
             

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Θέρμη,  12.5.2020
Αρ. Πρωτ.: 15168

Δ/ΝΣΗ: Σωτ. Πέτρουλα 24- Θέρμη 
Τ.Κ.: 570 01
ΤΗΛ.: 2310 483-410, 483-400
FAX: 2310 483-414
Πληροφορίες:  Ιωάννα Γαλαζούλα
E-mail: i.galazoula@thermi.gov.gr      

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ

του έργου “ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΡΜΗΣ”

Το παρόν τεύχος τροποποιήσεων / διορθώσεων συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 20Α

του τεύχους Διακήρυξης (ΤΔ1) βάσει των παρατηρήσεων / ερωτήσεων / διευκρινίσεων που

έχουν  υποβληθεί  από  τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς.  Ακολουθείται  η

χρονολογική  σειρά  πρωτοκόλλησης  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  Θέρμης  των

παρατηρήσεων  /  ερωτήσεων  /  διευκρινίσεων  από  τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς

φορείς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΝΗΡΕΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 48.36.24.04.2020 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Θ 13679/24-4-2020)

Σημείο 1)

Ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Α.2.3.3  του  τεύχους  Τεχνικής  Συγγραφής

Υποχρεώσεων (ΤΔ5).

Σημείο 2)

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β.11 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3), τα

οποία  ταυτίζονται  με  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Α.3.1  του  τεύχους  Τεχνικής

Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5).

Σημείο 3)

Ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Α.2.4.6  του  τεύχους  Τεχνικής  Συγγραφής

Υποχρεώσεων (ΤΔ5).
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Σημείο 4)

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.4.3 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3).

Διευκρινίζεται πως η παράγραφος 2 του εδαφίου (8) της παραγράφου Α.4.3 του τεύχους

Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3) αφορά την προμήθεια των μονάδων μεμβρανών με όλο τον

παρελκόμενο εξοπλισμό ή την προμήθεια των μονάδων μεμβρανών και την αποδοχή όλου

του προσφερόμενου παρελκόμενου εξοπλισμού.

Σημείο 5)

Το  παρατιθέμενο  πρώτο  εδάφιο  από  την  παράγραφο  Β.5.1  του  τεύχους  Τεχνικής

Περιγραφής  (ΤΔ3)  αναφέρεται  στην  απαιτούμενη  υπερχείλιση  της  δεξαμενής

εξισορρόπησης  προς  το  αντλιοστάσιο  στραγγιδίων  για  την  αντιμετώπιση  προσωρινών

δυσλειτουργιών της βιολογικής επεξεργασίας και ισχύει ως έχει.

Το  παρατιθέμενο  δεύτερο  εδάφιο  από  την  παράγραφο  Α.2.4.2  του  τεύχους  Τεχνικής

Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) αναφέρεται στην απαιτούμενη παρακαμπτήρια διάταξη της

βιολογικής επεξεργασίας,  όπως αυτή αναφέρεται  στο εδάφιο (2) τόσο της παραγράφου

Α.3.2 του τεύχους Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) όσο και της παραγράφου Β.11

του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3) και επίσης ισχύει ως έχει. Η ανωτέρω παράκαμψη

θα  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  με  οποιονδήποτε  κατάλληλο  τρόπο  επιλέξουν  οι

διαγωνιζόμενοι.

Σημείο 6)

Το παρατιθέμενο εδάφιο από την παράγραφο Β.8.2 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3)

αναφέρεται  στη δεξαμενή αποθήκευσης – ομογενοποίησης  ιλύος και  ισχύει  ως έχει.  Το

παρατιθέμενο  εδάφιο  από  την  παράγραφο  Α.2.7.1  του  τεύχους  Τεχνικής  Συγγραφής

Υποχρεώσεων (ΤΔ5) αναφέρεται στις μονάδες μηχανικής επεξεργασίας της ιλύος κατάντι

της δεξαμενής αποθήκευσης – ομογενοποίησης ιλύος και επίσης ισχύει ως έχει.

Σημείο 7)

Το  παρατιθέμενο  πρώτο  εδάφιο  από  την  παράγραφο  Β.11  του  τεύχους  Τεχνικής

Περιγραφής (ΤΔ3) αφορά τη γενική παράκαμψη της ΕΕΛ προς το φρεάτιο εξόδου και ισχύει

ως έχει.  Τόσο το δεύτερο παρατιθέμενο εδάφιο από την παράγραφο Β.3.1 του τεύχους

Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3) όσο και  το τρίτο παρατιθέμενο εδάφιο από την παράγραφο

Α.2.3.1 του τεύχους Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) αναφέρονται στην εφεδρεία

της μονάδας εσχάρωσης και επίσης ισχύουν ως έχουν.

Σημείο 8)

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.5.1.1 του τεύχους Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων

(ΤΔ5) ισχύουν ως έχουν. Διευκρινίζεται ότι η ανάπτυξη του κτιρίου σε έναν όροφο είναι
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δυνατή  εφόσον  καλύπτονται  οι  πολεοδομικές  διατάξεις  και  οι  απαιτήσεις

προσβασιμότητας των κτιρίων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.

Σημείο 9)

Το τοπογραφικό διάγραμμα Τ1 έχει ήδη αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο ΕΣΗΔΗΣ.

