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Υποστηρικτικές 
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1 Αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
2 Ονοματεπώνυμο και θέση στη ΔΕΗ του υπογράφοντος την σύμβαση 
3 Η εγκριτική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Επιχείρησης που εξουσιοδοτεί το 

πρόσωπο που θα υπογράψει τη σύμβαση 
4 Αναγράφεται το εξουσιοδοτούν όργανο 
5 Επωνυμία Προμηθευτή που αναλαμβάνει την προμήθεια ή σε περίπτωση που την 

προμήθεια αναλαμβάνει Σύμπραξη Επιχειρήσεων, θα αναγράφεται «η Σύμπραξη των 

Επιχειρήσεων...........» σύμφωνα με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή 

συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της 

υπογραφής της σύμβασης 
6 Αναγράφεται η διεύθυνση της έδρας του Προμηθευτή, και σε περίπτωση Σύμπραξης 

Επιχειρήσεων, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή 

συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της 

υπογραφής της σύμβασης 
7 Στις Συμπράξεις Επιχειρήσεων θα αναγράφεται ο εκπρόσωπος σύμφωνα με το σχετικό 

Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που 

υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος 

να υπογράψει τη σύμβαση 
8 Τίθενται κατά σειρά ισχύος (η σειρά αυτή μπορεί να τροποποιείται από τις Υπηρεσίες) 

όσα από τα διάφορα τεύχη, έγγραφα και στοιχεία δόθηκαν με τη Διακήρυξη και όσα 

στοιχεία θα υποβάλλει ο Προμηθευτής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 6.3 του άρθρου 6 των «Όρων και Οδηγιών» της Ανοικτής Διαδικασίας ή 

του Σταδίου ΙΙ της Κλειστής Διαδικασίας, και θα αποτελέσουν Συμβατικά Τεύχη 
9 Η παράγραφος 1.3 αναγράφεται εφόσον στα Συμβατικά Τεύχη περιληφθούν στοιχεία 

του Προμηθευτή 
10 Αναγράφεται ο εκδότης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Χημικό πρόσθετο υγρής κατάστασης το οποίο προορίζεται να εγχυθεί στη γραμμή 

τροφοδοσίας του καυσίμου οργανομεταλλικής βάσης που να μη περιέχει  οξείδια 

μετάλλων, όπως αλουμίνιο, μαγνήσιο, σίδηρο κλπ. 

Το πρόσθετο δεν θα πρέπει να είναι τοξικό και επικίνδυνο σε όλες τις διαδικασίες 

διαχείρισης και χρήσης του. Επί πλέον, οι εκπομπές αερίων ρύπων από την καύση 

του πρόσθετου σε ανάμιξη με το καύσιμο (μαζούτ) στις αναλογίες που προτείνονται 

από τον Προμηθευτή θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τις εκπομπές αερίων ρύπων. 

Για τον έλεγχο των παραπάνω οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται στο φάκελο με τα  

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τους, να συμπεριλάβουν τα πιστοποιητικά που 

αναφέρονται στο Παράρτημα IV των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ. 

 

Ο στόχος της χρήσης του πρόσθετου βελτιωτικού καύσης στις Ατμοηλεκτρικές 

Μονάδες είναι η μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων  στην ευρύτερη περιοχή Δ.Δ 

Θεολόγου και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των περιβαλλοντικών όρων. 

Θα πρέπει συνεπώς για τα αιωρούμενα σωματίδια να μην υπερβαίνεται επ΄ουδενί 

το επιτρεπόμενο όριο των 100 mg/Nm3  σε ξερή βάση και 3% κ.ο Ο2
  για κάθε 

Ατμοηλεκτρική Μονάδα με ένα περιθώριο ασφαλείας 30%.        

 Από τη χρήση των προσθέτων δεν θα πρέπει να υπάρξουν: 

- Αύξηση των εκπομπών των λοιπών ρυπαντών των Μονάδων (NO2, CO, SO2), 

σε σύγκριση με τις εκπομπές που υπήρχαν σε κάθε Μονάδα χωρίς τη χρήση 

του χημικού πρόσθετου. 

