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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

  

Διευκρινίσεις σχετικές με τις τεχνικές προδιαγραφές της  Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας 
Εξοπλισμού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου, με Ανοικτή 
Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  άνω των ορίων με αριθ. πρωτ. : ΕΛΕ_2018_9761/05.12.2018  
(ΑΔΑΜ : 18PROC004144748, Συστημικός αριθμός 65658) 
 
Τμήμα 21: Εξοπλισμός θερμικής κατεργασίας από υλικά πρωτογενούς παραγωγής 
 

1. (21.1.7) Mετρητής ροής του συστήματος παροχής αδρανούς αερίου (αζώτου) - 
Mέτρηση με ακρίβεια (max + 2%) χαμηλών παροχών από 0 έως 1 L/min. 

2. (21.1.8) Mήκος σωλήνα εργασίας 800-1100 mm, εξωτερική διάμετρος σωλήνα 
εργασίας 100-120 mm  

3. (21.1.8) To υλικό του σωλήνα εργασίας πρέπει να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες 
έως και 1100 οC καθώς και να δέχεται στα άκρα στεγανά (αεροστεγή) εξαρτήματα με 
κατάλληλη υποδοχή για εισαγωγή αδρανούς αερίου αζώτου από το ένα άκρο και 
κατάλληλης υποδοχής στο άλλο άκρο του σωλήνα εργασίας για εξαγωγή των 
απαερίων. 

 Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ “AGRICA” : Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου», της Πράξης 
: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ “AGRICA” : Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του 
Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου 2014-2020», στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1 «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με βάση 
την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1400/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Υ4Β7ΛΩ-Χ0Ρ) της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχει λάβει κωδικό MIS 5021513. 
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