Επίσης έχει ήδη αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο ΕΣΗΔΗΣ τοπογραφικό διάγραμμα

με στοιχεία του αρχικού διαγράμματος Τ2, τα οποία καλύπτουν τη συνολική περιοχή του

έργου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/04/2020 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ. Θ. 13856/28.4.2020)

Σχετικά με τη διευκρίνιση Νο1 και ερώτηση Νο1 ήδη τόσο το τοπογραφικό διάγραμμα όσο

και ο πίνακας συμμόρφωσης έχουν αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο ΕΣΗΔΗΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «INTRAKAT»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Θ. 14037/29-4-2020

Ερώτηση – Διευκρίνιση 1

Οι  παράμετροι  σχεδιασμού  παρατίθενται  στην  παράγραφο  Α.4  του  τεύχους  Τεχνικής

Περιγραφής (ΤΔ3).

Ερώτηση – Διευκρίνιση 2

Οι συντεταγμένες των φρεατίων είναι οι εξής: 

Φρεάτιο Α: Χ=140791,10  Υ=723995,78 (Χ=416825,65 Ψ=4485963,60)

Φρεάτιο Β: Χ=140826,10  Υ=723926,65 (Χ=416790,49 Ψ=4486034,17)

Φρεάτιο Γ: Χ=140826,35  Υ=723872,14 (Χ=416825,73 Ψ=4485909,56)

Ερώτηση – Διευκρίνιση 3

α). Η στάθμη διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων αναφέρεται στις παραγράφους Α.3.5

και Β.10 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3). Ο προσδιορισμός του σημείου διάθεσης

των επεξεργασμένων λυμάτων αποτελεί αντικείμενο της Τεχνικής Προσφοράς – Μελέτης

των  διαγωνιζόμενων.  Το  σημείο  διάθεσης  των  επεξεργασμένων  λυμάτων  βάσει  της

προμελέτης παρουσιάζεται στα τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν ήδη αναρτηθεί σε

επεξεργάσιμη  μορφή  στο  ΕΣΗΔΗΣ.  Το  συγκεκριμένο  σημείο  είναι  ενδεικτικό  και  είναι

αποδεκτό. Ο σχεδιασμός του έργου εκβολής αποτελεί αντικείμενο της Τεχνικής Προσφοράς

– Μελέτης των διαγωνιζόμενων.
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β).  Ως  μέγιστο  υψόμετρο  των  υδάτων  για  το  σχεδιασμό  του  αγωγού  διάθεσης  των

επεξεργασμένων  λυμάτων  στον  αποδέκτη  θα  ληφθεί,  προς  όφελος  της  ασφάλειας,  το

υψόμετρο της στέψης του αναχώματος του αποδέκτη στο σημείο διάθεσης που θα επιλεγεί

από τον κάθε διαγωνιζόμενο.

Ερώτηση – Διευκρίνιση 4

Οι παροχές σχεδιασμού της Α΄ και Β΄ Φάσης αναφέρονται στην παράγραφο Α.4 του τεύχους

Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3).

Η παροχή αιχμής Γ΄ Φάσης ανέρχεται σε 3.000 m3/h, όπως αναφέρεται στις παραγράφους

Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3 και Α.10 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3). 

Ερώτηση – Διευκρίνιση 5

Το παρατιθέμενο εδάφιο της παραγράφου Β.2.2 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3)

αφορά τη γενική παράκαμψη της ΕΕΛ και εφόσον από τα στοιχεία του έργου προκύπτει

πως  δεν  εφικτή  με  υπερχείλιση  από  το  φρεάτιο  άφιξης  τότε  είναι  αποδεκτή  η  γενική

παράκαμψη της ΕΕΛ με οποιονδήποτε κατάλληλο τρόπο επιλέξουν οι διαγωνιζόμενοι. Σε

κάθε  περίπτωση  απαιτείται  η  εγκατάσταση  αυτόματης  εσχάρας,  σύμφωνα  με  τα

αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Β.2.2  του  τεύχους  Τεχνικής  Περιγραφής  (ΤΔ3).

Διευκρινίζεται  πως  η  παράκαμψη  που  αναφέρεται  στην  παράγραφο  Β.2.2  του  τεύχους

Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3) ταυτίζεται με την παρακαμπτήρια διάταξη του εδαφίου (1) των

παραγράφων Β.11 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3) και Α.3.2 του τεύχους Τεχνικής

Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5).

Ερώτηση – Διευκρίνιση 6

Διευκρινίζεται  ότι  απαιτείται  η  κατασκευή  κτιρίου  προεπεξεργασίας  στην  περίπτωση

κλειστών compact συγκροτημάτων.

Ερώτηση – Διευκρίνιση 7

Το  παρατιθέμενο  πρώτο  εδάφιο  από  την  παράγραφο  Α.3.2  του  τεύχους  Τεχνικής

Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5)  αφορά τη γενική  παράκαμψη της ΕΕΛ προς το φρεάτιο

εξόδου και ισχύει ως έχει. Το παρατιθέμενο δεύτερο εδάφιο από την παράγραφο Α.2.3.3

του τεύχους Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) αφορά την εφεδρεία εσχάρωσης και

επίσης ισχύει ως έχει.

