
Σελ 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Σε συνέχεια των σχετικών ερωτημάτων οικονομικών φορέων αναφορικά με τον 
διαγωνισμό Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 86387 για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΆΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ», παρατίθενται τα εξής:

Ερώτηση 1

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται σφάλματα 
άθροισης των επιμέρους εργασιών στους πίνακες των κοστολογίων των Φυσικών Μερών, τα 
οποία οδηγούν σε εσφαλμένο τελικό άθροισμα του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Ειδικότερα:

Έργα Πολιτικού Μηχανικού

 Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού  του ΦΜ12  (Κτίριο Εξυπηρέτησης MBR) το σύνολο Γ των 
έργων ΠΜ στην σελίδα 27 του τεύχους θα έπρεπε να είναι 77.900 € και όχι 25.900 € που έχει 
μεταφερθεί στον προϋπολογισμό καθώς στο σύνολο Γ δεν έχει προστεθεί η εργασία με Α/Α 14 
«Λοιπά οικοδομικά» προϋπολογιζόμενου κόστους 52.000 €.

 Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ13 ( Κτίριο Φυσητήρων) το σύνολο Γ των έργων ΠΜ στη 
σελίδα 29 θα έπρεπε να είναι 77.900 € και όχι 25.900 € που έχει μεταφερθεί στον 
προϋπολογισμό καθώς στο σύνολο Γ δεν έχει προστεθεί η εργασία με Α/Α 14 «Λοιπά 
οικοδομικά» προϋπολογιζόμενου κόστους 52.000 €.

 Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ27 (Σωληνώσεις) το γενικό σύνολο των έργων ΠΜ στην 
σελίδα 58 θα έπρεπε να είναι 204.947,80 € και όχι 163.763,80 € που έχει μεταφερθεί στον 
προϋπολογισμό καθώς στο γενικό σύνολο δεν έχουν προστεθεί οι εργασίες με Α/Α 1 
«Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη 
ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση», με Α/Α 2 «Εκσκαφή θεμελίων σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες - Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση δυσχερειών από 
διερχόμενα κατά  μήκος δίκτυα ΟΚΩ», με  Α/Α3  «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών υπό 
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συνθήκες στενότητος χώρου», με Α/Α 4 «Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου», και Α/Α5 «Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο ορυχείου ή χειμάρρου» της σελίδας 55 προϋπολογιζόμενου κόστους 41.184 €.

 Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού  του ΦΜ28 (Χωματουργικά – Οδοποιία)  το γενικό σύνολο των 
έργων ΠΜ στην σελίδα 59  θα έπρεπε να είναι 331.119,50 € και όχι 275.399,50 € που έχει 
μεταφερθεί στον προϋπολογισμό καθώς στο γενικό σύνολο δεν έχουν προστεθεί οι εργασίες 
με Α/Α 2 «Εργασίες θεμελίωσης, στραγγιστήρια» και Α/Α5 «Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης» της σελίδας 59 
προϋπολογιζόμενου κόστους 55.720 €.

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα
 Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ7 (Ανοξική Δεξαμενή) το σύνολο των έργων Η/Μ στην 

σελίδα 17 θα έπρεπε να είναι 100.500 € και όχι 82.500 € που έχει μεταφερθεί στον 
προϋπολογισμό καθώς στο σύνολο έργων Η/Μ δεν έχουν προστεθεί οι εργασίες με Α/Α 16 
«Ηλεκτρολογικά»  και  Α/Α17  «Σωληνώσεις  ,  Εργασία  εγκατάστασης»  της  σελίδας  17 
προϋπολογιζόμενου κόστους 18.000 €.

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ10 (Βιολογικό Αντιδραστήρας MBR) το σύνολο των 
έργων Η/Μ στην σελίδα 23  θα έπρεπε να είναι 1.342.000 € και όχι 1.262.000 € που έχει 
μεταφερθεί στον προϋπολογισμό καθώς στο σύνολο έργων Η/Μ  δεν έχουν προστεθεί οι 
εργασίες με Α/Α23 «Ηλεκτρολογικά» και Α/Α24 «Εργασίες εγκατάστασης» της σελίδας 23 
προϋπολογιζόμενου κόστους 80.000 €.

