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

Στη συνέχεια της, από 09-3-2016, επιστολής (ΑΠΕΥΑΘ 6723/10-3-2016) 

διαγωνιζόμενου, θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις.  

 

1. Σε σχέση με το Άρθρο 20 και το Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, το 

ερώτημα αφορά στοιχεία του υπάρχοντος συστήματος διάχυσης του παραγόμενου 

όζοντος. Αρχικά, τονίζουμε ότι στην εν λόγω διακήρυξη, το απαιτούμενο αντικείμενο 

είναι οι νέες Μονάδες Παραγωγής Όζοντος να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

παραγωγής όζοντος στην έξοδό τους, όπως αυτά έχουν πλήρως περιγραφεί (Άρθρο 21, 

«Φάκελος Τεχνικών Δικαιολογητικών Προσφοράς», στην παράγραφο 4 και 

υποπαράγραφο 4.1, σελίδα 14).  

Παρόλα αυτά, θα θέλαμε, επιπλέον, να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία μας 

προγραμματίζει την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος διάχυσης, με 

ανεξάρτητη παράλληλη εργολαβία, που θα λάβει όμως υπόψη της και την τελική κρίσιμη 

επιλογή του νέου συστήματος παραγωγής όζοντος. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη 

και την τεχνική πρόταση του κατασκευαστικού οίκου των νέων Μονάδων Παραγωγής 

Όζοντος (μετά την ανάδειξη του ανάδοχου του παρόντος διαγωνισμού), θα διαμορφωθεί 

και η τελική τεχνική άποψη για τις προδιαγραφές του πλέον κατάλληλου συστήματος 

διάχυσης. Επειδή, οι διαχυτήρες είναι πιο καθιερωμένο και απλούστερο προϊόν, η 

προμήθεια και εγκατάσταση τους δύναται να προηγηθεί της εγκατάστασης και θέσης σε 

δοκιμαστική λειτουργία του πλήρους συστήματος ΜΠΟ. Επομένως, δεν συντρέχει λόγος 

ανησυχίας για την συνολική απόδοση του συστήματος απολύμανσης. 

 

2. Για τα ζητούμενα στο Άρθρο 20, Παράγραφο.4.1 («Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά») των τευχών, αναφέρουμε ότι ισχύουν όπως αυτά έχουν διατυπωθεί 

στη διακήρυξη. 
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Παρόλα αυτά, διευκρινίζεται ότι το ζητούμενο πιστοποιητικό εργοστασιακών 

δοκιμών, που θα αφορά στο προς παράδοση σύστημα, θα υποβληθεί στην υπηρεσία μας 

επιπλέον και στο στάδιο της πρόσκλησης προς εργοστασιακή παραλαβή, για 

επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης κατασκευής. Διαφορετικά, η ΕΥΑΘ ΑΕ (μετά από 

σχετική απόφαση του Δ.Σ της), διατηρεί το δικαίωμα θέσης σε ισχύ κυρώσεων και 

ακύρωσης της σύμβασης, όπως περιγράφεται στους όρους του άρθρου 25. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:   

1. Δ/νση. Εγκαταστάσεων και Π.Ε 
2. Γενική Διεύθυνση 

 

 
Ο Διευθυντής Λειτ & Συντ. 

Εγκαταστάσεων και Περιβ/κων 
Eλέγχων 

 
 
 

Αλέξανδρος Αδαμόπουλος 
Ηλ. Μηχ. Μηχανικός 

 

 