- Ανεπιθύμητες επιπτώσεις στις γύρω του σταθμού παραγωγής περιοχής από 

συσσωματώματα εκπομπών των μονάδων 

- Ανεπιθύμητες μεταβολές των διαφόρων λειτουργικών παραμέτρων των 

Μονάδων (όπως π.χ. θερμοκρασιών Υ/Θ ατμού, ψεκασμών ατμού, 

θερμοκρασιών & πιέσεων καυσαερίων κ.λ.π.). 

- Λειτουργικές ανωμαλίες (π.χ. δημιουργία ανεπιθύμητων επικαθήσεων στις 

περιοχές υψηλών θερμοκρασιών, εμφράξεις στοιχείων του λέβητα και των 

προθερμαντών αέρα,  υπερθερμάνσεις μετάλλων στις περιοχές Υ/Θ, και 

οικονομητήρα κ.λ.π.). 

- Γενικά κάθε είδους ανωμαλία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση 

του φορτίου ή της διαθεσιμότητας των Μονάδων. 

 

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 

 

Στο Παράρτημα Ι των Τεχνικών Προδιαγραφών παρατίθενται πίνακες με τα πλήρη 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου τύπου καυσίμου (μαζούτ χαμηλού 

θείου υψηλού σημείου ροής). 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

 

Τα τεχνικά στοιχεία των Μονάδων, στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν το χημικό 

πρόσθετο, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων ρύπων χωρίς τη χρήση 

χημικών προσθέτων, παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ. 
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Ο Προμηθευτής, θα πρέπει να ελέγξει και να αποφανθεί ως προς την 

καταλληλότητα των υφισταμένων συστημάτων δοσιμέτρησης για χρήση με το 

προσφερόμενο χημικό πρόσθετο. Σε περίπτωση που απαιτείται η εγκατάσταση νέου 

εξοπλισμού έγχυσης ή απαιτούνται τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις του 

υπάρχοντος εξοπλισμού, ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικά τους έξοδα, μέριμνα 

και ευθύνη να προβεί στην εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού ή στις αναγκαίες 

τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις του υπάρχοντος εξοπλισμού, την συντήρηση 

και την επισκευή τυχόν βλαβών προκύψουν κατά την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης, καθώς επίσης και στην αποξήλωση του επιπρόσθετου εξοπλισμού και 

την επαναφορά του εξοπλισμού της ΔΕΗ στην προηγούμενη κατάστασή του στο 

τέλος της Σύμβασης.  

Την ευθύνη καθορισμού της δοσολογίας και γενικότερα της λειτουργίας της όλης 

εγκατάστασης τροφοδοσίας του προσθέτου (ιδιοκτησίας ή όχι του προμηθευτή) και 

την επίβλεψη της κατεργασίας θα την έχει ο ΑΗΣ Ρόδου. 

 

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ. 

 

6.1. Εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού: 

 

Αν απαιτείται τροποποίηση ή/και συμπλήρωση του υπάρχοντος εξοπλισμού έγχυσης 

προσθέτων, θα οριστεί από τον Σταθμό, αμέσως με την υπογραφή της Σύμβασης, η 

ημερομηνία για την τροποποίηση του εν λόγω εξοπλισμού. 

 

Η τροποποίηση και οι ρυθμίσεις στον εξοπλισμό, κατά περίπτωση, τόσο του 

υπάρχοντος όσο και του παρεχόμενου από τον Προμηθευτή εξοπλισμού, θα γίνουν 

με μέριμνα, φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή.  

 

6.2.  Έναρξη και τρόπος χρήσης των προσθέτων.  

 

6.2.1. Η έναρξη της χρήσης του προσθέτου θα γίνει χωρίς προηγούμενο 

καθαρισμό των θερμαινόμενων επιφανειών του λέβητα και των 

προθερμαντών αέρα, αλλά με την τρέχουσα κατάσταση των  Μονάδων, 

στην οποία άλλωστε θα έχουν γίνει και οι δοκιμές μέτρησης εκπομπών 

ιπτάμενων στερεών σωματιδίων χωρίς τη χρήση προσθέτων, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7.1 και 7.2 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

 

6.2.2. Σε περίπτωση που, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έναρξη χρήσης 

του χημικού πρόσθετου δεν διαφαίνεται η επίτευξη του καθορισμένου 

στόχου της παραγράφου 2 ή εμφανιστεί οποιαδήποτε λειτουργική 

ανωμαλία ή ανεπιθύμητη μεταβολή των λειτουργικών παραμέτρων της 

Μονάδας, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την έναρξη της 

χρήσης του χημικού πρόσθετου έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα ή 

αποδειχθεί ότι αυτό δεν οφείλεται στη χρήση του χημικού πρόσθετου. 

