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ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑΣ»

•

Σελίδα 30 από 55 της Διακήρυξης, πίνακας, ΓΕΩΤΡΗΣΗ:

Ό Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητο yia την εκτέλεση της γεώτρησης; των αντλήσεων και των
υδρομετρήσεων. Επίσης είναι υποχρεωμένος για την προμήϋεια των πάσης φύσεως υλικών
εργαλείων κλπ. στις απαιτούμενες ποσότητες για την εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου. Η
γεώτρηση θα πρέπει να φτάσει σε βάθος ΙΟμ. ή μέχρι να βρεϋεί η επιθυμητή ποσότητα νερού.
Η γεώτρηση θα πρέπει να ακολουθεί τις ΠΕΤΕΠ 08-09-01-00 περί «Διάνοιξη
Υδρογεωτρήσεων»'
Διευκρινίζεται το εξής:
Σε περίπτωση μη εύρεσης επιθυμητής ποσότητας νερού στα 10 μέτρα βάθος, τα
επιπλέον έξοδα γεώτρησης επιβαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.
•

Σελίδα 31 από 55 της Διακήρυξης, παράγραφος 3.2.1:

Ή παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5m3/h. Η αντλία γεώτρησης θα
πρέπει να είναι υπέργεια τριφασική με IN ΟΧ 316 και πίνακα ελέγχου'
Διαμορφώνεται ως εξής:
Ή παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5m3/h. Η αντλία γεώτρησης θα
πρέπει να είναι υπέργεια ή υποβρύχια τριφασική με ΙΝΟΧ 316 ή υλικό ανώτερο αυτού '

•

Σελίδα 31 από 55 της Διακύρηξης, παράγραφος 3.2.1:

Ή λειτουργία της αντλίας θα ελέγχεται από τον κεντρικό πίνακα αυτοματισμού του
συστήματος. Το προσφερόμενο σύστημα τροφοδοσίας θα διαθέτει τρίδυμο αντλητικό
συγκρότημα (μια αντλία standby) αποτελούμενο από αντλίες κατασκευασμένες από πλαστικό
κορμό και ανοξείδωτα 316 άξονα, σώμα αντλίας και φτερωτή'

Διαμορφώνεται ως εξής:
Ή λειτουργία της αντλίας ύα ελέγχεται από τον κεντρικό πίνακα αυτοματισμού του
συστήματος. Το προσφερόμενο σύστημα τροφοδοσίας ϋα διαϋέτει τρίδυμο αντλητικό
συγκρότημα (μια αντλία standby) αποτελούμενο από αντλίες κατασκευασμένες από πλαστικό
κορμό και ανοξείδωτα 316 άξονα ή υλικό ανώτερο αυτού, σώμα αντλίας και φτερωτή'

•

Σελίδα 32 από 55 της Διακήρυξης, παράγραφος 3.2.8:

'....Αντλία : Αντλία κατασκευασμένη από 316L με τριφασικό 15 kW.....'
Διαμορφώνεται ως εξής:
'....Αντλία : Αντλία κατασκευασμένη από 316L ή υλικό ανώτερο αυτού με τριφασικό 15
kW
Γενικά, για το σύστημα αντίστροφης ώσμωσης μπορεί να προσφερθεί ισοδύναμο
σύστημα ίδιας δυναμικότητας ή ανώτερης για το οποίο μπορεί να τροποποιηθούν
χαρακτηριστικά όπως μεμβρανοθήκες, φίλτρα εξευγενισμού, μεμβράνες, κλπ, με την
υποχρέωση του προσφέροντα να αιτιολογήσει γραπτώς στην Τεχνική του Προσφορά την
ανωτερότητα του Συστήματος

•

Σελίδα 33 από 55 της Διακήρυξης, παράγραφος 3.2.12:

Η δεξαμενή κατεργασμένου νερού που αναφέρεται στη διακήρυξη, χωρητικότητας
30κ.μ. υπάρχει και δε θα ζητηθεί η κατασκευή της

•

Σελίδα 38 από 55 της Διακήρυξης, κεφάλαιο 8: Τόπος Παράδοσης

Ί α υλικά θα παραδοθούν στον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας, τη θέση «Λιμένας
Ερείκουσσας», στη νήσο Ερείκουσσα.'
Διαμορφώνεται ως εξής:
'Τα υλικά θα παραδοθούν στον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας, τη θέση «Λιμένας
Κέρκυρας» και η μεταφορά στον τελικό χώρο εγκατάστασης είναι υποχρέωση της
Αναθέτουσας Αρχής.'