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ15 (Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας και Περίσσειας)
το σύνολο των έργων Η/Μ στην σελίδα 33  θα έπρεπε να είναι 107.500 € και όχι 97.500 € που 
έχει μεταφερθεί στον προϋπολογισμό καθώς στο σύνολο έργων Η/Μ   δεν έχουν προστεθεί οι 
εργασίες με Α/Α21 «Εργασίες εγκατάστασης» της σελίδας 33 προϋπολογιζόμενου κόστους 
10.000 €.

Το συνολικό σφάλμα από λάθη στις αθροίσεις στα έργα ΠΜ και ΗΜ του έργου ανέρχεται σε 
308.904,00 €. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί.

Το αναλογούν ποσοστό 18% για Γ.Ε. και Ο.Ε. δηλαδή ποσό 0,18x308.904 = 55.602,72 € Το 
αναλογούν ποσοστό 9% για απρόβλεπτα δηλαδή ποσό 0,09x(308.904,00+55602,72) =
32.805,60 € 

Συνεπώς το συνολικό σφάλμα - έλλειψη του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε ποσό αξίας 
397.312,32 € ή 5% περίπου επί του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο θα έπρεπε να είχε 
συμπεριληφθεί στο ποσό των 8.000.000 € της διακήρυξης, ήτοι το ποσό του προϋπολογισμού θα 
έπρεπε να ήταν  8.397.312,32 €,  και το οποίο αφορά εργασίες που έχουν περιγραφεί και 
τεκμηριωθεί αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί – αθροιστεί στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν οι παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες στο τεύχος 6, 
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της εργολαβίας και αν ναι ενημερώστε μας από ποιο 
προϋπολογισμό θα καλυφθούν.

Απάντηση 1

Το τελικό άθροισμα του προϋπολογισμού του έργου είναι ορθό. Σφάλματα εκ παραδρομής έχουν 
προκύψει στην εκτύπωση του Τεύχους Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού. Τα σφάλματα προέκυψαν, 
διότι η εκτύπωση περιλαμβάνει εγγραφές, οι οποίες δεν πρέπει να (και δεν έχουν) συνυπολογιστεί 
στα αθροίσματα. Τα αθροίσματα αντιστοιχούν με τις τιμές προϋπολογισμού.
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Συγκεκριμένα:

 Το Τεύχος 6 περιλαμβάνει εκ παραδρομής στο ΦΜ 12 «Κτίριο εξυπηρέτησης MBR» το 
εδάφιο (14) με τίτλο «Λοιπές οικοδομικές εργασίες» ύψους 52.000,-- ευρώ. Το κονδύλιο 
αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στο άθροισμα. Το σωστό άθροισμα των έργων Πολιτικού 
Μηχανικού του ΦΜ 12 παραμένει 31.319,00 ευρώ και έχει μεταφερθεί στον προϋπολογισμό.

 Το Τεύχος 6 περιλαμβάνει εκ παραδρομής στο ΦΜ 13 «Κτίριο φυσητήρων» το εδάφιο (14) 
με τίτλο «Λοιπές οικοδομικές εργασίες» ύψους 52.000,-- ευρώ (δηλαδή το ίδιο με 
παραπάνω). Το κονδύλιο αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στο άθροισμα. Το σωστό άθροισμα 
των έργων Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 13 παραμένει 38.898,00 ευρώ και έχει μεταφερθεί 
στον προϋπολογισμό.

 Το Τεύχος 6 περιλαμβάνει στο ΦΜ 27 «Σωληνώσεις επεξεργασίας» κονδύλια, τα 
οποία συνδέονται με χωματουργικές εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, 
συνολικού ύψους 41.184,00 ευρώ. Οι εργασίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στο 
άθροισμα εκ παραδρομής. 