6.2.3. Η περίοδος των τριάντα (30) πρώτων ημερολογιακών ημερών χρήσης 

του χημικού πρόσθετου στη Μονάδα Παραγωγής θα αναφέρεται σαν 

«Δοκιμαστική Περίοδος» για την εν λόγω Μονάδα.  

Κατά την Δοκιμαστική Περίοδο: 

- Σε κάθε Μονάδα Παραγωγής που γίνεται χρήση του χημικού πρόσθετου 

η λειτουργία της θα καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις του δικτύου και 

θα υπάρχουν αυξομειώσεις του φορτίου ακόμη και κατά τη διάρκεια του 
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ίδιου εικοσιτετραώρου από το ελάχιστο στο μέγιστο ή και αντιστρόφως, 

αλλά και ενδιάμεσα φορτία.  

- Η ευθύνη χρήσης του χημικού πρόσθετου θα ανήκει αποκλειστικά στον 

Προμηθευτή, ο οποίος αναλαμβάνει την έγχυση του χημικού 

πρόσθετου, τον καθορισμό της δοσολογίας μέσα στα πλαίσια που 

προδιαγράφονται στην παράγραφο 7.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

6.2.4. Μετά το πέρας της Δοκιμαστικής Περιόδου, και εφόσον αυτή 

χαρακτηριστεί επιτυχής, την ευθύνη καθορισμού της δοσολογίας  και 

γενικότερα λειτουργίας της εγκατάστασης τροφοδοσίας αναλαμβάνει η 

ΔΕΗ. 

6.2.5. Σε περίπτωση πραγματοποίησης μετρήσεων κατά τη Δοκιμαστική 

Περίοδο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Παράγραφο 7.4 των 

Τεχνικών Προδιαγραφών, η ΔΕΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

καθορίσει / διατηρήσει τη δοσολογία έγχυσης προσθέτου στα επίπεδα της 

εγγυημένης δοσολογίας, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά την 

ολοκλήρωση της Δοκιμαστικής Περιόδου για χρονικό διάστημα (πριν την 

έναρξη των μετρήσεων) το οποίο έχει καθορίσει ο Προμηθευτής στην 

προσφορά του, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 

ημερολογιακές ημέρες. 

 

7. ΔΟΚΙΜΕΣ. 

 

7.1. Διαδικασία μετρήσεων. 

 

Τα αποτελέσματα της χρήσης του χημικού πρόσθετου σε κάθε Μονάδα θα 

προσδιορίζονται με βάση μετρήσεις εκπομπών ρύπων καθώς και λειτουργικών 

μεγεθών της Μονάδας. Η διαδικασία μετρήσεων, η οποία θα ακολουθείται, 

καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

7.2. Μετρήσεις αναφοράς.  

 

Πριν από την έναρξη χρήσης του χημικού πρόσθετου θα ληφθούν σε κάθε 

Μονάδα μετρήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 7.1 που θα 

αποτελούν τις μετρήσεις αναφοράς και θα αποτελέσουν τη βάση για τον 

προσδιορισμό του βαθμού επιτυχίας των στόχων της χρήσης του χημικού 

πρόσθετου που καθορίζονται στην παράγραφο 2 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών.  

 

7.3. Μετρήσεις κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Περιόδου 

 

7.3.1 Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Περιόδου η δοσολογία του χημικού 

πρόσθετου η οποία καθορίζεται και υλοποιείται με ευθύνη του Προμηθευτή, 

δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την εγγυημένη από τον Προμηθευτή 

δοσολογία προσθέτων για την κάθε Μονάδα.  

7.3.2 Με την εκπνοή της Δοκιμαστικής Περιόδου η ΔΕΗ παρουσία του προμηθευτή 

θα πραγματοποιήσει νέες μετρήσεις εκπομπών ρύπων και στοιχείων 

λειτουργικής κατάστασης κάθε Μονάδας με τη διαδικασία της παραγράφου 

7.1 και με την χρήση, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, της εγγυημένης 

δοσολογίας χημικών προσθέτων που έχει δώσει ο προμηθευτής.  

  Ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων για κάθε Μονάδα διακρίνονται 

οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
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• Περίπτωση 1η: Εάν με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων  

καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται όλοι οι στόχοι της παραγράφου 2 των 

Τεχνικών Προδιαγραφών, η Δοκιμαστική Περίοδος χαρακτηρίζεται 

επιτυχής για την υπόψη Μονάδα. 

• Περίπτωση 2η: Στην περίπτωση που οι μετρήσεις δείξουν ότι με την 

χρήση του χημικού πρόσθετου δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι της 

παραγράφου 2 των Τεχνικών Προδιαγραφών, γίνεται, με ευθύνη του 

Προμηθευτή, διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης των στόχων αυτών 

με χρήση δοσολογίας ανώτερης της εγγυημένης. Η δοκιμή αυτή δε 

μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 15 ημερολογιακές ημέρες. 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων για μια μονάδα 

διακρίνονται δύο υποπεριπτώσεις: 

- Υποπερίπτωση 1η: Εφόσον και στην περίπτωση αυτή δεν 

καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2 των 

Τεχνικών προδιαγραφών η Δοκιμαστική περίοδος χαρακτηρίζεται 

ανεπιτυχής και έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 5.2.2. του τεύχους 3 (Συμφωνητικό Σύμβασης) του 

Διαγωνισμού.  

- Υποπερίπτωση 2η: Αν τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

καλύπτουν τους στόχους της παραγράφου 2 των Τεχνικών 

προδιαγραφών με τις νέες δοσολογίες και η Δοκιμαστική περίοδος 

χαρακτηριστεί επιτυχής, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα της 

παραγράφου 5.2.1 του τεύχους 3 (Σχέδιο Συμφωνητικού 

Σύμβασης) του Διαγωνισμού. 

 

7.4. Περιοδικές Μετρήσεις μετά τη λήξη της Περιόδου Αρχικής Δοκιμής. 

 

Μετά τη λήξη της Δοκιμαστικής Περιόδου η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα όποτε κρίνει 

σκόπιμο να προβαίνει σε μετρήσεις σε οποιαδήποτε Μονάδα κάνει χρήση του 

χημικού πρόσθετου, σύμφωνα με τη διαδικασία της Παραγράφου 7.1 και με τις 

προϋποθέσεις της Παραγράφου 6.2. 

Σε περίπτωση που από τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων διαπιστωθεί ότι 

δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στην παράγραφο 2 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών, πραγματοποιούνται επαναληπτικές μετρήσεις μετά πάροδο 5 

ημερολογιακών ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων η δοσολογία έγχυσης 

προσθέτου διατηρείται στα επίπεδα της εγγυημένης δοσολογίας. Σε περίπτωση που 

δεν επιτυγχάνονται και πάλι οι στόχοι μείωσης των εκπομπών σωματιδίων, έχουν 

εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.3.του τεύχους 3 της διακήρυξης 

(Συμφωνητικό Σύμβασης). 

 

8.  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. 

 

Σε περίπτωση αλλαγής ουσιωδών λειτουργικών παραμέτρων σε κάποια από τις 

Μονάδες, που γίνεται χρήση του χημικού πρόσθετου, ή ουσιωδών αλλαγών στα 

χαρακτηριστικά του καυσίμου, θα διακόπτεται η χρήση του χημικού πρόσθετου για 

επαναπροσδιορισμό του νέου σημείου αναφοράς των εγγυημένων μεγεθών μετά 

από συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών. 

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι ίδιοι όροι για την εκτέλεση δοκιμών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Προδιαγραφές χρησιμοποιούμενων καυσίμων. 

 

Τύπος Καυσίμου Μαζούτ Χ.Θ. 