Ερώτηση – Διευκρίνιση 8

Η απαίτηση μέτρησης παροχής στην είσοδο της ΕΕΛ αναφέρεται στην παράγραφο Α.7.6 του

τεύχους Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) και όχι του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής

(ΤΔ3), όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην ερώτηση – διευκρίνιση και ισχύει ως έχει. Ο
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τρόπος μέτρησης της ανωτέρω παροχής αποτελεί αντικείμενο της Τεχνικής Προσφοράς –

Μελέτης των διαγωνιζομένων.

Ερώτηση – Διευκρίνιση 9

Οι απαιτήσεις για τον έλεγχο των οσμών, όπως παρατίθενται στην παράγραφο Α.2.8 του

τεύχους Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5)  και  στην παράγραφο Β.9  του τεύχους

Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3) ισχύουν ως έχουν. Διευκρινίζεται πως απαιτείται απόσμηση για

τη δεξαμενή εξισορρόπησης  ενώ δεν απαιτείται  απόσμηση ούτε για τη λεπτοεσχάρωση

ούτε για τη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος.

Ερώτηση – Διευκρίνιση 10

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β.5.5 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3).

Ερώτηση – Διευκρίνιση 11

Τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα για την Τεχνική Προσφορά – Μελέτη, σύμφωνα με τα

οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.1.(στ)

του  τεύχους  Διακήρυξης  (ΤΔ1),  παρατίθενται  στις  παραγράφους  Α.2,  Α.3  και  Α.4  του

τεύχους Κανονισμού Μελετών (ΤΔ4).

Ερώτηση – Διευκρίνιση 12

Διευκρινίζεται  πως  ο  «Υπολογισμός  καλωδιώσεων»  αφορά  αποκλειστικά  στα  κεντρικά

παροχικά καλώδια τροφοδότησης των ηλεκτρικών πινάκων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «INTRAKAT»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ. Θ. 14190/30.4.2020

Ερώτηση – Διευκρίνιση 1

Ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Α.2.4.6  του  τεύχους  Τεχνικής  Συγγραφής

Υποχρεώσεων (ΤΔ5).

Ερώτηση 2

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.4.2 του τεύχους Κανονισμού Μελετών Έργου

(ΤΔ4).

5

ΑΔΑ: 6ΜΤΘΩΡΣ-6ΦΠ





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/05/2020 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ. Θ. 14604/5-5-2020)

Διευκρίνιση Νο 1

Αφορά  αίτημα  παράτασης  και  απαντάται  ξεχωριστά  στο  τέλος  του  παρόντος  τεύχους

τροποποιήσεων / διορθώσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Θ. 14576/6-5-2020

Αφορά  αίτημα  παράτασης  και  απαντάται  ξεχωριστά  στο  τέλος  του  παρόντος  τεύχους

τροποποιήσεων / διορθώσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΝΗΡΕΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 48.36/06.05.2020 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ. Θ. 14645/6-5-2020)

Σημείο 1)

Τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα για την Τεχνική Προσφορά – Μελέτη, σύμφωνα με τα

οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.1.(στ)

του  τεύχους  Διακήρυξης  (ΤΔ1),  παρατίθενται  στις  παραγράφους  Α.2,  Α.3  και  Α.4  του

τεύχους  Κανονισμού  Μελετών  (ΤΔ4).  Συνεπώς  εφόσον  δεν  απαιτείται  υποβολή  τευχών

στατικών  υπολογισμών,  δεν  απαιτείται  υποβολή  αναπτυγμάτων  οπλισμών  και

προμετρήσεων αυτών. 

Σημείο 2)

Το  παρατιθέμενο  πρώτο  εδάφιο  από  την  παράγραφο  Α.2.4.2  του  τεύχους  Τεχνικής

Συγγραφής  Υποχρεώσεων  (ΤΔ5)  αναφέρεται  στη  μέτρηση  παροχής  στην  έξοδο  της

δεξαμενής εξισορρόπησης και ισχύει ως έχει. Το παρατιθέμενο δεύτερο εδάφιο από την

παράγραφο Β.1 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3) αναφέρεται στη μέτρηση παροχής

ανάντη της δεξαμενής εξισορρόπησης και επίσης ισχύει ως έχει.

Σημείο 3)

Οι συντεταγμένες των φρεατίων είναι οι εξής: 

Φρεάτιο Α: Χ=140791,10  Υ=723995,78 (Χ=416825,65 Ψ=4485963,60)

Φρεάτιο Β: Χ=140826,10  Υ=723926,65 (Χ=416790,49 Ψ=4486034,17)

Φρεάτιο Γ: Χ=140826,35  Υ=723872,14 (Χ=416825,73 Ψ=4485909,56)

6

ΑΔΑ: 6ΜΤΘΩΡΣ-6ΦΠ





Αίτημα Παράτασης

Απαντάται ξεχωριστά στο τέλος του παρόντος τεύχους τροποποιήσεων / διορθώσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. C-059/20/06-05-2020 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Θ. 14710/7-5-2020)

Ερώτηση 1: Περιεχόμενα Τεύχους 3.1. Τεχνικής Προσφοράς

 Τα κεφάλαια του τεύχους 3.1 που αναφέρονται στην παράγραφο Α.4.1 του τεύχους

Κανονισμού Μελετών Έργου (ΤΔ4) αφορούν τα Φυσικά Μέρη του έργου, όπως αυτά

περιλαμβάνονται  στο  Τιμολόγιο  Δημοπράτησης  (ΤΔ6)  και  περιλαμβάνουν  τις

ξεχωριστές μονάδες κάθε φυσικού μέρους.

