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Στα πλαίςια τθσ διαβοφλευςθσ του Διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου για τθ μελζτθ-

καταςκευι & λειτουργία του ζργου με τίτλο ¨Εκςυγχρονιςμόσ και Επζκταςθ Εγκατάςταςθσ 

Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΕΕΛ) Νιγρίτασ-Σερπνισ¨, υποβλικθκαν τα κάτωκι τεφχθ 

παρατθριςεων για υποβολι ερωτθμάτων και απαίτθςθ παροχισ διευκρινίςεων επί των 

τευχϊν Δθμοπράτθςθσ: 

 Το από 11/03/2021 αίτθμα τθσ ΝΘΕΑΣ-ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΘ Ι.Κ.Ε 

 Το από 16/03/2021 τεφχοσ παρατθριςεων τθσ Thalis 

 Το από 18/3/2021 αίτθμα τθσ Κ/ΞΙΑΣ ΓΕΩΔΟΜΘ ΑΤΕ-ΜΟΣΧΟΥ ΧΑ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Διευκρινίηουμε ότι  

1. οι τροποποιιςεισ που προκφπτουν από το παρόν ςυμπλθρωματικό τεφχοσ 

τροποποιιςεων/διορκϊςεων είναι επουςιϊδεισ 

2. Θα αναρτθκεί θ γεωτεχνικι μελζτθ τθσ πράξθσ «ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ-ΕΠΕΚΣΑΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΜΩΝ 

ΝΙΓΡΙΣΑ ΚΑΙ ΣΕΡΠΝΗ ΔΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ» που αφορά το υποζργο «ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ & 

ΕΠΕΚΣΑΗ ΕΕΛ ΝΙΓΡΙΣΑ – ΣΕΡΠΝΗ»  τθν Ραραςκευι 27 – 03 – 2021  

3. Θα αναρτθκοφν υψόμετρα ςε κρίςιμεσ κζςεισ από τισ υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΕΛ, 

ϊςτε  αυτά να χρθςιμοποιθκοφν επικουρικά από τουσ διαγωνιηόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ 

τθν Ραραςκευι 27 – 03 – 2021. 

Διευκρινίςεισ επί ερωτθμάτων που υποβλικθκαν από τθν ΝΗΡΕΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΙΚΗ 

Ι.Κ.Ε. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 1 

Στα άρκρα 2 και 5 τθσ διακιρυξθσ αναφζρεται ςτο ςυμβατικό τεφχοσ θ «Τεχνικι Συγγραφι 

Υποχρεϊςεων (ΤΣΥ)»το οποίο όμωσ δεν υπάρχει ςτα ανεβαςμζνα αρχεία του ΕΣΘΔΘΣ .  

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Δεν υπάρχει Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΤΣΥ). Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα 

οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα κάτωκι αναφερόμενα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των 

περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

1. Το ςυμφωνθτικό. 
2. Θ Διακιρυξθ. 
3. Το τεφχοσ των τυχόν τροποποιιςεων μετά τθ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ του 

αρ. 20Α τθσ παροφςασ 
4. Θ Οικονομικι Ρροςφορά  
5. Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ. 
6. Ο Κανονιςμόσ Μελετϊν του Ζργου 
7. Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 
8. Θ Τεχνικι Ζκκεςθ – Υπολογιςμοί   
9. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  (Τεφχοσ 5) 
10. Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 
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11. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου. 
12.  Θ Τεχνικι Ρεριγραφι. 
13. Θ τεχνικι προςφορά – μελζτθ. 
14. Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου.  

 

ΕΡΩΣΗΜΑ 2 

Στο ςυμβατικό Τεφχοσ 3 (Τεχνικι Ρεριγραφι –Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) παρ.4.2, 

ςελ.23 και παρ.4.2.1 ςελ.25, αναφζρονται «κα εγκαταςτακοφν δοςομετρικζσ αντλίεσ 

απονιτροποίθςθσ» τι εννοείται με αυτό; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Το τεφχοσ που ιςχφει είναι το τεφχοσ «Τεχνικι ζκκεςθ-Υπολογιςμοί». Το τεφχοσ  3 (Τεχνικι 

Ρεριγραφι) ζπεται ςε ςειρά ιςχφοσ, ςφμφωνα με τθν τροποποίθςθ/διόρκωςθ του ςχετικοφ 

άρκρου τθσ διακιρυξθσ (βλζπε απάντθςθ ερωτιματοσ 9).  

ΕΡΩΣΗΜΑ 3 

Στο ίδιο Τεφχοσ 3, παρ.3.3.(7) ςελ.21,ςτο τφπο για τον υπολογιςμό τθσ παροχισ 

ανακυκλοφορίασ νιτρικϊν, ςτον αρικμθτι αναφζρεται: «ΝD: θμεριςια ποςότθτα 

απονιτροποιθμζνου αηϊτου (kg/d)»και ςτον παρανομαςτι «(NO3-N)elf: θμεριςια ποςότθτα 

νιτρικϊν ςτθν ζξοδο (kg/d)» 

Ριςτεφω ότι υπάρχει λάκοσ ςτον παρονομαςτι , διότι ζπρεπε να αναφζρει “θμεριςια 

ποςότθτα αηϊτου των νιτρικϊν ςτθν ζξοδο (kgr/d)” κακόςον πρζπει και ςτον αρικμθτι και 

ςτον παρονομαςτι να αναφζρεται ι ίδια παράμετροσ (που είναι το άηωτο), αφοφ βζβαια 

άλλο το ατομικό βάροσ του αηϊτου και άλλο των νιτρικϊν. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Το τεφχοσ που ιςχφει είναι το τεφχοσ «Τεχνικι ζκκεςθ-Υπολογιςμοί». Το τεφχοσ  3 (Τεχνικι 

Ρεριγραφι) ζπεται ςε ςειρά ιςχφοσ, ςφμφωνα με τθν τροποποίθςθ/διόρκωςθ του ςχετικοφ 

άρκρου τθσ διακιρυξθσ (βλζπε απάντθςθ ερωτιματοσ 9). 

ΕΡΩΣΗΜΑ 4 

Στο ίδιο τεφχοσ 3, παρ.4.2 , ςελ.24 , αναφζρεται «μεταφορικι ταινία αφυδατωμζνθσ ιλφοσ» 

ενϊ ςτο αρ. ςχεδίου 8 (Κτίριο αφυδάτωςθσ) αναφζρεται «κοχλίασ», τι ιςχφει ;  

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Το τεφχοσ που ιςχφει είναι το τεφχοσ «Τεχνικι ζκκεςθ-Υπολογιςμοί». Το τεφχοσ  3 (Τεχνικι 

Ρεριγραφι) ζπεται ςε ςειρά ιςχφοσ, ςφμφωνα με τθν τροποποίθςθ/διόρκωςθ του ςχετικοφ 

άρκρου τθσ διακιρυξθσ (βλζπε απάντθςθ ερωτιματοσ 9). Ωςτόςο και οι δφο τφποι 

εξοπλιςμοφ είναι αποδεκτοί και θ μεταφορικι ταινία και ο μεταφορικόσ κοχλίασ. 
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ΕΡΩΣΗΜΑ 5 

Στον Κανονιςμό Μελετϊν Ζργου (ΚΜΕ) , παρ.4.1 , Τεφχοσ 3.1, ςελ.8 και παρ.4.2, Τεφχοσ 3.2, 

ςελ. 9 αναφζρεται ότι «τα Τεχνικά φυλλάδια.....»και «τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ.....» γίνονται 

δεκτά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα , ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα που κα ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 

ςτθν Ελλθνικι. Αυτό είναι υπερβολι , και ανεβάηει κατά πολφ το κόςτοσ ςυμμετοχισ μασ 

ςτον διαγωνιςμό, με δεδομζνο ότι : α) Στο ΚΜΕ των πρότυπων τευχϊν δθμοπράτθςθσ ζργων 

εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων με το ςφςτθμα μελζτθ-καταςκευι (Εγκφκλιοσ 

αρ.πρωτ.1553/27-10-2011 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ), αναφζρεται ρθτά , ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ , ότι «Γίνονται δεκτά τα τεχνικά 

φυλλάδια και τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα» β) Κανζνα 

παρόμοιο ζργο που δθμοπρατικθκε με το ίδιο ςφςτθμα (μελζτθ-καταςκευι) δεν είχε τζτοιο 

όρο. Επειδι πιςτεφουμε ότι εκ παραδρομισ γράφτθκε ότι απαιτείται μετάφραςθ ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα των τεχνικϊν φυλλαδίων και των ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ του Θ/Μ 

εξοπλιςμοφ , ςασ παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ότι δεν απαιτείται θ μετάφραςι τουσ. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Διευκρινίηεται ότι γίνονται δεκτά τα τεχνικά φυλλάδια και τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ ςτθν 

Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.  