ΚΥΑ 42/94 (ΦΕΚ/Β/320/26.04.94) 

ΚΥΑ 526/95 (ΦΕΚ/Β/887/19.09.96) 

 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 
Τυπική Τιμή 

Τιμή 

Κρατικών 

Προδιαγραφ

ών 

Συμβατική 

Τιμή 

 

Πυκνότητα, Kg/lt 0,976 – 0,979 0,980 max 0,991 max 

Ιξώδες στους 50 ºC, cst 330 – 367  181 min 

380 max 

60-380 

Θείο, % m/m 0,92 – 0,95 0,7 max 1 max 

Σημείο ανάφλεξης, C >100 66 min 66 min 

Σημείο ροής, C 0 – 3  10-15 max 30 max 

Νερό, % m/m 0,05 0,5 max 0,15 max 

Ολικό ίζημα, % m/m 0,05 0,15 max 0,15 max 

Τέφρα, % m/m 0,03 0,10 max 0,10 max 

Ανθρακούχο υπόλειμμα, % m/m 10,0 – 11,5 15 max 15 max 

Ασφαλτένια, % m/m   7 max 

V, ppm 22 – 30  120-150 max 150 max 

Na, ppm 6,5 – 8  100 max 80 max 

Ni, ppm 18  Να 

αναφέρεται 

Al+Si, ppm 12,5  30 max 

Κατωτέρα Θερμογόνος Δύναμη 

Kcal/Kg 

9739 – 9751 Να 

αναφέρεται 

9.600 

Hot Filtration Test % m/m   0,10 max 

Stability Test n0 spot   1-2 max 

 



 

 7 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τεχνικά Στοιχεία Μονάδων 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 

 

Α.1. Γενικά Στοιχεία 

 

  ΑΗΣ Ρόδου 

  Μον. 1 Μον. 2 

1 Ισχύς (ΜW) 15 15 

2 Καύσιμο Λειτουργίας HFO Νο3 1% S  Υψηλού Σημείου ροής (High 

Pour Point) 

3 Κατασκευαστής Λέβητα BABCOCK 

4 Αριθμός Καυστήρων 4 4 

5 Μέση κατανάλωση 

καυσίμου (t/h) 

 

4,0 

 

4,0 

 

 

Α.2. Λειτουργικές Παράμετροι (Για ονομαστική Ισχύ) 

 

  ΑΗΣ Ρόδου 

  Μον. 1 Μον. 2 

1 Ατμοπαραγωγή (t/h) 60 60 

2 Παροχή Καυσίμου (t/h) καιόμενο 

καύσιμο 

 

4,0 

 

4,0 

3 Παροχή Καυσίμου (t/h) εισερχόμενο 

(προ των επιστροφών) καύσιμο 

 

Περίπου 6 

 

Περίπου 6 

4 Παροχή Αέρα Καύσεως  Nm3/h  

54x103 

 

54x103 

5 Περίσσεια Ο2 (%) ; (Έξοδος ΕCΟ)  

1,1 

 

1,1 

6 Περίσσεια Ο2 (%) ; (θέση μέτρησης 

εκπομπών) 

 

5 - 7 

 

5 - 7 

7 Θερμοκρασία Καυσαερίων (o C); 

(Μετά τους προθερμαντές αέρα) 

 

140oC 

 

140oC 

8 Πίεση Εστίας (mm H2O);  

- Μέγιστη επιτρεπόμενη: 

- Σβέση Λέβητα: 

 

115 

 

 

115 

 

9 Θερμοκρασία Υ/Θ (o C) 485 + 5 485 + 5 

10 Θερμοκρασία Α/Θ (o C)   

11 Διαφορική Πίεση (ΔΡ) Καυσαερίων  

LUVO 

(mm H2O) 

 

75 

 

75 

12 Διαφορική Πίεση Στοιχείων (ΔΡ) 

Υ/Θ   (mm H2O); 

(Υ/Θ 1/2/3..) 

 

 

- 

 

 

- 

13 Διαφορική Πίεση Στοιχείων (ΔΡ) 

 Α/Θ   (mm H2O); 

(Α/Θ 1/2) 

 

 

- 

 

 

- 

14 Διαφορική Πίεση (ΔΡ)   
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Οικονομητήρα (mm H2O)  

40 

 

40 

15 Θερμοκρασία Προθέρμανσης 

Καυσίμου (o C) 

 

117oC 

 

117oC 

16 Ψεκασμός Υ/Θ  (t/h) ~3,0 ~3,0 

17 Ψεκασμός A/Θ  (t/h) - - 

 

 

Α.3. Άλλα Λειτουργικά Στοιχεία 

 

