
 

ρόιηα  

Όλνκα 
ΠΟΛΤΖΩΗ 

ΝΘΚΟ Α.Ε.  

Email 
polizoisae@gmail.com 

Άξζξν 
22 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηελ παξάγξαθν 1.6, 

άξζξν 22. Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη ΓΔΖ 

αλαθέξεηαη όηη «Όια ηα θαιώδηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ θσηηζκό ζα είλαη ηύπνπ 

H055VV θαη ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεσο 300/500 V. 

Οη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζα 

είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΔΖ» Πξόηαζε 

: Θα ήηαλ ζθόπηκν λα δνζνύλ νη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ 

γηα ηνλ θσηηζκό. ΠΟΛΤΕΩΖ ΝΗΚΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ  

 

Όλνκα 
ΥΑΣΖΗΓΟΤΛΑ 

ΟΛΓΑ 

Email 
olgaxatz@hotmail.com 

Άξζξν 
15 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηελ παξάγξαθν 1.6, 

άξζξν 15. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ηζρύνο, ηξνθνδνζίαο ηνπ 

εμνπιηζκνύ κε ηηο αλάινγεο ειεθηξηθέο γξακκέο 

αλαθέξεηαη όηη «Ο ειεθηξηθόο πίλαθαο ζα είλαη ηύπνπ 

εξκαξίνπ» Πξόηαζε : Θα ήηαλ ζθόπηκν λα ηνπνζεηεζεί 

ειεθηξηθόο πίλαθαο ηύπνπ πεδίνπ γηα κεγαιύηεξε άλεζε 

ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ ηνπ πίλαθα.  

 

Όλνκα 
ΥΑΣΖΗΓΟΤΛΑ 

ΟΛΓΑ 

Email 
olgaxatz@hotmail.com 

Άξζξν 
22 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηελ παξάγξαθν 1.6, 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεύζεσλ  

 

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2
http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2


άξζξν 22. Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη ΓΔΖ 

αλαθέξεηαη όηη «Γύν ζηεγαλά θσηηζηηθά ζώκαηα, 

θσηηζκνύ νδηθνύ δηθηύνπ, κε βξαρίνλα θαη ιακπηήξεο 

ηύπνπ led, ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 50 W, ηνπνζεηεκέλα ζηηο 

δύν γσλίεο ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ.» 

Πξόηαζε : Θα ήηαλ ζθόπηκν λα ηνπνζεηεζνύλ led 

κεγαιύηεξεο ηζρύνο από 50 W.  

 

Όλνκα 
ΥΑΣΖΗΓΟΤΛΑ 

ΟΛΓΑ 

Email 
olgaxatz@hotmail.com 

Άξζξν 
22 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηελ παξάγξαθν 1.6, 

άξζξν 22. Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη ΓΔΖ 

αλαθέξεηαη όηη «Όια ηα θαιώδηα ζα είλαη κνλνθόκκαηα, 

ρσξίο ελδηάκεζεο ζπλδέζεηο. Όια ηα θαιώδηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ζύλδεζε ησλ 

ειεθηξνθηλεηήξσλ θαη ινηπώλ θαηαλαιώζεσλ κε ηνλ 

ειεθηξηθό πίλαθα ζα είλαη ηύπνπ J1VV θαη ζα είλαη 

νλνκαζηηθήο ηάζεσο 600/1.000 V. Οη δηαηνκέο ησλ 

θαισδίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζα είλαη ζύκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΔΖ θαη ησλ θαηαζθεπαζηώλ 

ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ» Πξόηαζε : Θα ήηαλ ζθόπηκν λα 

δνζνύλ νη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ γηα ηνπο επηκέξνπο 

ειεθηξνθηλεηήξεο.  