ΕΡΩΣΗΜΑ 6 

Σασ παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ποια όρια εκροισ (ειδικά για τα κολοβακτθρίδια και COD) 

ιςχφουν; αυτά που αναφζρονται ςτθν ΑΕΡΟ ι τα αντίςτοιχα ςτο ςυμβατικό τεφχοσ 3 

(Ρίνακασ 3.3., ςελ.2) ι αυτά που αναφζρονται ςτο Τεφχοσ 4, Ραράρτθμα ΙΙ (όρια εκροισ). 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Ιςχφουν αυτά που αναφζρονται ςτθν ΑΕΡΟ. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 7 

Στον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, ςελ.9 ςτισ παραγράφουσ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΔΕΥΣΘΣ και ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΟΥ» αναφζρεται: «Ρίνακασ Τεχνικϊν Χαρακτθριςτικϊν του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι του Κανονιςμοφ Μελετϊν 

Ζργου». Σασ παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ι γνωςτοποιιςτε μασ αυτό το Ραράρτθμα Ι του 

ΚΜΕ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Ιςχφει θ περιγραφι ςτο τεφχοσ Τεχνικι Ζκκεςθ – Υπολογιςμοί ςελίδα 116.   

ΕΡΩΣΗΜΑ 8 

 Πλοι οι όροι τθσ ΑΕΡΟ, είναι επί ποινι αποκλειςμοφ; εάν όχι ποιοι είναι υποχρεωτικοί;  
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ΑΠΑΝΣΗΗ 

Το ςφνολο των όρων τθσ ΑΕΡΟ είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 9 

Στο πίνακα ςυμμόρφωςθσ, ςε όλα ςχεδόν τα ςθμεία, αναφζρεται θ Τεχνικι Ζκκεςθ –

Υπολογιςμοί. Στο άρκρο 2 και 5 τθσ Διακιρυξθσ δεν αναφζρεται κακόλου , και μάλιςτα ποια 

είναι θ ςειρά ιςχφοσ του τεφχουσ αυτοφ ςε ςχζςθ με τα άλλα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ διακιρυξθσ. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ 

κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

1. Το ςυμφωνθτικό. 
2. Θ Διακιρυξθ. 
3. Το τεφχοσ των τυχόν τροποποιιςεων μετά τθ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ του 
αρ. 20Α τθσ παροφςασ 
4. Θ Οικονομικι Ρροςφορά  
5. Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ. 
6. Ο Κανονιςμόσ Μελετϊν του Ζργου 
7. Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 
8. Θ Τεχνικι Ζκκεςθ – Υπολογιςμοί   
9. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  (Τεφχοσ 5) 
10. Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 
11. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου. 
12.  Θ Τεχνικι Ρεριγραφι. 
13. Θ τεχνικι προςφορά – μελζτθ. 
14. Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου.  

 

Διευκρινίςεισ επί ερωτθμάτων που υποβλικθκαν από τθν Thalis 

ΕΡΩΣΗΜΑ 1 

Στο Τεφχοσ 4.Κανονιςμόσ Μελετϊν Ζργου (2ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, ςελ. 7), για τθ 

ςφνταξθ του διαγράμματοσ υδραυλικισ μθκοτομισ ηθτείται να «ςθμειϊνονται οι ςτάκμεσ 

υγροφ για όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ, κακϊσ επίςθσ και οι ςτάκμεσ των δομικϊν 

καταςκευϊν». Δεδομζνου ότι ςτο δθμοπρατοφμενο αντικείμενο προσ μελζτθ 

περιλαμβάνονται επεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα ζργα, παρακαλοφμε να χορθγθκεί θ αντίςτοιχθ 

υδραυλικι μθκοτομι (ςτθν οποία να φαίνονται οι ςτάκμεσ των υφιςτάμενων δομικϊν 

καταςκευϊν) προκειμζνου αφενόσ να ςυνταχκεί το ςχετικό διάγραμμα και οι απαιτοφμενοι 

υδραυλικοί υπολογιςμοί και αφετζρου –ςτα πλαίςια του κεμιτοφ και υγιοφσ ανταγωνιςμοφ –
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να υπάρξει κοινι αναφορά για τθ χωροςτάκμιςθ και τθν υδραυλικι αντιμετϊπιςθ των 

υφιςτάμενων ζργων μεταξφ των διαγωνιηομζνων. Σε κάκε περίπτωςθ, ςθμειϊνεται ότι 

ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 2.1 τθσ Διακιρυξθσ ςτα ζγγραφα και τα τεφχθ για τον εν λόγω 

θλεκτρονικό διαγωνιςμό ςυμπεριλαμβάνεται θ Τεχνικι Μελζτθ(εδάφιο ιςτ). Σε αυτιν τθν 

Μελζτθ απαιτείται να περιλαμβάνονται (βλ. υποςθμείωςθ Νο 9, ςελ. 48 τθσ πρότυπθσ 

διακιρυξθσ που είναι αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ) όλα τα ςτοιχεία των περ. Α 

και Β του αρ . 50 παρ. 1, κακϊσ και τα ςτοιχεία των περ . Α.1 ζωσ Α .3 και Α .7 ζωσ Α .13 του 

υποφακζλου τθσ υποπερίπτωςθσ Α ́ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 45 του Ν. 4412/2016. Θ 

περ. Α.11 τθσ υποπερίπτωςθσ Α ́ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 45 του Ν. 4412/2016 

περιλαμβάνει όλεσ τισ περαιτζρω «απαιτοφμενεσ μελζτεσ και ζρευνεσ», ςτισ οποίεσ εφλογα 

εντάςςονται και οι μελζτεσ εφαρμογισ των υφιςτάμενων ζργων εφόςον απαιτείται θ 

καταςκευι παρεμβάςεων και αναβάκμιςθσ αυτϊν των ζργων. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Δεν είναι διακζςιμο ςχζδιο υδραυλικισ μθκοτομισ ςτο φάκελο ςχεδίων του υφιςτάμενου 

ζργου. Επειδι πρόκειται για ζργο που προκθρφςςεται με το ςφςτθμα μελζτθ-καταςκευι, οι 

διαγωνιηόμενοι οικονομικοί φορείσ  οφείλουν να λάβουν τα απαραίτθτα υψόμετρα για το 

ςχεδιαςμό τθσ υδραυλικισ μθκοτομισ του ζργου, θ οποία κα τουσ βοθκιςει ςτθ 

χωροκζτθςθ των  νζων προτεινόμενων δεξαμενϊν. Ζγινε λιψθ υψομζτρων ςε ςυγκεκριμζνα 

ςθμεία ενδιαφζροντοσ των υφιςτάμενων καταςκευϊν τθσ ΕΕΛ από το Τμιμα Τεχνικϊν Ζργων 

του Διμου Βιςαλτίασ και χορθγοφνται επικουρικά ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ 

φορείσ. Ωςτόςο, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να βαςιςτοφν 

αποκλειςτικά ςε δικζσ τουσ μετριςεισ για τθν υδραυλικι επίλυςθ και τθν τελικι 

χωροκζτθςθ των νζων ζργων. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 2 

Ραρακαλοφμε να προςδιοριςτεί θ πλθμμυρικι ςτάκμθ ςτον αποδζκτθ των επεξεργαςμζνων 

λυμάτων ζτςι, ϊςτε να ςυνταχκοφν οι απαραίτθτοι υδραυλικοί υπολογιςμοί και να 

χωροςτακμιςτοφν οι ανάντθ μονάδεσ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Θα πρζπει να προςδιοριςτεί θ ςτάκμθ του αγωγοφ εξόδου ςτον αποδζκτθ κακϊσ επίςθσ  θ 

ςτάκμθ του πυκμζνα του αποδζκτθ και το υψόμετρο του φυςικοφ εδάφουσ ςτα πρανι του 

αποδζκτθ. Οι διαγωνιηόμενοι οικονομικοί φορείσ  οφείλουν να λάβουν τα απαραίτθτα 

υψόμετρα για το ςχεδιαςμό τθσ υδραυλικισ μθκοτομισ του ζργου, θ οποία κα τουσ 

βοθκιςει ςτθ χωροκζτθςθ των νζων προτεινόμενων δεξαμενϊν. Θα λθφκοφν υψόμετρα από 

το Τμιμα Τεχνικϊν Ζργων του Διμου Βιςαλτίασ και κα δοκοφν επικουρικά ςτουσ 

διαγωνιηόμενουσ. Ωςτόςο, οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να βαςιςτοφν αποκλειςτικά ςε 