 Ο  δευτερεύων  εξοπλισμός  για  τον  οποίο  δεν  είναι  αναγκαία  ούτε  επιθυμητή  η

παράθεση  λεπτομερών  φυλλαδίων  και  λοιπών  στοιχείων  προσδιορίζεται  στην

παράγραφο Α.4.1 του Κανονισμού Μελετών Έργου (ΤΔ4).  Για τον λοιπό κύριο και

βοηθητικό  εξοπλισμό  απαιτείται  η  παράθεση  πληροφοριών  σύμφωνα  με  την

παράγραφο Α.4.1 του Κανονισμού Μελετών Έργου (ΤΔ4).

Ερώτηση 2: Οριστική Μελέτη Δομικών Κατασκευών

Τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα για την Τεχνική Προσφορά – Μελέτη, σύμφωνα με τα

οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.1.(στ)

του  τεύχους  Διακήρυξης  (ΤΔ1),  παρατίθενται  στις  παραγράφους  Α.2,  Α.3  και  Α.4  του

τεύχους Κανονισμού Μελετών (ΤΔ4).

Ερώτηση 3: Σχέδια Προμελέτης

 Τα σχέδια της προμελέτης και τα τοπογραφικά διαγράμματα έχουν αναρτηθεί στο

ΕΣΗΔΗΣ σε επεξεργάσιμη μορφή. 

 Το  σχέδιο Δ-1 της προμελέτης έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ σε επεξεργάσιμη μορφή.

 Όλα τα σχέδια, σύμφωνα με τον κατάλογο σχεδίων της προμελέτης, έχουν αναρτηθεί

στο ΕΣΗΔΗΣ σε επεξεργάσιμη μορφή.

Ερώτηση 4: Σχέδια Τεχνικής Προσφοράς

Τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα για την Τεχνική Προσφορά – Μελέτη, σύμφωνα με τα

οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.1.(στ)

του  τεύχους  Διακήρυξης  (ΤΔ1),  παρατίθενται  στις  παραγράφους  Α.2,  Α.3  και  Α.4  του

τεύχους  Κανονισμού  Μελετών  (ΤΔ4).  Συνεπώς  εφόσον  δεν  απαιτείται  υποβολή  τευχών

στατικών υπολογισμών δεν μπορεί να απαιτηθούν αναλυτικά σχέδια εκσκαφών δομικών

κατασκευών. 
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Ερώτηση 5: Παροχές Σχεδιασμού

 Οι παροχές σχεδιασμού της Α΄ και Β΄ Φάσης παρατίθενται στην παράγραφο Α.4 του

τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3).

Η  παροχή  αιχμής  Γ΄  Φάσης  ανέρχεται  σε  3.000  m3/h,  όπως  αναφέρεται  στις

παραγράφους Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3 και Α.10 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3). 

 Οι απαιτήσεις του έργου περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης.

 Το έργο δημοπρατείται ως μελέτη – κατασκευή κι επομένως τα χαρακτηριστικά του

απαιτούμενου εξοπλισμού θα προκύψουν βάσει της Τεχνικής Προσφοράς – Μελέτης

που θα συνταχθεί από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη

δημοπράτησης.

Ερώτηση 6: Προσφερόμενος Εξοπλισμός

Το  έργο  δημοπρατείται  ως  μελέτη  –  κατασκευή  κι  επομένως  ο  προσδιορισμός  των

χαρακτηριστικών  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  αποτελεί  αντικείμενο  της  Τεχνικής

Προσφοράς  –  Μελέτης  που  θα  συνταχθεί  από  τους  διαγωνιζόμενους  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα  στα  τεύχη  δημοπράτησης.  Ο  υπολογισμός  και  η  τεκμηρίωση  του

προϋπολογισμού δημοπράτησης περιλαμβάνεται στο Τεύχος Υπολογισμού & Τεκμηρίωσης

Προϋπολογισμού Δημοπράτησης (ΤΔ8) και για τη σύνταξή του αξιοποιήθηκαν τα ποσοτικά

στοιχεία της προμελέτης του έργου ενώ για τις τιμές χρησιμοποιήθηκαν τόσο ο Κανονισμός

Περιγραφικών  Τιμολογίων  Εργασιών  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων  όσο  και  τιμές

εμπορίου.

Ερώτηση 7: Έντυπη Κατάθεση Φακέλων

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 24.3  της Διακήρυξης,  δηλαδή απαιτείται  η έντυπη

υποβολή  μόνο της ηλεκτρονικά υποβληθείσας Τεχνικής Προσφοράς – Μελέτης σύμφωνα

με τον ΚΜΕ (ΤΔ4).

Ερώτηση 8: Πίνακας Συμμόρφωσης

Η κατάθεση συμπληρωμένου Πίνακα Συμμόρφωσης από τους διαγωνιζόμενους δεν είναι

υποχρεωτική.

Ερώτηση 9: Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Προσφορών

Απαντάται ξεχωριστά στο τέλος του παρόντος τεύχους τροποποιήσεων / διορθώσεων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 590/07-05-2020 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Θ. 14840/8-5-20)

Σημείο 1

Τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα για την Τεχνική Προσφορά – Μελέτη, σύμφωνα με τα

οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.1.(στ)

του  τεύχους  Διακήρυξης  (ΤΔ1),  παρατίθενται  στις  παραγράφους  Α.2,  Α.3  και  Α.4  του

τεύχους Κανονισμού Μελετών (ΤΔ4).

