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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 980/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΡΩΤΗMATA ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ 

Στο άρθρο 6.9.2. (Ηλεκτρικός Πίνακας) αναφέρεται ότι θα πρέπει να: 

«προβλεφθεί επιπλέον εφεδρικός χώρος 25% περίπου για την 

τοποθέτηση επιπλέον μελλοντικά ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων». 

 

Στα φυλλάδια των κατασκευαστών δεν γίνεται λόγος για το διαθέσιμο 

χώρο που υπάρχει στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Ως εκ τούτου δεν είναι 

δυνατόν να γίνει αντίστοιχη παραπομπή στο εν λόγω σημείο απαίτησης 

του φύλλου συμμόρφωσης. 

 

Λόγω του ότι η συγκεκριμένη απαίτηση δεν περιγράφεται και δεν 

οριοθετείται από κανέναν κατασκευαστή (από τα τεχνικά και 

ενημερωτικά φυλλάδιά τους), πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί. 

 

Ο όρος απαλείφεται. 

Στο άρθρο 6.10 (Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου) στο 3ο bullet 

αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει προστασία από «χαμηλή ροή 

ελαίου» 

 

 

Ο όρος απαλείφεται. 
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Η διακήρυξη απαιτεί την προσφορά ψυκτικών συγκροτημάτων με 

συμπιεστές τύπου scroll. 

Εκ κατασκευής τους, οι scroll συμπιεστές δεν διαθέτουν αντλία λαδιού 

με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετρηθεί ροή και κατ’ επέκταση ο 

ελεγκτής της μονάδας να μην μπορεί να τη ‘διαβάσει’ και να δώσει σήμα 

διακοπής λειτουργίας του συγκροτήματος. 

 

Λόγω των ανωτέρω, η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να αφαιρεθεί. 

Στο άρθρο 6.10 (Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου) στο κομμάτι που 

αφορά το Σύστημα Αυτοματοποιημένης Τηλεπαρακολούθησης και 

Τηλεδιαχείρισης στο 2ο bullet, αναφέρεται ότι «θα υπάρχει η 

δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 5 μηχανημάτων του ίδιου 

Κατασκευαστή στην ίδια εγκατάσταση». 

 

Θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν εννοείται, ότι ο απομακρυσμένος 

κεντρικός server θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί έως και 5 

ψυκτικά συγκροτήματα. 

 

Ο απομακρυσμένος κεντρικός server θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί έως και 5 

ψυκτικά συγκροτήματα. 

 

Για την Ε.Α.Β. Α.Ε. 

Ακριβές αντίγραφο δυνάμει εξουσιοδοτήσεως 
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