δικζσ τουσ μετριςεισ για τθν υδραυλικι επίλυςθ και τθ τελικι χωροκζτθςθ των νζων ζργων. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 3 
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Ραρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι ςε ορίηοντα 40ετίασπου προβλζπεται να καταςκευαςτεί θ 

β’ φάςθ του ζργου, κα λθφκεί υπόψθ ότι κα ζχουν πραγματοποιθκεί θ μελζτθ οριοκζτθςθσ 

ι και τα ζργα διευκζτθςθσ του παρακείμενου ρζματοσ. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Ο ςχεδιαςμόσ του παρόντοσ  ζργου κα είναι και για ορίηοντα 40ετίασ με τα δεδομζνα που 

υπάρχουν. 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ 4 

Στο τεφχοσ 4. Κανονιςμόσ Μελετϊν Ζργου (2ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, ςελ. 7), ηθτείται να 

παρατεκοφν από τουσ διαγωνιηομζνουσ αρχιτεκτονικά ςχζδια ςε «κατάλλθλθ κλίμακα (1:50 

ζωσ 1:100), κατόψεισ, όψεισ τομζσ των κτιριακϊν ζργων και ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ, για 

τα υπάρχοντα κτίρια –καταςκευζσ και για τα νζα». Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι δεν ζχει 

αναρτθκεί το ςφνολο των ςχεδίων των υπαρχόντων κτιρίων και καταςκευϊν παρακαλοφμε 

να χορθγθκοφν τα ςχζδια για τα κάτωκι:-Κτίριο διοίκθςθσ (κατόψεισ–τομζσ–όψεισ)-Δεξαμενι 

κακίηθςθσ (κατόψεισ–τομζσ)-Κτίριο αφυδάτωςθσ(τομζσ–όψεισ–διαςτάςεισ κάτοψθσ)-Κλίνθ 

ξιρανςθσ –αντλιοςτάςιο ςτραγγιδίων (τομζσ) 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Επειδι πρόκειται για ζργο που προκθρφςςεται με το ςφςτθμα μελζτθ-καταςκευι, οι 

διαγωνιηόμενοι οικονομικοί φορείσ  οφείλουν να ςυντάξουν οι ίδιοι τα ςχζδια τα οποία δεν 

είναι διακζςιμα ςτο φάκελο του ζργου. Θα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι θ ςυγκεκριμζνθ 

Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων καταςκευάςτθκε πριν από 25 ζτθ και δεν λειτοφργθςε 

ποτζ. Επομζνωσ κα απαιτθκεί προςπάκεια από τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ ςτθ κατάρτιςθ 

των απαραίτθτων ςχεδίων και ενδεχομζνωσ ςτθ ςφνταξθ μελετϊν που λείπουν από το 

φάκελο του ζργου. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 5 

Στο Τεφχοσ 4. Κανονιςμόσ Μελετϊν Ζργου(2ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, Μζροσ Α, παρ. 3, εδ. 

3, ςελ. 7) ηθτοφνται ςχζδια «Σε κατάλλθλθ κλίμακα (1:50 ζωσ 1:100), που κα περιλαμβάνουν 

κατόψεισ και τομζσ όλων των επιμζρουσ προςφερόμενων μονάδων (δεξαμενϊν κλπ.), με 

εξοπλιςμό που κα εγκαταςτακεί. Στα ςχζδια κα κακορίηονται οι απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και 

ςτάκμεσ που κακορίηουν τον ςχεδιαςμό του δομικοφ μζρουσ των μονάδων». Ραρακαλοφμε 

να επιβεβαιωκεί ότι δεν απαιτείται να υποβλθκοφν ςτθν τεχνικι προςφορά ςχζδια που κα 

περιλαμβάνουν τισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ των κτιριακϊν ζργων (φδρευςθ, αποχζτευςθ, 

πυροπροςταςία, φωτιςμόσ κλπ.), δεδομζνου ότι αυτά ηθτείται να υποβλθκοφν και κατά τθ 

φάςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ (βλ. ΚΜΕ ςελ. 10, εδ. 4). Επίςθσ παρακαλοφμε να διευκρινιςτεί 

εάν γίνονται αποδεκτά ςχζδια ςε κλίμακα διαφορετικι από 1:50 ζωσ 1:100 (π.χ. 1:25). 
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ΑΠΑΝΣΗΗ 

Διευκρινίηετε ότι γίνεται αποδεκτό. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 6 

Στο άρκρο 5 τθσ Διακιρυξθσ κακορίηεται θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςε 

περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων. Ωςτόςο, ςτο εν λόγω άρκρο 

περιζχονται Τεφχθ που ΔΕΝ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΘΔΘΣ με τθ ςιμανςθ με 

τθν οποία περιγράφονται : 

•Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Τ.Σ.Υ.) με αφξων αρικμό ιςχφοσ (8) 

•Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.) με αφξων αρικμό ιςχφοσ (9) 

και που υπεριςχφουν λοιπϊν Τευχϊν, π.χ : 

•Εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου με αφξων αρικμό ιςχφοσ (11) 

Οι ανωτζρω ελλείψεισ προκαλοφν πλιρθ ςφγχυςθ ςτο Ραράρτθμα Ι: Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ 

τθσ Διακιρυξθσ, όπου ηθτείται θ Τεχνικι Μελζτθ Ρροςφοράσ των διαγωνιηομζνων να 

ςυμμορφϊνεται, μεταξφ άλλων, με το Τεφχοσ. Τεχνικι Ζκκεςθ –Υπολογιςμοί (ΤΕ–Υ, 1ο 

Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ) που προφανϊσ αποτελεί «Εγκεκριμζνθ Μελζτθ του ζργου» είτε 

απόλυτα *βλ Ραράρτθμα Ι, εδάφια (4), (5), (7), (11), ςελ 2-4+, είτε ςυνδυαςτικά *βλ 

Ραράρτθμα Ι, ςελ 7-10+. Σθμειϊνεται ότι ςτθ ςυνδυαςτικι ςυμμόρφωςθ, καταγράφεται και 

το Τεφχοσ ΤΡ ΕΡ που όμωσ ςτθ Διακιρυξθ δεν δθλϊνεται οφτε ςαν Τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ 

οφτε θ ςειρά ιςχφοσ του ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ με λοιπά Τεφχθ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, παρακαλοφμε να αναρτθκοφν τα κάτωκι Τεφχθ που 

καταγράφονται ςτο άρκρο 5 τθσ Διακιρυξθσ 

−Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Τ.Σ.Υ.) με αφξων αρικμό ιςχφοσ (8) 

−Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.) με αφξων αρικμό ιςχφοσ (9) 

και να επαναπροςδιοριςτεί ςτθ Διακιρυξθ θ ςειρά ιςχφοσ των Τευχϊν. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ 

κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

1. Το ςυμφωνθτικό 
2. Θ Διακιρυξθ 
3. Το τεφχοσ των τυχόν τροποποιιςεων μετά τθ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ του 

αρ. 20Α τθσ παροφςασ 
4. Θ Οικονομικι Ρροςφορά  
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5. Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ 
6. Ο Κανονιςμόσ Μελετϊν του Ζργου 
7. Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 
8. Θ Τεχνικι Ζκκεςθ – Υπολογιςμοί   
9. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  (Τεφχοσ 5) 
10.  Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 
11.  Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου 
12.  Θ Τεχνικι Ρεριγραφι 
13.  Θ τεχνικι προςφορά – μελζτθ 
14.  Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου 

ΕΡΩΣΗΜΑ 7 

Σε ςυνζχεια του ανωτζρω εδαφίου και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το ςφςτθμα δθμοπράτθςθσ 

είναι αυτό με αξιολόγθςθ μελζτθσ και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 50 του Ν. 

4412/2016, παρακαλοφμε να επαναπροςδιοριςτοφν, ςτο Ραράρτθμα Ι: Ρίνακασ 

ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ, οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ αναφορικά με τθ ςυμμόρφωςθ 

των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν των διαγωνιηομζνων κυρίωσ όςον αφορά το Τεφχοσ. Τεχνικι 

Ζκκεςθ –Υπολογιςμοί (ΤΕ–Υ, 1ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ). Επιςθμαίνεται ότι το εν λόγω 

Τεφχοσ αποτελεί μια εγκεκριμζνθ μελζτθ με πλθκϊρα παραδοχϊν και υπολογιςμϊν κι 

επομζνωσ θ απαίτθςθ ςυμμόρφωςθσ π.χ. με υπολογιςτικζσ παραδοχζσ και αποτελζςματα 

τθσ ΤΕ-Υ οδθγεί επί τθσ ουςίασ ςε αντιγραφι αυτισ και όχι ςτθ ςφνταξθ (νζασ) μελζτθσ με 

ευκφνθ των διαγωνιηομζνων κατά τθν ζννοια του άρκρου 50 του Ν. 4412/2016. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Το τεφχοσ «Τεχνικι ζκκεςθ –Υπολογιςμοί», αποτελεί ςτθ πραγματικότθτα τθ χθμικοτεχνικι 

προμελζτθ και όχι  οριςτικι μελζτθ  του ζργου. Επομζνωσ όπωσ ορίηεται και ςτο Ν.4412 για 

το ςφςτθμα μελζτθσ καταςκευισ, οι διαγωνιηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι να ςυντάξουν 

μελζτθ με δικοφσ τουσ υπολογιςμοφσ και όχι να κάνουν αντιγραφι των υπολογιςμϊν του 

τεφχουσ «Τεχνικι ζκκεςθ –Υπολογιςμοί», που αποτελεί τθ χθμικοτεχνικι προμελζτθ του 

ζργου . 