Σημείο 2

Τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα για την Τεχνική Προσφορά – Μελέτη, σύμφωνα με τα

οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.1.(στ)

του  τεύχους  Διακήρυξης  (ΤΔ1),  παρατίθενται  στις  παραγράφους  Α.2,  Α.3  και  Α.4  του

τεύχους  Κανονισμού  Μελετών  (ΤΔ4).  Σημειώνεται  πως  η  παρ.  4.18.2  της  με  αριθμό

ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αναφέρεται

στην  Οριστική  Μελέτη  Εγκαταστάσεων  Επεξεργασίας  Λυμάτων  και  ειδικότερα  η

υποπαράγραφος 4.18.2.2 αυτής παραθέτει τις μελέτες που κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνει το

αντικείμενο  μόνο  της  Οριστικής  Μελέτης.  Η  Μελέτη  Εφαρμογής  Εγκαταστάσεων

Επεξεργασίας  Λυμάτων  καλύπτεται  στην  παράγραφο  5.3  της  με  αριθμό

ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

Σημείο 3

Η κατάθεση συμπληρωμένου Πίνακα Συμμόρφωσης από τους διαγωνιζόμενους δεν είναι

υποχρεωτική.

Σημείο 4

Οι  παράμετροι  σχεδιασμού  παρατίθενται  στην  παράγραφο  Α.4  του  τεύχους  Τεχνικής

Περιγραφής (ΤΔ3). Τα όρια εκροής παρατίθενται επίσης στην παράγραφο Α.4 του τεύχους

Τεχνικής  Περιγραφής  (ΤΔ3)  και  είναι  σε  πλήρη  συμφωνία  με  την  Απόφαση  Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Διευκρινίζεται πως η περιβαλλοντική αδειοδότηση αφορά

τον τελικό εξυπηρετούμενο πληθυσμό ενώ με το παρόν έργο θα κατασκευαστεί τμήμα του

συνολικού έργου, σύμφωνα με τις φάσεις που αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης.

Σημείο 5

Τα ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού παρατίθενται στην παράγραφο Α.4 του τεύχους Τεχνικής

Περιγραφής  (ΤΔ3),  δηλαδή  η  ΕΕΛ  θα  σχεδιαστεί  για  την  επεξεργασία  των  ημερήσιων

ποσοτήτων ρυπαντικών φορτίων (kg/d) των ρυπαντικών παραμέτρων σχεδιασμού (BOD5,

SS,  TN και  TP) που παρατίθενται στην παράγραφο Α.4 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής

(ΤΔ3).
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Σημείο 6

α) Δεν απαιτείται πρόβλεψη χωροθέτησης για τα έργα της Γ΄ Φάσης (120.000 ι.κ.) που δεν

περιλαμβάνονται στον Πίνακα κλιμάκωσης έργων που παρατίθεται στην παράγραφο Α.5

του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3).

β) Δεν απαιτούνται υδραυλικοί υπολογισμοί για τα έργα της Γ΄ Φάσης (120.000 ι.κ.) που δεν

περιλαμβάνονται στον Πίνακα κλιμάκωσης έργων που παρατίθεται στην παράγραφο Α.5

του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3).

γ)  Η  παροχή  αιχμής  Γ΄  Φάσης  ανέρχεται  σε  3.000  m3/h,  όπως  αναφέρεται  στις

παραγράφους Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3 και Α.10 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3). 

Σημείο 7

Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός της προμελέτης (120.000 ι.κ. και 180.000 ι.κ.) καθώς και οι

ημερήσιες  ποσότητες  ρυπαντικών  φορτίων  (kg/d)  των  ρυπαντικών  παραμέτρων

σχεδιασμού (BOD5,  SS,  TN και  TP) ταυτίζονται με τις αντίστοιχες τιμές που αναφέρονται

στην  ΑΕΠΟ.  Διευκρινίζεται  πως  η  προμελέτη  αφορά  την  εγκατάσταση  επεξεργασίας

λυμάτων με εξυπηρετούμενο πληθυσμό 120.000 ι.κ. με πρόβλεψη για 180.000 ι.κ. ενώ με

το  παρόν  έργο  θα  κατασκευαστεί  τμήμα  της  ανωτέρω  εγκατάστασης,  σύμφωνα  με  τις

φάσεις  που αναφέρονται  στα τεύχη δημοπράτησης.  Τα έγγραφα της σύμβασης  για  τον

παρόντα διαγωνισμό  αναφέρονται  στο  άρθρο 2  του  τεύχους  Διακήρυξης  (ΤΔ1)  και  στο

άρθρο 5 του τεύχους Διακήρυξης (ΤΔ1) αναφέρονται τα έγγραφα της σύμβασης κατά το

στάδιο εκτέλεσης του έργου.

