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Θέµα: ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη Νο 10/2013 

 

Σχετικά µε την ∆ιακήρυξη Νο 10/2013 για την Λειτουργία και Συντήρηση της 

Μονάδας Θερµικής Ξήρανσης Ιλύος της ΕΕΛΘ και έχοντας υπόψη το από 

5/4/2013 έγγραφο της Τεχνικής Εταιρείας Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης ΑΕ, δίνονται οι 

παρακάτω διευκρινήσεις: 

Στο άρθρο 6 παρ. 1.3, διευκρινίζεται ότι για τη συµµετοχή των νοµικών 

προσώπων στο διαγωνισµό δεν απαιτείται απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

του αρµοδίου καταστατικού οργάνου, ενώ η προσκόµιση του ΦΕΚ 

εκπροσώπησης του Νοµικού Προσώπου είναι επιθυµητή για τον έλεγχο των 

λοιπών δικαιολογητικών.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης, µε την συµµετοχή στο διαγωνισµό 

τεκµαίρεται η αποδοχή των όρων αυτής και δεν απαιτείται πρόσθετη αποδοχή. 

Στην παράγραφο 2(ιγ) του άρθρου 20.2 νοείται κατά τη διάρκεια της παροχής 

υπηρεσιών α) ως αποκατάσταση περιφράξεων όπου υφίστανται, τυχόν σηµεία του 

µεταλλικού πλέγµατος, τα οποία υποστούν βλάβη (κόψιµο, πέσιµο κλπ) να 

επισκευαστούν τοπικά και β) ως καθαρισµός του συστήµατος απορροής όµβριων, στο 

τµήµα του επιφανειακού καναλιού όµβριων (εντός του γηπέδου ξήρανσης) 

αποµάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειµένων. 

Στην παράγραφο 2(ιη) του άρθρου 20.2 νοείται, σε συνδυασµό βέβαια και µε την 

παράγραφο 2(στ), ο εφεδρικός εξοπλισµός και τα ανταλλακτικά που θεωρούνται 

αναλώσιµα και καλύπτονται από τον Π.Υ. 

 



Στην παράγραφο 20.6 αναφορικά µε τις διαστάσεις των κόκκων του ξηρού 

προϊόντος επαναλαµβάνουµε ορθά ότι το ποσοστό κόκκων διαµέτρου <1mm θα 

πρέπει να είναι <10% και για τους κόκκους διαµέτρου >4mm το αντίστοιχο ποσοστό 

<5%, όπως άλλωστε αναγράφεται και στα τεύχη κατασκευής της µονάδας, µε 

επιθυµητό στόχο την επίτευξη ποσοστού <5%, όπως αναγράφεται και στο εγχειρίδιο 

λειτουργίας  

Αναφορικά µε τη δυναµικότητα επεξεργασίας µονάδας ξήρανσης διευκρινίζεται ότι 

ισχύουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της µονάδας ξήρανσης όπως προκύπτουν από τα 

τεύχη κατασκευής.  

Όσον αφορά στην ποιότητα των απαερίων οι µετρήσεις αναφέρονται στον Μ.Ο. 

των µετρήσεων κατά του ίδιου 24-ωρου. 

Η συµπλήρωση εντύπων αφορά στο φύλλο µετρήσεων & υπολογισµών απόδοσης  

και εµπεριέχει τα αποτελέσµατα εργ.µετρήσεων & αναλύσεων και τα ηµερήσια φύλλα 

παρακολούθησης λειτουργίας και καταγραφής αποδόσεων. 

Τα αναφερόµενα στην παράγραφο περί οριστικής παραλαβής είναι αυτονόητα 

εφόσον υφίσταται Π.Υ. και εφόσον η ΕΥΑΘ επιθυµεί τη συνέχιση της λειτουργίας της 

µονάδας. 
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