ΕΡΩΣΗΜΑ 8 

Δεδομζνου ότι οι Ρίνακεσ ςυμμόρφωςθσ (Ραραρτιματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) απαιτείται να 

ςυμπλθρωκοφν από τουσ διαγωνιηομζνουσ, παρακαλοφμε να χορθγθκοφν ςε επεξεργάςιμθ 

θλεκτρονικι μορφι. Ρεραιτζρω, παρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι θ τιρθςθ τυχόν 

επικυμθτϊν όρων για τθ ςυμπλιρωςθ των Ρινάκων ςυμμόρφωςθσ, που τίκενται ςτο Τεφχοσ 

4 : Ραράρτθμα, επαφίεται ςτθν κρίςθ των διαγωνιηομζνων και δεν αποτελεί επί ποινι 

αποκλειςμοφ υποχρζωςι τουσ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
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Είναι πολφ εφκολθ θ μετατροπι τουσ από pdf  ςε doc ι docx ι άλλο τφπο αρχείου Ραρόλα 

αυτά κα φροντίςουμε για τθν προςκικθ τουσ ςτα ςυνθμμζνα του προκθρυγμζνου 

διαγωνιςμοφ. Επίςθσ ςαφϊσ το επικυμθτό δεν αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ.   

ΕΡΩΣΗΜΑ 9 

Στο Τεφχοσ Τεχνικι Ζκκεςθ –Υπολογιςμοί (1ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, ςελ59), για το 

αντλιοςτάςιο ανφψωςθσ, προδιαγράφεται ότι: «προτείνεται θ αντικατάςταςθ αυτϊν με δφο 

όμοιεσ αντλίεσ δυναμικότθτασ 85m3/hr ςτα 6,5ΜΥΣ, με ιςχφ 5Θ εκάςτθ». Στο ίδιο Τεφχοσ 

και ςυγκεκριμζνα ςτον πίνακα με τον εξοπλιςμό τθσ ΕΕΛ (ςελ. 40), καταγράφονται «3 

υποβρφχιεσ αντλίεσ λυμάτων (2 +1 εφεδρικι)δυναμικότθτασ 85m3/hr ςτα 6,5ΜΥΣ, με ιςχφ 

5Θ εκάςτθ» και ςτθ ςελ. 113 απαιτείται θ «Αντικατάςταςθ ςυςτοιχίασ υποβρφχιων 

φυγοκεντρικϊν αντλιϊν». Ρερεταίρω, ςτο ίδιο Τεφχοσ και ςυγκεκριμζνα ςτον ςυγκεντρωτικό 

πίνακα (Ρίνακασ 3.1.3.3, ςελ 46) με τισ παραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ δίνεται παροχι αιχμισ για 

τθν 20ετία ίςθ με 240 m3/hκαι για τθν 40ετία ίςθ με 315 m3/h(όμοιεσ παροχζσ ςχεδιαςμοφ 

καταγράφονται και ςτο Τεφχοσ 3. Τεχνικισ Ρεριγραφι –Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, 

2οΕπικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, παρ 3.1, ςελ 19). Ωσ εκ τοφτου, θ ςυνολικι παροχι των 

ηθτοφμενων αντλιϊν ανφψωςθσ (2 λειτουργικζσ αντλίεσ ×85 = 170 m3/h) δεν επαρκεί οφτε 

για τθν κάλυψθ τθσ αιχμισ τθσ 20ετίασ, οφτε τθσ 40ετίασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, 

εφλογα δθμιουργείται ςφγχυςθ. Ωσ εκ τοφτου και δεδομζνου ότι θ παροχι του 

αντλιοςταςίου ανφψωςθσ αποτελεί βαςικι παράμετρο για τον υδραυλικό ςχεδιαςμό των 

κατάντθ μονάδων, παρακαλοφμε να (επανα)προςδιοριςτοφν ρθτά οι απαιτιςεισ τθσ 

Υπθρεςίασ όςον αφορά ςτον απαιτοφμενο αρικμό των αντλιϊν (αρχικισ)ανφψωςθσ που 

πρόκειται να αντικαταςτιςουν τισ υφιςτάμενεσ (2 ι 3)και ςτθν απαιτοφμενθ παροχι ανά 

λειτουργικι αντλία. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του οικιςτικοφ ςυγκροτιματοσ Νιγρίτασ-Tερπνισ κυμαίνεται  γφρω 

ςτου 7000 κατοίκουσ, ενϊ εκτιμάται ςτο «Τεχνικι ζκκεςθ –Υπολογιςμοί» ότι ςε 20 ζτθ κα 

φτάςει του 10.000 κατοίκουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ θμεριςια παροχι ςε 20 ζτθ κα είναι 

περίπου 1600m3/θμζρα ι διαφορετικά 67m3/h. Αντίςτοιχα με τα ςθμερινά πλθκυςμιακά 

δεδομζνα, θ θμεριςια παροχι 7.000 κατοίκων εκτιμάται ότι κα είναι 1120m3/θμζρα ι 

47m3/h. Συνεπϊσ θ εγκατάςταςθ ςυςτοιχίασ 3 αντλιϊν δυναμικότθτασ 85m3/hςε 6 μζτρα 

μανομετρικό φψοσ  φαίνεται να είναι επαρκισ. Θ Ραροχι αιχμισ (240m3/h) αφορά ολιγόωρθ 

ακραία ςυνκικθ που ενδεχομζνωσ να μθν αντιμετωπίςει το ςυγκεκριμζνο ζργο δεδομζνου 

ότι καταςκευάηεται χωριςτικό δίκτυο ακακάρτων. Για να καλφψουμε όμωσ και αυτι τθν 

ακραία ςυνκικθ μετά τθν ερϊτθςισ ςασ προτείνουμε τθ εγκατάςταςθ κα 4θσ αντλίασ 

ανφψωςθσ αντίςτοιχθσ δυναμικότθτασ(85m3/h H=6μ). Αν αυξθκεί θ δυναμικότθτα  των 

αντλιϊν τότε, επειδι το αντλιοςτάςιο ανφψωςθσ κα δζχεται ςυνικωσ ςε πολφ χαμθλότερεσ  

ωριαίεσ και θμεριςιεσ παροχζσ , κα ζχουμε αλλεπάλλθλεσ –απαγορευτικά υψθλζσ εκκινιςεισ 

–διακοπζσ λειτουργίασ  των αντλιϊν  που κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Ωςτόςο, Επειδι πρόκειται για ζργο που προκθρφςςεται 
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με το ςφςτθμα μελζτθ-καταςκευι, οι διαγωνιηόμενοι οικονομικοί φορείσ  οφείλουν να 

ςυντάξουν δικι τουσ  χθμικοτεχνικι και υδραυλικι μελζτθ και να προτείνουν τθ βζλτιςτθ 

λφςθ για αντιμετωπίςουν το κζμα τθσ ανφψωςθσ και προςαγωγισ των ακακάρτων ςτθν ΕΕΛ 

Νιγρίτασ. Επίςθσ επιςθμαίνεται ότι θ ιςχφσ των αντλιϊν (5HP) που αναφζρεται ςτο  τεφχοσ 

«Τεχνικι ζκκεςθ –Υπολογιςμοί» είναι ενδεικτικι και αποτελεί απόρροια τθσ χθμικοτεχνικισ 

προμελζτθσ. Είναι ευνόθτο ότι αυτό δεν είναι  δεςμευτικό για τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ, 

οι οποίοι ςαφζςτατα οφείλουν να κατακζςουν δικισ τουσ θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ και 

να υπολογίςουν με ακρίβεια τθν ιςχφ των αντλιϊν. 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ 10 

Στο Τεφχοσ Τεχνικι Ζκκεςθ –Υπολογιςμοί (1ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, ςελ 121), όπου 

περιγράφονται οι νζεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, για το κτίριο αποκικθσ ςυνεργείου 