  ΑΗΣ Ρόδου 

  Μον. 1 Μον. 2 

1 Αριθμός Πλύσεων Λέβητα  

1/έτος 

 

1/έτος 

2 Αριθμός Πλύσεων Π/Θ 

Αέρα 

 

1~2/έτος 

 

1~2/έτος 

3 Ώρες Λειτουργίας για 

Αντικατάσταση Στοιχείων 

Π/Θ Αέρα λόγω Φθοράς 

  

 

Α.4. Στοιχεία Εκπομπών 

 

Πρόκειται για ενδεικτικά στοιχεία εκπομπών, χωρίς τη χρήση οποιωνδήποτε 

προσθέτων, τα οποία όμως δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη διαπίστωση της 

αποτελεσματικότητας της κατεργασίας. Για την αποτελεσματικότητα της 

κατεργασίας θα χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις αναφοράς πριν την έναρξη της 

κατεργασίας (παράγραφος 7.2 των Τεχνικών προδιαγραφών).  

 

 Ονομαστικό φορτίο Μονάδων 

MW 

Ρ1 & 2:15 

 

ΑΗΣ Ρόδου 

  Μον. 1 Μον. 2 

1 CO (ppm) 30-130 30-130 

2 NOX (mg/Nm3) ως ΝO2 200-300 200-300 

3 SO2 (mg/Nm3) 3600-4200 3600-4200 

4 SO3 (mg/Nm3) 50-100 50-100 

5 Ολικά Ιπτάμενα Στερεά, (mg/m3), 

στο ονομ. φορτίο της μονάδας 

 

115-170 

 

115-170 

6 Καπνός (Κλ. BACHARACH)  

4-5 

 

4-5 

7 Ποσοστό Ο2 στα καυσαέρια  %  

6-7 

 

6-7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Μεθοδολογία Διεξαγωγής Μετρήσεων 

(Αναφέρεται στις Δοκιμές της Παραγράφου 7 των Τεχνικών Προδιαγραφών) 

 

1. Δοκιμές αναφοράς 

 

Για τις δοκιμές αναφοράς θα γίνουν στο ονομαστικό φορτίο οι ακόλουθες βασικές 

μετρήσεις: 

• Εκπομπές αιωρουμένων στερεών σωματιδίων 

• Όξινο σημείο δρόσου καυσαερίων 

• Παροχή καυσαερίων 

• Θερμοκρασία καυσαερίων 

• Ποσοστό Ο2, CO2 κλπ. στο σημείο μέτρησης 

• Υγρασία καυσαερίων 

• Πίεση καυσαερίων 

• Ποσοστό Ο2 προ του Π/Θ αέρα 

 

Στην ίδια κατάσταση της μονάδας και σε διάφορα ποσοστά Ο2 προ του Π/Θ αέρα, 

θα γίνουν 5-10 ανεξάρτητοι μετρητικοί κύκλοι (με στόχο την εξαγωγή αξιόπιστου 

αποτελέσματος) κατά την διάρκεια των οποίων θα μετρηθούν τα ανωτέρω. Ο 

αγωγός καυσαερίων θα χωρισθεί σε 10-20 ισοδύναμες επιφάνειες (ανάλογα με την 

επιφάνειά του) και στο κέντρο των οποίων θα μετρηθούν τα ανωτέρω. Η όλη 

διαδικασία μετρήσεων και υπολογισμών θα ακολουθήσει τις επιταγές του 

κανονισμού ISO 9096. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα ελεγχθούν για 

ακρίβεια και συμβατότητα με τα επιτασσόμενα από τον κανονισμό προ της 

αποδοχής των. Στους αποδεκτούς μετρητικούς κύκλους θα γίνει αναγωγή των 

μετρήσεων αιωρουμένων στερεών σωματιδίων σε οξυγόνο αναφοράς 3%. Τα 

αιωρούμενα στερεά σωματίδια σε οξυγόνο αναφοράς 3% εκπεφρασμένα σε mgr/m3  

θα είναι το αποτέλεσμα του μετρητικού κύκλου. Από τα ζεύγη των αποτελεσμάτων 

των μετρητικών κύκλων (mgr/m3)  και του αντίστοιχου Ο2 προ του Π/Θ αέρα, θα 

κατασκευασθεί η καμπύλη αναφοράς με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.  