Σημείο 8

Η  Απόφαση  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων,  η  οποία  περιέχει  τους  εγκεκριμένους

περιβαλλοντικούς  όρους  του  έργου,  είναι  ανηρτημένη  στο  ΕΣΗΔΗΣ.  Το  εδάφιο  (ιε)  του

άρθρου 2.1 του τεύχους Διακήρυξης (ΤΔ1) αφορά την προμελέτη, τη γεωτεχνική μελέτη και

τα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία είναι ανηρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ. Το άρθρο 5 του

τεύχους Διακήρυξης (ΤΔ1) αφορά τα έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο εκτέλεσης και

ειδικότερα το εδάφιο (11)  του άρθρου 5  της  Διακήρυξης  (ΤΔ1)  αφορά τις  εγκεκριμένες

μελέτες,  έτσι  όπως  αυτές  θα  κατατεθούν  από  τον  ανάδοχο  μετά  την  υπογραφή  της

σύμβασης και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου.

Αίτημα Παράτασης

Απαντάται ξεχωριστά στο τέλος του παρόντος τεύχους τροποποιήσεων / διορθώσεων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/05/2020 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Θ. 14842/8-5-2020)

Αφορά  αίτημα  παράτασης  και  απαντάται  ξεχωριστά  στο  τέλος  του  παρόντος  τεύχους

τροποποιήσεων / διορθώσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/05/2020 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Θ. 14843/8-5-2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το άρθρο 2 του τεύχους Διακήρυξης (ΤΔ1) ισχύει ως έχει.

Σημειώνεται πως το τεύχος της Διακήρυξης (ΤΔ1) ακολουθεί το πρότυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ ενώ

το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο και υπόκειται στον έλεγχο της Διαχειριστικής Αρχής.

ΚΜΕ

Σημείο 1

Το τεύχος Κανονισμού Μελετών (ΤΔ4) ισχύει ως έχει. Όσον αφορά την Απόφαση Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ισχύουν τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) της παραγράφου

Α.4.3 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3).

Σημείο 2

Τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα για την Τεχνική Προσφορά – Μελέτη, σύμφωνα με τα

οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.1.(στ)

του  τεύχους  Διακήρυξης  (ΤΔ1),  παρατίθενται  στις  παραγράφους  Α.2,  Α.3  και  Α.4  του

τεύχους Κανονισμού Μελετών (ΤΔ4).

ΤΣΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σημείο 1

Οι όροι δόμησης αναφέρονται στην παράγραφο Α.3.1 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής

(ΤΔ3). 

Σημείο 2

Η  επιλογή  του  κατάλληλου  συστήματος  μεμβρανών  αποτελεί  αντικείμενο  της  Τεχνικής

Προσφοράς-Μελέτης των διαγωνιζόμενων.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα

τεύχη  Τεχνικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  (ΤΔ5)  και  Τεχνικής  Περιγραφής  (ΤΔ3).  Για  τα

πιστοποιητικά ISO ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Γ.1.2. του Τεύχους Τεχνικών

Προδιαγραφών  Μηχανολογικών Εργασιών (ΤΔ5-2). 
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Σημείο 3

Η διαθέσιμη έκταση αναφέρεται στην παράγραφο Α.3.1 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής

(ΤΔ3) και εντός των ορίων αυτής θα γίνει η χωροθέτηση των έργων που περιλαμβάνονται

στον Πίνακα κλιμάκωσης έργων που αναφέρεται στην παράγραφο Α.5 του τεύχους Τεχνικής

Περιγραφής (ΤΔ3).

Σημείο 4

Οι παροχές σχεδιασμού της Α΄ και Β΄ Φάσης αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου

Α.4.1 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3). 

Η παροχή αιχμής Γ΄ Φάσης ανέρχεται σε 3.000 m3/h, όπως αναφέρεται στις παραγράφους

Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3 και Α.10 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3). 

Για την παροχή διαστασιολόγησης των επιμέρους μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στα

τεύχη Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) και Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3).

Σημείο 5

Για την φάση σχεδιασμού του αντλιοστασίου στραγγιδίων ισχύουν τα αναφερόμενα στην

παράγραφο Β.12 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3).

Σημείο 6

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5).

Σημείο 7

Ο  χρόνος  επαφής  που  αναφέρεται  στην  παράγραφο  Α.2.6.3  του  τεύχους  Τεχνικής

Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) δεν αφορά το βιομηχανικό νερό αλλά την απολύμανση της

συνολικής  παροχής  των  επεξεργασμένων  λυμάτων  και  ισχύει  ως  έχει.  Η  απαιτούμενη

ποιότητα του βιομηχανικού νερού που αναφέρεται στην παρ. Α.4.3 του τεύχους Τεχνικής

Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) ισχύει ως έχει. 

Ο  σχεδιασμός  της  μονάδας  βιομηχανικού  νερού  αποτελεί  αντικείμενο  της  Τεχνικής

Προσφοράς  –  Μελέτης  των  διαγωνιζόμενων,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  απαιτήσεις  του

Πίνακα 3 της ΚΥΑ οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354/2011).