δθλϊνεται ότι: «Ο υφιςτάμενοσ χϊροσ παραπλεφρωσ του υφιςτάμενου κτιρίου αφυδάτωςθσ 

κα χρθςιμοποιθκεί ωσ κτίριο αποκικθσ και ςυνεργείου». Στο ςχζδιο υπ’ αρ. 8, που 

αναρτικθκε ςτο ΕΣΘΔΘΣ, με τίτλο «Επεμβάςεισ κτιρίου αφυδάτωςθσ», διακρίνονται ςτο 

υφιςτάμενο κτίριο δφο (2) χϊροι για αποκικθ και ςυνεργείο. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

ανωτζρω και επειδι εφλογα δθμιουργείται ςφγχυςθ, παρακαλοφμε να διευκρινιςτεί εάν 

απαιτείται θ καταςκευι νζου κτιρίου για ςυνεργείο και αποκικθ ι θ διαμόρφωςθ του 

υφιςτάμενου κτιρίου ϊςτε να δθμιουργθκοφν οι εν λόγω χϊροι. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Θα πρζπει να διαμορφωκεί το υφιςτάμενο κτιριο ϊςτε να δθμιουργθκοφν δφο χϊροι. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 11 

Ραρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι θ ςυμμόρφωςθ με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ 

(Απόφαςθ με αρ. πρωτ.3046/23-5-2014 & και τθν υπ’ αρικ. 2559/15-5-2019 απόφαςθ 

τροποποίθςθσ τθσ) είναι υποχρεωτικι μόνο ςε ότι αφορά απαιτιςεισ περιβαλλοντικισ 

προςταςίασ (τιρθςθ ορίων εκροισ, όρια εκπομπϊν κορφβου και οςμϊν, μζτρα 

αντιρρφπανςθσ, κλπ.) και όχι ςε επιμζρουσ κζματα που αφοροφν τον τεχνικό ςχεδιαςμό τθσ 

εγκατάςταςθσ, για τα οποία ο διαγωνιηόμενοσ μπορεί να παρεκκλίνει, είναι όμωσ 

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ αν κθρυχτεί ανάδοχοσ και πριν ξεκινιςει τθν καταςκευι να 

ειςθγθκεί τισ όποιεσ τροποποιιςεισ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, να ςυντάξει τισ απαραίτθτεσ 

μελζτεσ και να πάρει τθν ζγκριςι τουσ. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Διευκρινίηεται ότι γίνεται αποδεκτό εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ 

αν κθρυχτεί ανάδοχοσ και πριν ξεκινιςει τθν καταςκευι, να ειςθγθκεί τισ όποιεσ 

τροποποιιςεισ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, να ςυντάξει τισ απαραίτθτεσ μελζτεσ και να πάρει 

τθν ζγκριςι τουσ. 
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ΕΡΩΣΗΜΑ 12 

Στο Τεφχοσ Τεχνικι Ζκκεςθ –Υπολογιςμοί(1ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, ςελ121), όπου 

περιγράφονται οι νζεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, για το κτίριο χθμικϊν δθλϊνεται ότι: «Το 

ςφνολο του εξοπλιςμοφ τθσ χλωρίωςθσ (δοχεία απολυμαντικοφ και δοςιμετρικζσ αντλίεσ), 

κακϊσ και τθσ αποχλωρίωςθσ κα εγκαταςτακεί εντόσ οικίςκου χθμικϊν τθσ εγκατάςταςθσ 

που αναπτφςςεται άνωκεν τθσ δεξαμενισ». Στο ςχζδιο υπ’ αρ. 1.2, που αναρτικθκε ςτο 

ΕΣΘΔΘΣ, με τίτλο «Γενικι διάταξθ ΕΕΛ Νιγρίτασ –Τερπνισ», απεικονίηεται ότι το εν λόγω 

κτίριο (ςτοιχείο «Θ») αναπτφςςεται ανεξάρτθτα από τθ δεξαμενι απολφμανςθσ. 

Ραρακαλοφμε να διευκρινιςτεί εάν είναι υποχρεωτικι θ καταςκευι του νζου κτιρίου 

χθμικϊν άνωκεν τθσ δεξαμενισ ι εάν ο αντίςτοιχοσ ςχεδιαςμόσ του κτιρίου επαφίεται ςτθν 

κρίςθ των διαγωνιηομζνων. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Ο όροσ « άνωκεν» είναι εςφαλμζνοσ. Θ χωροκζτθςθ που φαίνεται ςτο ςχζδιο ¨Γενικι 

Διάταξθ¨ είναι ενδεικτικι και επομζνωσ επαφίεται ςτον κάκε υποψιφιο Ανάδοχο να 

κατακζςει τθ δικι του πρόταςθ χωροκζτθςθσ των νζων κτθρίων και δεξαμενϊν με βάςθ τθν 

υδραυλικι, χθμικοτεχνικι και θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ που καλοφνται να ςυντάξουν, 

όπωσ ακριβϊσ προβλζπεται ςτο Ν.4412 για το ςφςτθμα μελζτθσ καταςκευισ. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 13 

Στο Τεφχοσ Τεχνικι Ζκκεςθ –Υπολογιςμοί (1ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, ςελ. 115), όπου 

περιγράφονται οι επεμβάςεισ ςτισ υπομονάδεσ τθσ ΕΕΛ, για τθ δεξαμενι χλωρίωςθσ 

δθλϊνεται ότι: «Στο πζρασ τθσ δεξαμενισ χλωρίωςθσ κα διαμορφωκεί φρεάτιο 

αποχλωρίωςθσ ςτο πζρασ τθσ διαδρομισ του μαιάνδρου ενϊ κα υπάρχει και κανάλι 

μζτρθςθσ παροχισ». Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 

-ςτο αντίςτοιχο άρκρο του τιμολογίου μελζτθσ (άρκρο 5),αλλά και ςτο Τεφχοσ υπολογιςμοφ 

και τεκμθρίωςθσ, δεν καταγράφεται οποιαδιποτε απαίτθςθ για μετρθτι παροχισ ςτθ 

δεξαμενι χλωρίωςθσ,  

-ςτο Τεφχοσ Τεχνικι Ζκκεςθ –Υπολογιςμοί»(1ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, ςελ. 107), για τθ 

μζτρθςθ τθσ παροχισ προδιαγράφεται ότι «Θ μζτρθςθ τθσ παροχισ κα πραγματοποιείται 

ςτθν ζξοδο του εξαμμωτι με διάταξθ μζτρθςθσ τφπου Parshall και μεταδότθ υπεριχων και το 

ςιμα μεταδίδεται ςτον ΚΣΕ» 

παρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι θ περιγραφι καναλιοφ μζτρθςθσ παροχισ ςτθ δεξαμενι 

χλωρίωςθσ γίνεται εκ παραδρομισ. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
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κα εγκαταςτακεί τουλάχιςτον ζνα Κανάλι ςτζνωςθσ  Parshall με αντίςτοιχο παροχόμετρο 

υπεριχων το οποίο κα βρίςκεται ανάντι τθσ μονάδασ Εξάμμωςθσ-Απολίπανςθσ. Το δεφτερο 

κανάλι Parshall  με το αντίςτοιχο παροχόμετρο υπεριχων δεν είναι δεςμευτικό. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 14 

Στο Τεφχοσ Τεχνικι Ζκκεςθ –Υπολογιςμοί (1ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, ςελ60-61), θ 

διαςταςιολόγθςθ του βιοεπιλογζα που διαμορφϊνεται εντόσ τθσ υφιςτάμενθσ δεξαμενισ 

αποφωςφόρωςθσ γίνεται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Β’φάςθσ,ενϊ οι υφιςτάμενεσ 

δεξαμενζσ απονιτροποίθςθσ και αεριςμοφ διαςταςιολογοφνται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

τθσ Α’φάςθσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 

-ςτισ υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ ηθτείται να πραγματοποιθκοφν επεμβάςεισ κυρίωσ για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Α φάςθσ,  

-ηθτείται να προβλεφκοφν ζργα επζκταςθσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Β φάςθσ και ωσ 

εκ τοφτου είναι δυνατόν να προβλεφκοφν επεκτάςεισ για το βιοεπιλογζα και τθ δεξαμενι 

βιολογικισ αποφωςφόρωςθσ, 

παρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι είναι αποδεκτό ο βιοεπιλογζασ που κα διαμορφωκεί 

εντόσ τθσ υφιςτάμενθσ δεξαμενισ και θ υφιςτάμενθ δεξαμενι αποφωςφόρωςθσ να 

μελετθκοφν για τθν Α’ φάςθ, ενϊ για τθ Β φάςθ κα μελετθκοφν οι αντίςτοιχεσ επεκτάςεισ με 