 

Όλνκα ΣΑΤΡΟ 

ΛΕΤΚΟΠΟΤΛΟ 
Email 
lefkopoulos74@gmail.com 

Άξζξν 
16 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηελ παξάγξαθν 16, ζειίδα 18 ηνπ ηεύρνπο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ αλαθέξεηαη όηη ην ζύζηεκα 

απηνκαηηζκνύ … «Δπίζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο ζα 

εηδνπνηεί ζε θηλεηό ηειέθσλν ηνπ ζπληεξεηή». Αθελόο 

κελ δελ πξνδηαγξάθεηαη ε ζπζθεπή γηα ην ζθνπό απηό 

(πρ. ζπζθεπή GSM) αθεηέξνπ δε ν ηξόπνο εηδνπνίεζεο 

πρ. κέζσ SMS ή κέζσ θιήζεο θιπ. Πξνηείλεηαη: Να 

πξνδηαγξαθεί ε ζπζθεπή θαη ν ηξόπνο εηδνπνίεζεο, 

θαζώο θαη νη θαη’ ειάρηζηνλ ζθαικαηηθέο θαηαζηάζεηο ή 

ππεξβάζεηο νξίσλ γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη ε εηδνπνίεζε. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: • Βιάβε – ζεξκηθό αληιίαο • 

Βιάβε – ζεξκηθό θπζεηήξα • Τςειή ζηάζκε 

(ππεξρείιηζε δεμακελώλ) & ρακειή ζηάζκε (ιεηηνπξγία 

ελ μεξώ αληιηώλ) • Απώιεηα ξεύκαηνο ΓΔΖ  

 

Όλνκα ΣΑΤΡΟ 

ΛΕΤΚΟΠΟΤΛΟ 
Email 
lefkopoulos74@gmail.com 

Άξζξν 
1.5 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηελ παξάγξαθν 1.5, ζειίδα 5 ηνπ ηεύρνπο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ πνπ απεηθνλίδεηαη ην δηάγξακκα ξνήο ηεο 

κνλάδαο δε θαίλεηαη ην ζεκείν δνζνκέηξεζεο ηνπ 



δηαιύκαηνο ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. Πξνηείλεηαη: Να 

πξνζηεζεί ην ζεκείν δνζνκέηξεζεο ζην δηάγξακκα  

 

Όλνκα ΣΑΤΡΟ 

ΛΕΤΚΟΠΟΤΛΟ 
Email 
lefkopoulos74@gmail.com 

Άξζξν 
1.6 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηελ παξάγξαθν 1.6, ζειίδα 6 ηνπ ηεύρνπο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, όπνπ εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ηνπ 

εμνπιηζκνύ, ηα ππ. αξ. 5 θαη 6 ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ 

αλαθέξνληαη σο εμήο: 5 Γνρείν θίιηξνπ αθαίξεζεο 

ζηδήξνπ θαη καγγαλίνπ 1 ηεκ. 6 Πιεξσηηθό πιηθό 

θίιηξνπ ζηδήξνπ θαη καγγαλίνπ 1 ζεη Πξνθαλώο 

πξόθεηηαη γηα ιάζνο θαη πξνηείλεηαη ε δηόξζσζή ηνπο ζε: 

5 Γνρείν θίιηξνπ αθαίξεζεο αξζεληθνύ 1 ηεκ. 6 

Πιεξσηηθό πιηθό θίιηξνπ αξζεληθνύ 1 ζεη  

 

Όλνκα ΣΑΤΡΟ 

ΛΕΤΚΟΠΟΤΛΟ 
Email 
lefkopoulos74@gmail.com 

Άξζξν 
1.4 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηελ παξάγξαθν 1.4, ζειίδα 4 ηνπ ηεύρνπο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ αλαθέξεηαη όηη: «Ο ηξηρισξηνύρνο 

ζίδεξνο θαη ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ είλαη 

αλαιώζηκα ηα νπνία πξέπεη λα πξνκεζεύεηαη ν Κύξηνο 

ηνπ Έξγνπ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 

θίιηξαλζεο». Πξνηείλεηαη: ηα αλαιώζηκα ρεκηθά λα 

πεξηιεθζεί θαη ην δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ.  