Σημείο 8

Το  ανώτατο  επιτρεπόμενο  όριο  θορύβου  αναφέρεται  στην  παρ.  δ8.8.3  της  Απόφασης

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ταυτίζεται με το όριο που αναφέρεται στο εδάφιο

(4) της παραγράφου Α.4.3 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3) και ισχύει ως έχει. Οι

λοιπές  απαιτήσεις  στάθμης  θορύβου  έχουν  τεθεί  για  τη  διασφάλιση  της  υγιεινής  και

ασφάλειας των εργαζομένων στην εγκατάσταση και ισχύουν ως έχουν. Οι διαγωνιζόμενοι

οφείλουν  να  εκπονήσουν  την  Τεχνική  Προσφορά  –  Μελέτη  λαμβάνοντας  υπόψη  τις

ανωτέρω απαιτήσεις. Στα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα για την Τεχνική Προσφορά -
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Μελέτη,  σύμφωνα  με  τα  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  ο  έλεγχος  συμμόρφωσης  που

αναφέρεται  στο  άρθρο  4.1.(στ)  του  τεύχους  Διακήρυξης  (ΤΔ1),  δεν  περιλαμβάνονται

υπολογισμοί θορύβου.

Σημείο 9

Για  τη  φάση  σχεδιασμού  της  μονάδας  εσχάρωσης  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην

παράγραφο Β.3.1 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3).

Σημειώνεται  πως  δεν  υφίσταται  αντίφαση  στα  τεύχη  δημοπράτησης  διότι  η  μονάδα

εσχάρωσης  διαστασιολογείται,  σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  κλιμάκωσης  έργων  της

παραγράφου Α.5 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3) για τη Β΄ Φάση και ειδικότερα για

την παροχή αιχμής της Β΄ Φάσης, δηλαδή 1.500 m3/h βάσει των παροχών σχεδιασμού που

αναφέρονται  στην  παράγραφο  Α.4.1  του  τεύχους  Τεχνικής  Περιγραφής  (ΤΔ3).  Όπως

αναφέρεται στην παράγραφο Β.3.1 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3), επιλέγεται η

τοποθέτηση  2  αυτόματων  εσχαρών,  καθεμιά  από  τις  οποίες  διαστασιολογείται  για  την

παροχή αιχμής της 20ετίας, δηλαδή 2 x 750 = 1.500 m3/h βάσει των παροχών σχεδιασμού

που αναφέρονται στην παράγραφο Α.4.1 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3).

Σημείο 10

Σε περίπτωση που επιλεγεί  η εσχάρωση,  η εξάμμωση και η απολίπανση να γίνονται  σε

κατάλληλα  προκατασκευασμένα  συγκροτήματα  προεπεξεργασίας  τύπου  compact,

απαιτείται η εγκατάσταση δύο (2) συγκροτημάτων προεπεξεργασίας τύπου compact, όπως

αναφέρεται στην παράγραφο Α.2.3.3 του τεύχους Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5),

καθένα από τα οποία διαστασιολογείται για την παροχή αιχμής της 20ετίας. Κατά τα λοιπά

ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Α.2.3.3  του  τεύχους  Τεχνικής  Συγγραφής

Υποχρεώσεων (ΤΔ5).

Σημείο 11

 Για  τη  μονάδα  λεπτοεσχάρωσης  απαιτείται  εφεδρεία  50%,  η  οποία  θα  είναι

εγκατεστημένη. 

 Στην περίπτωση που για το μεταερισμό χρησιμοποιηθεί αντλία αερισμού τύπου flow

jet, η απαιτούμενη εφεδρεία θα είναι εγκατεστημένη.

 Στις  περιπτώσεις  που  επιλεγεί,  βάσει  των  τευχών  δημοπράτησης,  συνδυασμός

αντλίας αερισμού τύπου flow jet – αναδευτήρα, απαιτείται εφεδρεία 100% εφόσον ο

εξοπλισμός είναι μοναδιαίος και τουλάχιστον 50% εφόσον ο εξοπλισμός δεν είναι

μοναδιαίος. Η ανωτέρω εφεδρεία θα είναι εγκατεστημένη.
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Σημείο 12

Για τις αντλίες αρχικής ανύψωσης δεν απαιτείται αντιεκρηκτικός κινητήρας αλλά αρκούν

κατάλληλα τεκμηριωμένα μέτρα προστασίας.

Σημείο 13

Ο απλός αμμοδιαχωριστής για τις μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο Α.2.3.2 του

τεύχους Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) και στην παράγραφο Β.3.2 του τεύχους

Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3) είναι αποδεκτός.

Σημείο 14

Το  παρατιθέμενο  πρώτο  εδάφιο  από  την  παράγραφο  Α.2.4.2  του  τεύχους  Τεχνικής

Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) αναφέρεται στην απαιτούμενη παρακαμπτήρια διάταξη της

βιολογικής επεξεργασίας,  όπως αυτή αναφέρεται  στο εδάφιο (2) τόσο της παραγράφου

Α.3.2 του τεύχους Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) όσο και της παραγράφου Β.11

του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ3)  και  ισχύει  ως έχει.  Η ανωτέρω παράκαμψη θα

πρέπει να εξασφαλίζεται με οποιονδήποτε κατάλληλο τρόπο επιλέξουν οι διαγωνιζόμενοι.

Το  παρατιθέμενο  δεύτερο  εδάφιο  από  την  παράγραφο  Α.2.4.2  του  τεύχους  Τεχνικής

Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5) αναφέρεται στην απαιτούμενη υπερχείλιση της δεξαμενής

εξισορρόπησης  προς  το  αντλιοστάσιο  στραγγιδίων  για  την  αντιμετώπιση  προσωρινών

δυσλειτουργιών της βιολογικής επεξεργασίας και επίσης ισχύει ως έχει.