βάςθ το ςχεδιαςμό ζκαςτου διαγωνιηομζνου. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Επιβεβαιϊνεται ότι ο Βιοεπιλογζασ κα διαμορφωκεί εντόσ τθσ υφιςτάμενθσ Δεξαμενισ όπωσ 

φαίνεται και ςτο ςχζδιο «Βιοεπιλογζασ - Δεξαμενι Αποφωςφόρωςθσ – Δεξαμενι 

Απονιτροποίθςθσ-Δεξαμενζσ Αεριςμοφ και για τθ Β’ φάςθ κα μελετθκοφν αντίςτοιχεσ 

επεκτάςεισ από τον κάκε διαγωνιηόμενο οικονομικό φορζα. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 15 

Στο Τεφχοσ Τεχνικι Ζκκεςθ –Υπολογιςμοί (1ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, ςελ. 53) 

προδιαγράφεται ότι «Θ εγκατάςταςθ εςχάρωςθσ προτείνεται να αποτελείται από μθχανικά 

αυτοκακαριηόμενθ εςχάρα, τοξωτι ι ευκφγραμμθ, τοποκετθμζνθ ςτο υφιςτάμενο 

ορκογωνικό κανάλι», ενϊ ςτθ ςελ. 54 του ιδίου Τεφχουσ ορίηεται μονοςιμαντα ότι «Θ 

αυτόματθ εςχάρα κα είναι ανοξείδωτθ, τοξωτι με διάκενα 10 mm και πάχοσ ράβδων 

τουλάχιςτον 8 mm». Επιςθμαίνεται ότι θ υφιςτάμενθ εςχάρα είναι ευκφγραμμθ και ότι,με 

τθν εγκατάςταςθ τοξωτισ εςχάρασ, θ ςυλλογι των εςχαριςμάτων πρζπει να γίνεται ςε κάδο 

ςτο υπόγειο τμιμα του αντλιοςταςίου, όπου δεν υπάρχει ο απαιτοφμενοσ χϊροσ 

τοποκζτθςθσ κοχλία εςχαριςμάτων, κάδου ςυλλογισ και ςυςτιματοσ ανζλκυςθσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω και επειδι εφλογα δθμιουργείται ςφγχυςθ, παρακαλοφμε 

να επιβεβαιωκεί ότι θ εγκατάςταςθ εςχάρωςθσ κα αποτελείται από μθχανικά 

αυτοκακαριηόμενθ εςχάρα, τοποκετθμζνθ ςτο υφιςτάμενο ορκογωνικό κανάλι που κα 
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απορρίπτει (ωσ προβλζφκθκε και για τθν υφιςτάμενθ που αντικακίςταται) ςτο υπζργειο 

τμιμα του αντλιοςταςίου. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Αποςαφθνίηεται ότι θ εγκατάςταςθ τθσ  εςχάρωςθσ κα αποτελείται από μθχανικά 

αυτοκακαριηόμενθ εςχάρα. Από τουσ διαγωνιηόμενουσ κα λθφκοφν υπόψθ θ διαμόρφωςθ 

και οι διαςτάςεισ του καναλιοφ και κα προτακεί θ κατάλλθλθ μθχανικά αυτοκακαριηόμενθ 

εςχάρα. Αν απαιτείται να αντικαταςτακεί θ εςχάρα , τότε κα πρζπει να αντικαταςτακεί και 

αυτό κα πρζπει να μελετθκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ. Αντίςτοιχα κα πρζπει να προτακεί 

χϊροσ και τρόποσ απόρριψθσ και ςυλλογισ των εςχαριςμάτων. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 16 

Στο Τεφχοσ Τεχνικι Ζκκεςθ –Υπολογιςμοί(1ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, ςελ 

79)προδιαγράφεται ότι «Για τθν περίπτωςθ παράκαμψθσ τθσ μονάδασ προβλζπεται αγωγόσ 

από τθν ζξοδο τθσ μονάδασ εςχάρωςθσ προσ το φρεάτιο εξόδου, διαμζτρου Φ 

355»Δεδομζνου ότι θ ςτάκμθ του πυκμζνα του καναλιοφ εςχάρωςθσ (περίπου 4 μ. 

χαμθλότερα από το φυςικό ζδαφοσ) είναι χαμθλότερα από τθ ςτάκμθ του υφιςτάμενου 

φρεατίου εξόδου (περίπου 1,5 μ χαμθλότερα από το φυςικό ζδαφοσ) κακίςταται αδφνατθ θ 

γενικι παράκαμψθ τθσ ΕΕΛ με φυςικι ροι από τθν ζξοδο τθσ μονάδασ εςχάρωςθσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, παρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι θ γενικι παράκαμψθ 

τθσ ΕΕΛ είναι αποδεκτό να υλοποιείται ςτα κατάντθ του αντλιοςταςίου ανφψωςθσ μζςω 

κατακλιπτικοφ αγωγοφ και οπωςδιποτε ανάντθ των ζργων εξάμμωςθσ -λιποςυλλογισ. 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Επιβεβαιϊνεται ότι  θ Γενικι παράκαμψθ(ByPass) τθσ ΕΕΛ δφναται να υλοποιθκεί ανάντι τθσ 

μονάδασ Εξάμμωςθσ  και κατάντι του αντλιοςταςίου Αρχικισ ανφψωςθσκαι ςιγουρα 

αποτελεί αντικείμενο τθσ μελζτθσ και τθσ τελικισ προταςθσ των διαγωνιηομζνων 

οικονομικϊν φορζων. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 17 

Στο Τεφχοσ Τεχνικι Ζκκεςθ –Υπολογιςμοί (1ο Επικαιροποιθμζνο Τεφχοσ, ςελ115), όπου 

περιγράφονται οι επεμβάςεισ ςτισ υπομονάδεσ τισ ΕΕΛ, για τθ δεξαμενι πάχυνςθσ δθλϊνεται 

ότι «Λόγω τθσ βιολογικισ αποφωςφόρωςθσ, για να μθν προκλθκεί αποδζςμευςθ του 

προςροφθμζνου φωςφόρου τθσ λάςπθσ υπό αναερόβιεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε 

κλαςςικοφσ παχυντζσ βαρφτθτασ, κα προςτεκεί δυνατότθτα αεριςμοφ ςτθν υφιςτάμενθ 

δεξαμενι πάχυνςθσ ιλφοσ». Απαιτείται δθλαδι, για τον αεριςμό τθσ δεξαμενισ, θ 

εγκατάςταςθ είτε δικτφου υποβρφχιασ διάχυςθσ το οποίο κα τροφοδοτείται από 

αντίςτοιχο/ουσφυςθτιρα/εσ, είτε υποβρφχιου/ων οξυγονωτι/ϊν (τφπου jetaerator). Σε κάκε 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα αεριςμοφ ςτθν υφιςτάμενθ δεξαμενι πάχυνςθσ ιλφοσ κα αποτελεί 
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μία ςτακερι καταςκευι κι επομζνωσ κα είναι αδφνατθ θ ταυτόχρονθ λειτουργία του 

περιςτρεφόμενου διαμετρικοφ ξζςτρου πυκμζνα. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω και 

επειδι εφλογα δθμιουργείται ςφγχυςθ, παρακαλοφμε να διευκρινιςτεί εάν τελικά ιςχφει θ 

απαίτθςθ για ςυντιρθςθ του υφιςτάμενου ξζςτρου και θ λειτουργία τθσ πάχυνςθσ χωρίσ 

αεριςμό ι εάν απαιτείται θ αποξιλωςθ του ξζςτρου ζτςι, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ 

λειτουργία ςυςτιματοσ αεριςμοφ εντόσ τθσ δεξαμενισ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Ιςχφει θ ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου ξζςτρου ςτον Ραχυντι και δεν 

υπάρχει απαίτθςθ για παροχι αζρα. 

Διευκρινίςεισ επί ερωτθμάτων που υποβλικθκαν από τθν Κ/Ξ ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΣΕ-ΜΟΧΟΤ 

ΧΑΡ. ΒΑΙΛΕΙΟ 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Σεφχοσ 3) 

ΕΡΩΣΗΜΑ 1 

ελίδα 21 παρ. 3.3 Λοιπζσ απαιτιςεισ 

«3. Τα εςχαρίςματα και θ άμμοσ κα είναι επαρκϊσ ςυμπυκνωμζνα ςε ποςοςτό μεγαλφτερο 

από 30%». 