 Το Τεύχος 6 περιλαμβάνει εκ παραδρομής στο ΦΜ 28 «Χωματουργικά - Οδοποιία» 
κονδύλιο για «Εργασίες θεμελίωσης, στραγγιστήρια», ύψους 50.000,-- ευρώ. Το κονδύλιο 
αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στο άθροισμα, διότι περιλαμβάνεται στις εργασίες θεμελίωσης 
των επί μέρους κατασκευών. 
Το Τεύχος 6 περιλαμβάνει επίσης εκ παραδρομής στο ΦΜ 28 «Χωματουργικά - Οδοποιία» 
κονδύλιο για «Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης», ύψους 5.7200,-- ευρώ. Το κονδύλιο αυτό δεν έχει 
συμπεριληφθεί στο άθροισμα, διότι περιλαμβάνεται στις εργασίες υπόβασης της οδοποίιας. 
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε, ότι η στάθμη τοποθέτησης των αγωγών είναι έτσι, ώστε μετά 
τη στρώση της άμμου εγκιβωτισμού να ακολουθεί η υπόβαση της οδοποιίας. 

Συνοψίζοντας, το σωστό άθροισμα των έργων Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 28 παραμένει 
275.399,50 ευρώ και έχει μεταφερθεί στον προϋπολογισμό.

Όσον αφορά σε Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

 Το Τεύχος 6 περιλαμβάνει εκ παραδρομής στο ΦΜ 7 «Ανοξική Δεξαμενή» εδάφιο με τίτλο 
«Ηλεκτρολογικά» και εδάφιο με τίτλο «Σωληνώσεις, Εργασία  εγκατάστασης» ύψους 
18.000,-- ευρώ. Το κονδύλιο αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στο άθροισμα, διότι το κόστος 
των εργασιών αυτών συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του εξοπλισμού. Το σωστό άθροισμα 
των Η/Μ έργων του ΦΜ 7 παραμένει 82.500,00 ευρώ και έχει μεταφερθεί στον 
προϋπολογισμό (66.000 + 16.500 = 82.500,00 ευρώ).

 Το Τεύχος 6 περιλαμβάνει εκ παραδρομής στο ΦΜ 10 «Βιολογικός Αντιδραστήρας MBR» 
εδάφιο με τίτλο «Ηλεκτρολογικά» και εδάφιο με τίτλο «Σωληνώσεις, Εργασία  
εγκατάστασης» ύψους 80.000,-- ευρώ. Το κονδύλιο αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στο 
άθροισμα, διότι το κόστος των εργασιών αυτών συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του 
εξοπλισμού. Το σωστό άθροισμα των Η/Μ έργων του ΦΜ 10 παραμένει 1.262.000,00 και 
έχει μεταφερθεί στον προϋπολογισμό (1.009.600,00 + 252.400,00 = 1.262.000,00).

 Το Τεύχος 6 περιλαμβάνει εκ παραδρομής στο ΦΜ 15 «Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας και 
Περίσσειας» εδάφιο με τίτλο «Εργασία  εγκατάστασης» ύψους 10.000,-- ευρώ. Το κονδύλιο 
αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στο άθροισμα, διότι το κόστος των εργασιών αυτών 
συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του εξοπλισμού. Το σωστό άθροισμα των Η/Μ έργων του 
ΦΜ 15 παραμένει 97.500,00 και έχει μεταφερθεί στον προϋπολογισμό (78.000,00 + 
19.500,00 = 97.500,00).
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Συμπεραίνουμε, ότι το συνολικό σφάλμα από λάθη στις αθροίσεις στα έργα ΠΜ και ΗΜ του 
έργου ανέρχεται σε 41.184,00 € προ ΓΕΟΕ και απροβλέπτων. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 0,7 
τις εκατό του προϋπολογισμού και θεωρείται επουσιώδες.