Η πρόβλεψη της καμπύλης αυτής σε οξυγόνο αναφοράς αποτελεί την μέτρηση 

αναφοράς των εκπομπών και με αυτή θα συγκριθεί το τελικό αποτέλεσμα των 

μετρήσεων αποτελεσματικότητας 

 

2. Μετρήσεις μετά την χρήση προσθέτων (Μετρήσεις στο ονομαστικό 

φορτίο για την εύρεση του ποσοστού μείωσης εκπομπών) 

 

Μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων αναφοράς θα ξεκινήσει η έγχυση των 

προσθέτων,  η ρύθμιση της δοσολογίας θα ακολουθήσει τα προβλεπόμενα στην 

σύμβαση. 

 

Κατά την περίοδο των μετρήσεων αποτελεσματικότητας θα ακολουθηθεί η ίδια 

ακριβώς διαδικασία όπως και στις μετρήσεις αναφοράς και θα ευρεθεί η 

αντιπροσωπευτική καμπύλη ελαχίστων τετραγώνων. 

Η πρόβλεψη της καμπύλης αυτής στο οξυγόνο αναφοράς αποτελεί την μέτρηση 

αποτελεσματικότητας με χρήση των χημικών προσθέτων. 

 

Η ποσοστιαία διαφορά της μέτρησης αναφοράς και της μέτρησης 

αποτελεσματικότητας θα είναι το ποσοστό μείωσης που θα συγκριθεί με το 

εγγυημένο ποσοστό της σύμβασης. 
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3. Μετρήσεις παρακολούθησης κατάστασης Μονάδας 

 

Για την παρακολούθηση της Μονάδας και την καταγραφή τυχόν μεταβολών από 

την χρήση των προσθέτων θα μετρηθούν τα ακόλουθα: 

• CO 

• NOx 

• SO2 

• SO3 

• Bacharach 

• Εκπομπές βαρέων μετάλλων 

 

Επίσης καθημερινά θα συμπληρώνεται πίνακας με τα βασικά λειτουργικά στοιχεία 

της μονάδας με στόχο την πιστοποίηση τυχούσας αλλαγής των στοιχείων αυτών. 

 

4. Μεθοδολογία μετρήσεων 

 

Για την μέτρηση των ανωτέρω μεγεθών θα ακολουθηθούν οι κατωτέρω 

μεθοδολογίες: 

▪ Ιπτάμενα στερεά μεθοδολογία μέτρησης κατά VDI 2066 ή ISO 9096 

▪ Δείκτης Ringelmann μεθοδολογία μέτρησης κατά EΛΟΤ 815 

▪ Εκπομπές SO2 μεθοδολογία μέτρησης κατά VDI 2462 

▪ Εκπομπές NOx μεθοδολογία μέτρησης κατά VDI 2456 

▪ Εκπομπές  CO  μεθοδολογία μέτρησης κατά VDI 2459 

▪ Παροχή καυσαερίων  

▪ Θερμοκρασία καυσαερίων 

▪ Περιεκτικότητα σε Ο2  

▪ Δείκτης Αιθάλης μεθοδολογία μέτρηση κατά DIN 51402 

 

Το σύστημα δειγματοληψίας αποτελείται από: 

• Σωλήνα δειγματοληψίας με ακροφύσιο κατάλληλης διαμέτρου (mm). 

• Φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων μέσα στον αγωγό καυσαερίων. 

• Σύστημα αφαίρεσης υγρασίας. 

• Σύστημα μέτρησης όγκου αναρρόφησης καυσαερίου (ξηρό). 

 

Για να επιτευχθεί ισοκινητική αναρρόφηση μετρείται και η ταχύτητα καυσαερίου με 

βαθμονομημένους σωλήνες Pitot σε σημεία στον αγωγό που καθορίζονται ανάλογα 

με το μέγεθός του. 

Τα φίλτρα συγκράτησης των σωματιδίων ζυγίζονται πριν και μετά τη δειγματοληψία 

με ζυγαριά ακριβείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υποδείγματα Πιστοποιητικών 

 

Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ - ΦΥΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ (MSDS) 

 

Όπως απαιτείται από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.4.1 του τεύχους 2 

(Όροι και Οδηγίες) της διακήρυξης. 