Θ άμμοσ δε μπορεί να ςυμπυκνωκεί. Ρρόκειται για ανεδαφικι απαίτθςθ που 

επαναλαμβάνεται ςτα τεφχθ Διακιρυξθσ παρόμοιων ζργων. Ραρακαλοφμε να απαλειφκεί. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Το τεφχοσ που ιςχφει είναι το τεφχοσ «Τεχνικι ζκκεςθ-Υπολογιςμοί». Ωςτόςο, θ διατφπωςθ 

περί ςυμπφκνωςθσ τθσ άμμου είναι εςφαλμζνθ. Δεν μασ ενδιαφζρει θ ςυμπφκνωςθ τθσ 

άμμου. Αυτό που προζχει είναι να διαχωριςτεί επαρκϊσ θ άμμοσ από το αιϊρθμα άμμου, 

που κα αντλείται από τθ Δεξαμενι Εξάμμωςθσ – Λιποςυλλογισ, ςτθ διάταξθ του  

Αμμοδιαχωριςτι. Αν ο διαχωριςμόσ δεν είναι επαρκισ τότε το αιϊρθμα άμμου κα 

επιςτρζψει ςτθν είςοδο τθσ εγκατάςταςθσ μζςω του δικτφου και κα φκείρει τα κινοφμενα 

μζρθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ 2 

ελίδα 24 παρ. 4.2.1 Επεμβάςεισ κατά υπομονάδα τθσ ΕΕΛ 

«Επίςθσ, κα εγκαταςτακεί κατάλλθλθσ δυναμικότθτασ αμμοδιαχωριςτισ». Εννοείτε 

πλυντθρίδα άμμου? Εάν ναι, με ποιζσ προδιαγραφζσ κα γίνει ο ςχεδιαςμόσ και θ επιλογι του 
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εξοπλιςμοφ? Θα τοποκετθκεί ςτθν κζςθ του παλιοφ αφυγραντι άμμου? Ραρακαλοφμε 

διευκρινίςτε. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Θ απαίτθςθ αφορά διάταξθ Αμμοδιαχωριςτι. Ο Αμμοδιαχωριςτισ είναι ςχετικά απλι και 

αξιόπιςτθ μονάδα που αφαιρεί τθν άμμο και άλλεσ βαριζσ επικακίςεισ από τα αςτικά 

λφματα. Αποτελείται από μια δεξαμενι με ςχιμα ανάποδθσ πυραμίδασ και ανυψωτικό 

κεκλιμζνο κοχλία. Θ διάταξθ τθσ αμμοπλυντιρίδασ είναι πιο ςφνκετθ γιατί περιλαμβάνει 

ζκπλυςθ τθσ παραγόμενθσ άμμου για τθν απομάκρυνςθ των οργανικϊν-οςμθρϊν ουςιϊν. 

Ωςτόςο, είναι προφανζσ ότι αν εςείσ κζλετε να προςφζρετε αμμοπλυντιρίδα κα γίνει 

απόλυτα αποδεκτι. 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ 3 

«Στθ δεξαμενι βιολογικισ απομάκρυνςθσ φωςφόρου .... όγκου τουλάχιςτον 70 m3 ...χρόνο 

παραμονισ 10 min τουλάχιςτον». 

ελίδα 32 παρ. 44.3 Βιολογικι Επεξεργαςία, αναφζρεται: 

«Βιοεπιλογζασ: Χρόνοσ παραμονισ 15 min”. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε τι ιςχφει. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Τεφχοσ Τεχνικι Ζκκεςθ-Υπολογιςμοί. 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ 4 

ελίδα 25 παρ. 4.2.1 Επεμβάςεισ κατά υπομονάδα τθσ ΕΕΛ  

Δίκτυο άρδευςθσ 

Δεν κα πρζπει να τθροφνται τα όρια του Ρίνακα 2 ι 3 τθσ ΚΥΑ 145116/2011 ΦΕΚ354Β/2011, 

για τθν άρδευςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου? Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε. 

«Ρροτείνεται θ εγκατάςταςθ on lineοργάνων μζτρθςθσ διαλυμζνου οξυγόνου..., αλλά και 

ςτισ δεξαμενζσ απονιτροποίθςθσ...» 

Στθν ςελίδα 28 όμωσ αναφζρεται «Φορθτόσ μετρθτισ διαλυμζνου οξυγόνου για τον ζλεγχο 

των διαμεριςμάτων απονιτροποίθςθσ...».Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε. 

«...κα προςτεκεί δυνατότθτα αεριςμοφ ςτθν υφιςτάμενθ δεξαμενι πάχυνςθσ ιλφοσ.» 

Δεν υπάρχουν κακόλου προδιαγραφζσ για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ επζμβαςθσ. 

Ρ.χ. Θα είναι με διάχυςθ χονδρισ φυςαλίδασ, με jetrator? Ρωσ κα γίνει ο ςχεδιαςμόσ για να 

προκφψουν οι παροχζσ κλπ? Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
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Το τεφχοσ που ιςχφει είναι το τεφχοσ «Τεχνικι ζκκεςθ-Υπολογιςμοί» 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ 5 

Σελίδα 30 παρ. 4.3 Ρεριγραφι νζων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 

4.3.1 Κτίριο Χθμικϊν. Δίνονται μόνο οι διαςτάςεισ πλάτοσ και μικοσ και καμία άλλθ 

καταςκευαςτικι προδιαγραφι. Ρροφανϊσ θ καταςκευι κα γίνει από ςκυρόδεμα και 

τοιχοποιία. Θα υπάρχουν λεκάνεσ αςφαλείασ για τα χθμικά; Θα υπάρχει επζνδυςθ με 

οξφμαχα πλακίδια ςτο δάπεδο  και μζχρι ενόσ φψουσ ςτουσ τοίχουσ; Στο κτίριο αναφζρεται 

ότι κα ςτεγαςκοφν (ςτο 1/3 τθσ επιφάνειάσ του) το πιεςτικό δοχείο(;), ο θλεκτρικόσ 

πίνακασ(;) και το πυροςβεςτικό ςυγκρότθμα. Εννοείται το πιεςτικό δοχείο του 

πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ και ο αντίςτοιχοσ πίνακασ (ενδεχομζνωσ και των 

δοςομετρικϊν χθμικϊν διαλυμάτων;). Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Το τεφχοσ που ιςχφει είναι το τεφχοσ «Τεχνικι ζκκεςθ-Υπολογιςμοί». Επιπρόςκετεσ 

καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ αναφζρονται ςτο τεφχοσ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ζργων 

Ρολιτικοφ Μθχανικοφ». Ωςτόςο, επειδι πρόκειται για κτιριο Χθμικϊν κα πρζπει να 

τοποκετθκοφν  ςτο δάπεδο οξφμαχα πλακίδια ι βιομθχανικό δάπεδο. Στθ τοιχοποιία κα 

τοποκετθκοφν πλακίδια πορςελάνθσ ςε φψοσ ζωσ 2 μ. Επιπλζον γφρω από τισ δεξαμενζσ να 

καταςκευαςτοφν λεκάνεσ απορροισ για τθ περίπτωςθ διαρροισ. Επιβεβαιϊνουμε ότι ςτο 

δεφτερο χϊρο κα εγκαταςτακεί ο θλεκτρολογικόσ πίνακασ των δοςομετρικϊν αντλιϊν και 

το πιεςτικό δοχείο του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο κάκε 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα μελετιςει και κα κατακζςει τθ δικι του πρόταςθ και για τθν 

εςωτερικι διαμόρφωςθ των κτθρίων αλλά και για τα μζςα πυρόςβεςθσ . Επομζνωσ, δεν είναι 

δεςμευτικό να καλφπτει ο δεφτεροσ χϊροσ (όπου κα εγκαταςτακεί ο θλεκτρολογικόσ 

πίνακασ)   το 1/3 τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ,  αλλά μία δικι μασ εκτίμθςθ. 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ (Σεφχοσ 5.2) 

ΕΡΩΣΗΜΑ 6 

Σελ. 54 παρ. Εξοπλιςμόσ εξάμμωςθσ 

«Εφόςον για τθν απομάκρυνςθ τθσ άμμου χρθςιμοποιοφνται αεραντλίεσ, κα πρζπει να 

προβλεφκεί διάταξθ κακαριςμοφ τθσ ςωλθνογραμμισ με βιομθχανικό νερό». 
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Δεν αναφζρεται, οφτε προδιαγράφεται κάπου πιεςτικό ςυγκρότθμα βιομθχανικοφ νεροφ. Θα 

πρζπει να διαςταςιολογθκεί και να προςφερκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Δεν απαιτείται θ ζκπλυςθ τθσ ςωλθνογραμμισ με βιομθχανικό νερό. Θ ςωλθνογραμμι του 

αζρα δεν ζχει επικακιςεισ , ενϊ θ ςωλθνογραμμι του αιωριματοσ άμμου κα εκκενϊνεται 

διαρκϊσ ςτθ διάταξθ του αμμοδιαχωριςτι, επομζνωσ είναι δφςκολο να διαπιςτωκεί κάποια 

ζμφραξθ. Για τθ περίπτωςθ αυτι,  κα μποροφςε  ςτθ ςωλθνογραμμι να κολλθκεί μικρόσ 

ςωλινασ ςτον οποίο  κα προςαρμοςτεί βάνα που κα μπορεί να ςυνδεκεί με το δίκτυο 

φδρευςθσ. 

