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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ» 

1. Στο άρθρο 24.4 της ∆ιακήρυξης αναφέρεται ότι στον υποφάκελο «Οικονομική
Προσφορά» θα περιέχεται ανάλυση της κατ’αποκοπήν προσφοράς προκειμένου
να διαπιστωθούν και να αποτιμηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα
προκύψουν κατά το στάδιο της εκτέλεσης. Με δεδομένο ότι το έργο εκτελείται με
κατ’ αποκοπή τιμές και ότι οι σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται στο Άρθρο 12
«Συμβατικό Τίμημα και Πληρωμές» του Τεύχους 2 (Συγγραφή υποχρεώσεων),
πρέπει να διευκρινιστεί τι ακριβώς νοείται με την παραπάνω απαίτηση της
∆ιακήρυξης.

2. Θα πρέπει να μας χορηγηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή (.dwg)το τοπογραφικό
διάγραμμα που αφορά το έργο, ήτοι: το γήπεδο της ΕΕΛ, δηλαδή το Τ1, με τη
δασική έκταση και τον υφιστάμενο καταθλιπτικό αγωγό. Στο ίδιο σχέδιο πρέπει
να αποτυπωθούν ο υποσταθμός της ∆ΕΗ και το Α/Σ ύδρευσης.

3. Στην παρ.Α2.4 του Τεύχους 3 αναφέρεται ότι η σύνδεση του αγωγού
προσαγωγής με την ΕΕΛ θα γίνει στο σημείο Σ1(Φ1) ή από το σημείο πέρατος
του αγωγού εάν αυτός έχει κατασκευαστεί με άλλη εργολαβία. Θα πρέπει να
οριστεί ότι σε κάθε περίπτωση το σημείο πέρατος θα απέχει από το σημείο
Σ1(Φ1) το πολύ ένα συγκεκριμένο μήκος.

4. Στην παρ. Α2.5 του Τεύχους 3 αναφέρεται ότι τα επεξεργασμένα λύματα θα
διατίθενται «…  στη μέγιστη στάθμη των 11,30 mή 0,5 mπάνω από την κοίτη του
χειμάρρου. Να διευκρινισθεί η συγκεκριμένη διατύπωση με δεδομένο ότι τα
υψόμετρα του γηπέδου είναι τελείως διαφορετικά. Για το ίδιο θέμα η
τροποποίηση των Π.Ο. αναφέρει ότι ο αγωγός διάθεσης θα εξέρχεται στην
πλευρά ΗΖ. Να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την πλευρά που φαίνεται στο
παραπάνω σχέδιο Τ1.

5. Στην παρ. Β3.1.3 του Τεύχους 3 ορίζεται ότι απαιτείται αντλιοστάσιο αρχικής
ανύψωσης πριν το compact συγκρότημα προεπεξεργασίας. Στην παρ. Β2
αναφέρεται ότι η μονάδα προεπεξεργασίας θα τροφοδοτείται από το φρεάτιο



άφιξης, αν αυτό είναι εφικτό (π.χ. λόγω υψομέτρου της μονάδας). Να 
διευκρινισθεί ότι η απαίτηση για το εν λόγω αντλιοστάσιο επαφίεται στην επιλογή 
και στον σχεδιασμό των διαγωνιζόμενων.  

6. Στην παρ. Β6.1 του Τεύχους 3 αναφέρεται ότι τα κτιριακά έργα θα είναι 
κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα ή εναλλακτικά από χαλύβδινο 
σκελετό με επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από θερμομονωτικά panels. Να 
διευκρινισθεί αν αυτό ισχύει για όλα τα κτίρια. Επίσης, να διευκρινισθεί ότι τα 
κτίρια με χαλύβδινο σκελετό δεν θα διαθέτουν κεραμοσκεπές. 

7. Στα όρια εκροής της ΕΕΛ δεν περιλαμβάνεται το άζωτο. Θα πρέπει να ληφθεί 
κάποια τιμή εκροής; Εάν δεν υπάρχει όριο δεν είναι απαραίτητη και η πρόβλεψη 
επαμφοτεριζόντων διαμερισμάτων στην περίπτωση επιλογής ορθογώνιων 
δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. Β3.2.3.2 του 
Τεύχους 3. Να διευκρινισθεί σχετικά. 

8. Στην απάντηση της Υπηρεσίας με αρ.πρωτ. 8574/30-8-2019 αναφέρεται ότι για 
το βιομηχανικό νερό δεν ισχύουν τα όρια της ΚΥΑ 145116. Με δεδομένο ότι στην 
παρ. Β5.4 του Τεύχους 3 αναφέρεται ότι εάν απαιτηθεί ανεξάρτητο δίκτυο 
πυρόσβεσης αυτό θα τροφοδοτείται από τη δεξαμενή βιομηχανικού νερού, 
παρακαλούμε να διευκρινισθεί τι ισχύει τελικά για την ποιότητα του βιομηχανικού 
νερού. 

9. Στην παρ. Α4 του Τεύχους 3, στον πίνακα κλιμάκωσης των έργων πολλά από τα 
αναφερόμενα ως Α δεν φαίνονται να έχουν ουσιαστικό αντίκρυσμα, δεδομένης 
και της μικρής διαφοροποίησης των δεδομένων Α΄ και Β΄ φάσης. Παρακαλούμε 
να επιβεβαιωθεί η κλιμάκωση των έργων ΠΜ και ΗΜ. 

10. Στην παρ. Β3.3.1.1 του Τεύχους 3 προσδιορίζονται ως παροχές σχεδιασμού για 
τη μεν χλωρίωση η μέγιστη ημερήσια παροχή, για τη δε αποχλωρίωση η παροχή 
αιχμής. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθούν τα ανωτέρω. 

11. Στην παρ. Β3.4.1 του Τεύχους 3 αναφέρεται ότι «ανάντη και κατάντη των 
μονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις 
δειγματοληψίας και μέτρησης της παροχής….». ∆εδομένου ότι στα άλλα σχετικά 
μέρη δεν αναφέρονται αντίστοιχες μετρήσεις online, παρακαλούμε να 
διευκρινισθεί τι ακριβώς απαιτείται. 

 

Με εκτίμηση 
Για την εταιρεία ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
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