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Π Ρ Ο Σ 
Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
 

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση στη «Διακήρυξη Νο 4/2016 «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο 
μονάδων παραγωγής όζοντος με περιφερειακό εξοπλισμό για τη μονάδα απολύμανσης 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ»» 
 

Σας γνωρίζουμε ότι, ύστερα από σχετικό ερώτημα ενδιαφερομένων, η Διεύθυνση Λειτ. 
& Συντ. Εγκαταστάσεων και Π.Ε.  διευκρινίζει τα παρακάτω: 

 
Στο Άρθρο 24, Εδάφιο 3, «Θέση σε λειτουργία / δοκιμαστική λειτουργία»: 
«Κατά τις δοκιμές εκκίνησης του εξοπλισμού (θέση σε λειτουργία) ο ανάδοχος θα 

πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε για παραγωγή 6,5kg/h όζοντος η συγκέντρωσή 
του στο τελικό μίγμα να είναι στο 12%. Η επίβλεψη θα επιβεβαιώσει τα παραπάνω μεγέθη, μέσω των 
οργάνων μέτρησης των μονάδων και των τιμών που παρουσιάζουν στην κεντρική οθόνη τους. Θα 
επιβεβαιώσει επίσης την εγκατάσταση και λειτουργία των οργάνων μέτρησης και την αντίστοιχη 
ένδειξή τους στην κεντρική οθόνη της κάθε ΜΠΟ.» 

Διευκρινίζεται ότι, θα πρέπει κατά τη δίμηνη δοκιμαστική λειτουργία, να αποδειχτεί ότι οι 
ΜΠΟ τηρούν και όλα τα λοιπά λειτουργικά στοιχεία που ζητήθηκαν ως προαπαιτούμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των ΜΠΟ (συγκεκριμένα όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 21, 
«Φάκελος Τεχνικών Δικαιολογητικών Προσφοράς», στην παράγραφο 4 και υποπαράγραφο 4.1 
(σελίδα 14) που αφορά την Πλήρη Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικά Φυλλάδια). Τονίζεται, ότι στην 
περίπτωση που οι μετρήσεις και ενδείξεις των μονάδων είναι διαφορετικές από τις προδιαγραφές και 
από τα υποβληθέντα πιστοποιητικά εργοστασιακών δοκιμών, τότε η ΕΥΑΘ ΑΕ (μετά από 
σχετική απόφαση του Δ.Σ της), διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης και θέσης σε ισχύ 
κυρώσεων, όπως περιγράφονται στους όρους του άρθρου 25. 

Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου των ΜΠΟ κυμαίνεται από 0 
έως 40οC. 
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