 

Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Εντολέας και ημερομηνία ελέγχου: ……………………………………. 

 

Αντικείμενο ελέγχου:   (εμπορική ονομασία προσθέτου) 

 

Ζητούμενο ελέγχου: Ποσοτική εκτίμηση των εκπομπών από την καύση του προσθέτου ……………………… 

και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την ισχύουσα Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

 

1. Συνθήκες Διερεύνησης. 

 

Αναλογία προσθέτου προς καύσιμο: 1: ……… (Kg/ΜΤ) 

Τύπος καυσίμου    ………………………….. 

Πυκνότητα καυσίμου   ………………….. (Kg/m3) 

Πυκνότητα προσθέτου    ………………….. (Kg/m3) 

Βάση αναφοράς για τα καυσαέρια (π.χ. ξηρή) 

Ποσοστό αναγωγής Ο2 στα καυσαέρια ………. % 

 

2. Διερευνηθέντα στοιχεία – Παραδοχές: 

 

• Απαιτείται ποσοτικός προσδιορισμός PCBs και των παρακάτω στοιχείων 

στα προσφερόμενα υλικά: 

Cd, Hg, Th, As, Co, Ni, Se, Te, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Sn, Zn, S, Be, Pt, Pa, 

Rh, F, Cl, Br, CN 

• Θα γίνεται ποσοτική εκτίμηση της παρουσίας των ως άνω στοιχείων στα 

καυσαέρια και θα διερευνάται το ενδεχόμενο να περιέχονται στα 

καυσαέρια διοξίνες και φουράνες. 

• Θα προσδιορίζεται η ολική περιεχόμενη στο πρόσθετο τέφρα. 

• Θα αποσαφηνίζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον 

προσδιορισμό και να αναφέρονται ρητά οποιεσδήποτε παραδοχές έχουν 

γίνει.  

 

3. Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα του ποσοτικού προσδιορισμού / ποσοτικής εκτίμησης των 

παραπάνω στοιχείων μπορεί να δίνονται: 

• Σε απόλυτες τιμές (για την παρουσία τους στο υλικό ή / και τα 

καυσαέρια).   

• Σαν περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με τα αντίστοιχα νομοθετημένα όρια 

εκπομπών (για την παρουσία τους στα καυσαέρια). 
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4. Αξιολόγηση 

 

Θα συζητείται και θα αξιολογείται σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία η 

επιβάρυνση που επέρχεται από τη χρήση του προσθέτου στις εκπομπές των 

στοιχείων της παραγράφου 2, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναμενόμενη μείωση 

των εκπομπών λόγω της χρήσης του προσθέτου. 
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1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 4.4, 5, και, 

εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον 

το επιθυμεί 
2 Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

• 

• 

• 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2  Σε περίπτωση που απαιτείται από τη διακήρυξη επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, 

συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των 

τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο 

εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που 

υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με 

οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της» 
3  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να 

αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 
4 Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διενέργεια και ηλεκτρονικής δημοπρασίας προστίθεται 

η παράγραφος αυτή με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έλαβε γνώση και των όρων για την 

υποβολή των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού μέσω του Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, τους οποίους επίσης αποδέχεται στο σύνολό τους 

ανεπιφύλακτα» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 



 

1 Υπόδειγμα για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων της οδηγίας 2014/25/ΕΕ 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
3 Αναγράφεται ο αριθμός του Διαγωνισμού (π.χ. ΔΥΠ-6513085)  
4 Η παράγραφος 1.8 περιλαμβάνεται ως ακολούθως: 

➢ Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων με προϋπολογισμένη 

δαπάνη άνω του ποσού των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €) 

➢ Στις λοιπές συμβάσεις με προϋπολογισμένη δαπάνη μεγαλύτερη του ποσού των 

είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)  
5 Η παράγραφος αυτή προστίθεται μόνο στην περίπτωση σύναψης σύμβασης αξίας 

μεγαλύτερης του ενός εκατ. €, άλλως παραλείπεται και αναριθμούνται οι επόμενες. Στην 

περίπτωση αυτή αναγράφεται: «Δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 

από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279)» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 



 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τo διαγωνισμό ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός 

περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής 

παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται 

σε είκοσι δύο (22) μήνες) 
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