Σημείο 15

Τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα για την Τεχνική Προσφορά – Μελέτη, σύμφωνα με τα

οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.1.(στ)

του  τεύχους  Διακήρυξης  (ΤΔ1),  παρατίθενται  στις  παραγράφους  Α.2,  Α.3  και  Α.4  του

τεύχους Κανονισμού Μελετών (ΤΔ4).

Σημείο 16

Ο σχεδιασμός της απορροής των ομβρίων αποτελεί αντικείμενο της Τεχνικής Προσφοράς –

Μελέτης των διαγωνιζόμενων.

Σημείο 17

Ο  προσδιορισμός  της  όδευσης  του  αγωγού  διάθεσης  των  επεξεργασμένων  λυμάτων

αποτελεί αντικείμενο της Τεχνικής Προσφοράς – Μελέτης των διαγωνιζόμενων. Η όδευση

του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων βάσει της προμελέτης παρουσιάζεται

στο υπ’ αρ. Τ-2 σχέδιο, το οποίο έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο ΕΣΗΔΗΣ. Η

συγκεκριμένη όδευση είναι ενδεικτική και είναι αποδεκτή.
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Ο  αγωγός  διάθεσης  των  επεξεργασμένων  λυμάτων  της  υφιστάμενης  εγκατάστασης

επεξεργασίας λυμάτων – βοθρολυμάτων ακολουθεί την όδευση του αγωγού διάθεσης των

επεξεργασμένων λυμάτων της προμελέτης.

Σημείο 18

Η στάθμη διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων αναφέρεται στις παραγράφους Α.3.5 και

Β.10  του  τεύχους  Τεχνικής  Περιγραφής  (ΤΔ3).  Ο  προσδιορισμός  του  σημείου  διάθεσης

αποτελεί αντικείμενο της Τεχνικής Προσφοράς – Μελέτης των διαγωνιζόμενων. Το σημείο

διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων βάσει της προμελέτης παρουσιάζεται στο υπ’ αρ.

Τ-2 σχέδιο, το οποίο έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο ΕΣΗΔΗΣ. Το συγκεκριμένο

σημείο  είναι  ενδεικτικό και  είναι  αποδεκτό.  Ο σχεδιασμός  του έργου εκβολής αποτελεί

αντικείμενο της Τεχνικής Προσφοράς – Μελέτης των διαγωνιζόμενων.

Σημείο 19

Απαιτείται  η  εγκατάσταση ξεχωριστής διάταξης  μηχανικής  συμπίεσης  εσχαρισμάτων για

κάθε αυτόματη εσχάρα ξεχωριστά που τοποθετείται στο έργο.

Σημείο 20

Απαιτείται  η  εγκατάσταση  μετρητή παροχής  στον  αγωγό τροφοδοσίας  κάθε  βιολογικού

κλάδου MBR.

Σημείο 21

Η  παρατιθέμενη  αναφορά  του  1  mm στην  παράγραφο  Α.2.4.1  του  τεύχους  Τεχνικής

Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΔ5)  είναι  ενδεικτική.  Το απαιτούμενο διάκενο των μονάδων

λεπτοεσχάρωσης θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή, όπως

αναφέρεται  επίσης  στην  παράγραφο  Α.2.4.1  του  τεύχους  Τεχνικής  Συγγραφής

Υποχρεώσεων (ΤΔ5).

Σημείο 22

Απαιτείται η εξασφάλιση παροχής αέρα  ≥ 0,8 Nm3/h ανά m3 δεξαμενής, σύμφωνα με τα

αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Α.2.7.2  του  τεύχους  Τεχνικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων

(ΤΔ5).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/05/2020 (ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Θ. 14844/8-5-2020)

Περιεχόμενα Στατικής Μελέτης - Υπολογισμοί Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιριακών Έργων

Τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα για την Τεχνική Προσφορά – Μελέτη, σύμφωνα με τα

οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.1.(στ)
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του  τεύχους  Διακήρυξης  (ΤΔ1),  παρατίθενται  στις  παραγράφους  Α.2,  Α.3  και  Α.4  του

τεύχους Κανονισμού Μελετών (ΤΔ4).

Αιτήματα Παράτασης:

Αφορά  αίτημα  παράτασης  και  απαντάται  ξεχωριστά  στο  τέλος  του  παρόντος  τεύχους

τροποποιήσεων / διορθώσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20200506-Ο-04-606/06-05-2020 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Θ. 14840/8-5-2020)

Αφορά  αίτημα  παράτασης  και  απαντάται  ξεχωριστά  στο  τέλος  του  παρόντος  τεύχους

τροποποιήσεων / διορθώσεων.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τροποποιήσεις/διορθώσεις προτείνεται, σύμφωνα με το

άρθρο 20Α του τεύχους Διακήρυξης (ΤΔ1), η διεξαγωγή της δημοπρασίας σε μεταγενέστερη

ημερομηνία ως ακολούθως:

Άρθρο  18:  Ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφορών-

αποσφράγιση

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορω� ν

ορί�ζεταί η 7/7/2020, ημε�ρα Τρίτη καί ω� ρα 10:00

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών

ορί�ζεταί η 13/7/2020, ημε�ρα Δευτέρα καί ω� ρα 10:00

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

                Ιωάννα Γαλαζούλα
        Πολιτικός Μηχανικός
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