 

Όλνκα 
ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ 

ΑΝΝΑ  

Email 
annamixailidou@hotmail.com 

Άξζξν 
1.4 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηελ παξάγξαθν 1.4, 

αλαθέξεηαη όηη «Σν αλεπεμέξγαζην λεξό, ζα πεξλάεη κε 

πίεζε δηαδνρηθά κέζα από ηελ πνιπζηξσκαηηθή θιίλε 

ηνπ θίιηξνπ απναξζεληθνπνίεζεο, όπνπ ζα γίλεηαη 

πξνζξόθεζε ησλ αξζεληθηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ». 

Πξόηαζε : Θα ήηαλ ζθόπηκν λα ηνπνζεηεζεί θαη δεύηεξν 

θίιηξν γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ αξζεληθηθώλ αιάησλ ηα 

νπνία ζα επεξεάζνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ θίιηξνπ 

αθαίξεζεο αξζεληθνύ.  

 

Όλνκα 
ΠΟΛΤΖΩΗ 

ΝΘΚΟ Α.Ε.  

Email 
polizoisae@gmail.com 

Άξζξν 
1 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηελ παξάγξαθν 1.6, 

άξζξν 1. Γεμακελή εμηζνξξόπεζεο- πξναεξηζκνύ – 

νμείδσζεο αλαθέξεηαη όηη «Έλα ζηόκην κε πιαζηηθό 

καζηό πξνζαγσγήο H2O2 δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ DN 1 

in.» Γελ ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα ην ζηόκην 



εηζαγσγήο ηνπ ηξηρισξηνύρνπ ζηδήξνπ (FeCl3). 

Πξόηαζε : Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ε δηάκεηξνο ηνπ 

ζηνκίνπ εηζαγσγήο ηνπ ηξηρισξηνύρνπ ζηδήξνπ (FeCl3) 

θαζώο θαη ην πιηθό ηνπ ζηνκίνπ. ΠΟΛΤΕΩΖ ΝΗΚΟ 

Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

 

Όλνκα 
ΠΟΛΤΖΩΗ 

ΝΘΚΟ Α.Ε.  

Email 
polizoisae@gmail.com 

Άξζξν 
5 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηελ παξάγξαθν 1.6, 

άξζξν 5. Γνρείν θίιηξνπ αθαίξεζεο αξζεληθνύ 

αλαθέξεηαη όηη «Δζσηεξηθόο ππζκέλαο : Θα θέξεη 

ραιύβδηλν ςεπδνππζκέλα εμνπιηζκέλν κε δεθάδεο 

αθξνθύζηα-δηαρπηέο γηα ηελ νκνηόκνξθε θαηαλνκή ηνπ 

λεξνύ κέζα από ηελ θιίλε ηόζν θαηά ηελ ιεηηνπξγία όζν 

θαη θαηά ην αλάπνδν πιύζηκν.» Πξόηαζε : Θα ήηαλ 

ζθόπηκν λα αλαθεξζεί ν αξηζκόο ησλ αθξνθπζίσλ πνπ 

ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ θίιηξνπ. 

ΠΟΛΤΕΩΖ ΝΗΚΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

 

Όλνκα 
ΠΟΛΤΖΩΗ 

ΝΘΚΟ Α.Ε.  

Email 
polizoisae@gmail.com 

Άξζξν 
8 

Ζκ/λία 
12/10/2018 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηελ παξάγξαθν 1.6, 

άξζξν 8. Αεξνζπκπηεζηήο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη αληηζηξόθνπ 

πιύζεσο θίιηξνπ αλαθέξεηαη όηη «Θα πξνζθνκηζηεί CE 

παξόκνησλ αεξνζπκπηεζηώλ.» Πξόηαζε : Θα ήηαλ 

ζθόπηκν λα πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 : 

2008 ή λεόηεξν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ηνπ 

αεξνζπκπηεζηή, όπσο θαη δεηείηαη θαη ζηα ππόινηπα 

άξζξα θαη όρη κόλν ην CE. ΠΟΛΤΕΩΖ ΝΗΚΟ Α.Δ. 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

 
 

 

 
 

 