 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ 7 

ελίδα 63 παρ. Εξοπλιςμόσ μονάδοσ απολφμανςθσ 

Ρροδιαγράφεται μετρθτισ υπολειμματικοφ χλωρίου για τθ ρφκμιςθ τθσ δοςομζτρθςθσ του 

διαλφματοσ χλωρίωςθσ & αποχλωρίωςθσ. Ωςτόςο δεν αναφζρεται ςτθ λίςτα του βαςικοφ 

μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ (ςελ. 28 Τεφχοσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ). Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε. 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Ρροβλζπεται μετρθτισ υπολειμματικοφ χλωρίου, ο οποίοσ ζχει προχπολογιςτεί και 

προδιαγράφεται ςτο Φυςικό Μζροσ 12 ¨ Πργανα μζτρθςθσ ¨ του τεφχουσ υπολογιςμοφ και 

τεκμθρίωςθσ. 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ (Σεφχοσ 5.3) 

ΕΡΩΣΗΜΑ 8 

ελίδα 18 «Ρυκνωτζσ αντιςτάκμιςθσ» 

Θα εγκαταςτακεί πεδίο πυκνωτϊν; Μζχρι ποια τιμι του ςυνφ κα γίνει θ διόρκωςθ; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Θα εγκαταςτακεί πεδίο πυκνωτϊν για τθ διόρκωςθ του ςυνθμίτονου. Ζνασ αποδεκτόσ 

ςτόχοσ κα ιταν cosφ>0,9. 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ 9 

ελίδα 31 «Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ» 
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Στο Τεφχοσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ ςελίδα 13 παρ. 2.16, αναφζρεται θ ανάγκθ αντικατάςταςθσ 

του υφιςτάμενου πεπαλαιωμζνου Θ/Η. Ροιζσ καταναλϊςεισ κα καλφπτει το νζο; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Επαρκζσ κα ιταν το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ να καλφπτει τουλάχιςτον τισ ενεργειακζσ 

ανάγκεσ των ζργων : 

 Ειςόδου-Ρροεπεξεργαςίασ και ςυγκεκριμζνα του αντλιοςταςίου Αρχικισ Ανφψωςθσ (δφο 

αντλίεσ), τθ μονάδα εςχάρωςθσ, τθ μονάδα εξάμμωςθσ 

 Μίασ γραμμισ βιολογικισ επεξεργαςίασ(Δεξαμενι Αεριςμοφ, βιοεπιλογζα, δεξαμενι 

αποφωςφόρωςθσ) 

 Μονάδα απολφμανςθσ (δοςομετρικζσ αντλίεσ διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ νατρίου) 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ 10 

ελίδα 71 «Μζτρθςθ Στάκμθσ Ιλφοσ» 

Ρεριγράφεται θ τεχνολογία με ςερβομοτζρ. Ραρακαλοφμε να δοκεί και θ δυνατότθτα 

προςφοράσ ςυςτιματοσ με ανίχνευςθ τθσ κουβζρτασ λάςπθσ (sludge blanket), με ςτακερό 

βυκιςμζνο αιςκθτιριο υπεριχων. 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Διευκρινίηεται ότι υπάρχει θ δυνατότθτα προςφοράσ ςυςτιματοσ με ανίχνευςθ τθσ 

κουβζρτασ λάςπθσ (sludge blanket), με ςτακερό βυκιςμζνο αιςκθτιριο υπεριχων. 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΛΕΣΩΝ 

ΕΡΩΣΗΜΑ 11 

ΤΟΜΟΣ 1 Μελζτεσ 

Κεφάλαιο 6 Ζργα Ρολιτικοφ Μθχανικοφ 

«Με τα γεωτεχνικά ςτοιχεία, που χοριγθςε ο ΚτΕ ......» 

Ραρακαλοφμε να δοκοφν τα ςτοιχεία που αναφζρονται. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Χορθγείται ςε θλεκτρονικι μορφι αρχείου .pdf θ γεωτεχνικι ζρευνα-αξιολόγθςθ για το 

υποζργο ¨Εκςυγχρονιςμόσ & Επζκταςθ ΕΕΛ Νιγρίτασ-Τερπνισ¨, θ οποία εκπονικθκε ςτα 

πλαίςια τθσ μελζτθσ ¨Μελζτθ αποχζτευςθσ ακακάρτων και ανακαταςκευισ ΕΕΛ οικιςμϊν 

Νιγρίτασ και Τερπνισ Διμου Βιςαλτίασ¨. 
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ΕΡΩΣΗΜΑ 12 

ΤΟΜΟΣ 1 Μελζτεσ 

Κεφάλαιο 8 Τεχνικι περιγραφι ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ και ελζγχου 

«Σχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ με αςφρματεσ κάμερεσ» 

Ραρακαλοφμε να δοκοφν οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Ηθτείται ςχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ για τουλάχιςτον 24 

ϊρεσ, όλου του χϊρου τθσ ΕΕΛ θμζρα και νφχτα με κατάλλθλεσ κάμερεσ με ανάλυςθ εικόνασ 

τουλάχιςτον FULL HD 1920×1080. Θα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν αςφρματεσ Ι κάμερεσ 

με δυνατότθτα καταγραφισ και ο ανάλογοσ εξοπλιςμόσ για τθν μεταφορά των δεδομζνων, 

χωρίσ αυτό να είναι δεςμευτικό.  Πλεσ  οι πικανζσ λφςεισ κα είναι αποδεκτζσ. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 13 

ΤΟΜΟΣ 2 Σχζδια 

«Υδραυλικι Μθκοτομι» 

Ραρακαλοφμε να δοκεί θ μθκοτομι των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων ι να μετρθκοφν και 

να αποτυπωκοφν τα υψόμετρα των υφιςταμζνων καταςκευϊν. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

Δεν είναι διακζςιμο ςχζδιο υδραυλικισ μθκοτομισ ςτο φάκελο ςχεδίων του υφιςτάμενου 

ζργου. Επειδι πρόκειται για ζργο που προκθρφςςεται με το ςφςτθμα μελζτθ-καταςκευι, οι 

διαγωνιηόμενοι οικονομικοί φορείσ  οφείλουν να λάβουν τα απαραίτθτα υψόμετρα για το 

ςχεδιαςμό τθσ υδραυλικισ μθκοτομισ του ζργου, θ οποία κα τουσ βοθκιςει ςτθ 

χωροκζτθςθ των  νζων προτεινόμενων δεξαμενϊν. Ζγινε λιψθ υψομζτρων ςε ςυγκεκριμζνα 

ςθμεία ενδιαφζροντοσ των υφιςτάμενων καταςκευϊν τθσ ΕΕΛ από το Τμιμα Τεχνικϊν Ζργων 

του Διμου Βιςαλτίασ και χορθγοφνται επικουρικά ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ 

φορείσ. Ωςτόςο, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να βαςιςτοφν 

αποκλειςτικά ςε δικζσ τουσ μετριςεισ για τθν υδραυλικι επίλυςθ και τθν τελικι 

χωροκζτθςθ των νζων ζργων. 

ΕΡΩΣΗΜΑ 14 

ΤΟΜΟΣ 3 Τεκμθρίωςθ εξοπλιςμοφ 

Για το ςφςτθμα SCADA ηθτείται θ «Αναλυτικι περιγραφι του Συςτιματοσ».  

Ραρακαλοφμε να διευκρινιςκεί ποια θ διαφορά από το κεφάλαιο 8 του Τόμου 1 Μελζτεσ. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
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Στθν περιγραφι αυτι κα πρζπει να γίνεται αναφορά ςτισ πιςτοποιιςεισ. Σαφϊσ δεν κα 

πρζπει να επαναλθφκεί  όλθ θ περιγραφι του τόμου 1.  

 

Νιγρίτα 24/03/2021 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ                                                            ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
                                
                                                                                                                     Θ Ρροϊςταμζνθ 
                                                                                                       του Τμιματοσ Τεχνικϊν Ζργων 
                  Ελιςςάβετ Ανκυμίδου 
                Αγρ.-Τοπογράφοσ Μθχ.                                                                         
                                                                                                      Ευφροςφνθ Χατηθδθμθτριάδου     
                      Σταμάτθσ Ντάλλθσ                                                           Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 
               Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ  
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