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ΠΡΟΣ: ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων στο ερώτημα της εταιρίας “ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” 

για το διαγωνισμό του έργου «ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ΄αριθ. πρωτ.: 10864/11-10-2019 ερώτημά μέσω ΕΣΗΔΗΣ  

 

 
Σε απάντηση του σχετικού σας ερωτήματος, σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Το άρθρο 24.4 της Διακήρυξης αποτελεί άρθρο της πρότυπης διακήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ για το 

σύστημα δημοπράτησης μελέτη-κατασκευή (άρθρο 50) 

2. Η Υπηρεσία δεν χορηγεί σχέδια σε επεξεργάσιμη μορφή. Όλα τα υφιστάμενα έργα εντός του 

γηπέδου της ΕΕΛ και οι περιορισμοί  παρουσιάζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα και στα Τεύχη 

Δημοπράτησης. Ο υφιστάμενος καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης δύναται να μετατοπιστεί, 

ανάλογα με την τεχνική λύση των Διαγωνιζομένων και να κατασκευαστεί εκ νέου με έξοδα του 

εργολάβου. Επίσης, όσον αφορά στη δασική έκταση διευκρινίζεται ότι εντός αυτής δεν 

επιτρέπεται η χωροθέτηση δομικών κατασκευών, με εξαίρεση την οδοποιία πρόσβασης. Αν η 

οδοποιία πρόσβασης περικλείεται εντός της δασικής έκτασης,  θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο και 

πριν την έναρξη κατασκευής των έργων Φάκελος Παραχώρησης προς τη Δασική Υπηρεσία, με τις 

συντεταγμένες της περιοχής παραχώρησης προς αδειοδότηση. 

3. Ο καταληκτικός αγωγός αποχέτευσης έχει ήδη κατασκευαστεί από άλλη εργολαβία και φτάνει 

έως το φρεάτιο Σ1(Φ1), οπότε η σύνδεση με τον αγωγό προσαγωγής των λυμάτων προς της ΕΕΛ  

θα γίνει σε αυτό το σημείο. 

4. Ισχύει ότι τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται 0,5 m πάνω από την κοίτη του χειμάρρου. 

5. Αν με βάση το σχεδιασμό των Διαγωνιζομένων δεν απαιτείται αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, η 

μονάδα προεπεξεργασίας θα τροφοδοτείται από φρεάτιο άφιξης. 

6. Η εναλλακτική κατασκευή των κτιρίων από χαλύβδινο σκελετό και επικάλυψη-πλαγειοκάλυψη 

ισχύει για όλα τα κτίρια, εκτός από το κτίριο διοίκησης. Τα κτίρια με χαλύβδινο σκελετό δεν θα 

διαθέτουν κεραμοσκεπή. 

7. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Παρ. Β3.2.3.2. 

8. Για το δίκτυο βιομηχανικού νερού ισχύουν τα όρια εκροής της ΕΕΛ. 



9. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Παρ. Α4. Τα αναφερόμενα ως Α Φάση στην Κλιμάκωση των έργων 

αναφέρονται στον Η/Μ εξοπλισμό, που ανάλογα και με τον σχεδιασμό των Διαγωνιζομένων 

δύναται να διαστασιολογηθούν για τη Β Φάση εξ’ αρχής. 

10. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Παρ.Β3.3.1.1. 

11. Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο Γ2.2 απαιτείται η συνεχής μέτρηση της παροχής 

της περίσσειας ιλύος ανάντη της μονάδας επεξεργασίας της ιλύος, ενώ κατάντη θα μετράται με 

στιγμιαίο δείγμα η συγκέντρωση των στερεών.  Η προδιαγραφή αυτή αποτελεί την ελάχιστη 

απαίτηση των τευχών δημοπράτησης. 

 

 

 

 
Ε.Δ.      
1. Φ.Ε. (Παρασκευάς Φινδανής) 
2. Χ.Α. (Γραμματεία)  

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ 

 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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