Η εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής είναι ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού, 
διότι οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και αναμένεται ότι θα γίνουν σημαντικές .μειώσεις των 
ποσοτήτων στο στάδιο της μελέτης του Αναδόχου. Διευκρινίζεται, ότι οι διαστάσεις που 
παρουσιάζονται  στο σχέδιο της προμελέτης είναι υπέρ της ασφαλείας και προκύπτουν από τις 
μέγιστες πιθανές διαστάσεις του εξοπλισμού.

Ερώτηση 2

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται σφάλματα 
προϋπολογισθέντων προμετρήσεων  στους  πίνακες  του  τεύχους  6  «Τεύχος  Τεκμηρίωσης 
Προϋπολογισμού»

Ειδικότερα:

Έργα Πολιτικού Μηχανικού

 Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ2 (Εσχάρωση) η ποσότητα για κατασκευές από 
σκυρόδεμα C25/30 έχει προμετρηθεί σε 54 m3 (A/A: 7) ενώ η ποσότητα για προμήθεια και 
τοποθέτηση σιδήρου B500C έχει προμετρηθεί σε 2.210 Kg (A/A: 9). Στην εν λόγω περίπτωση 
η  προμετρημένη αναλογία  Kg  σιδήρου  B500C/m3 σκυροδέματος C25/30 ανέρχεται σε 
μόλις 40,9 kg/m3 αντί για 130kg/m3. Εφόσον η προμέτρηση για το σκυρόδεμα είναι σωστή και 
ανέρχεται σε 54 m3, τότε η ποσότητα του σιδηρού οπλισμού B500C, βάσει ορθής πρακτικής 
και κατ’ αναλογία με τα υπόλοιπα ΦΜ του έργου που έχει ληφθεί υπόψη η τιμή 130 kg/m3, θα 
έπρεπε να είναι τουλάχιστον 54x130= 7.020 kg και όχι 2.210 kg που έχει προμετρηθεί και 
συνεπακόλουθα το προϋπολογισθέν τίμημα θα έπρεπε να ήταν 7.020 x 0,9 = 6.310 € και όχι 
1.989 € δηλαδή προσαυξημένο κατά τουλάχιστον 4.329 €.

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ3 (Εξάμμωση) η ποσότητα για κατασκευές από 
σκυρόδεμα C25/30 έχει προμετρηθεί σε 180 m3 (A/A:7) ενώ η ποσότητα για προμήθεια και 
τοποθέτηση σιδήρου B500C έχει προμετρηθεί σε 2.210 Kg (A/A:9). Στην εν λόγω περίπτωση η 
προμετρημένη αναλογία Kg σιδήρου B500C/m3 σκυροδέματος C25/30 ανέρχεται σε μόλις 12,3 
kg/m3  αντί για 130kg/m3. Εφόσον η προμέτρηση για το σκυρόδεμα είναι σωστή και 
ανέρχεται σε 180 m3, τότε η ποσότητα του σιδηρού οπλισμού B500C βάσει ορθής πρακτικής και 
κατ’ αναλογία με τα υπόλοιπα ΦΜ του έργου που έχει ληφθεί υπόψη η τιμή 130 kg/m3, θα 
έπρεπε να είναι τουλάχιστον 180x130= 23.400 kg και όχι 2.210 kg που έχει προμετρηθεί και 
συνεπακόλουθα το προϋπολογισθέν τίμημα θα έπρεπε να ήταν 23.400 x 0,9 = 21.060 € και όχι 
1.989 € δηλαδή προσαυξημένο κατά τουλάχιστον 19.071 €.

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ4 (Φρεάτιο Μέτρησης Παροχής) η ποσότητα για 
κατασκευές από σκυρόδεμα C25/30 έχει προμετρηθεί σε 26 m3 (A/A:7) ενώ η ποσότητα για 
προμήθεια και τοποθέτηση σιδήρου B500C έχει προμετρηθεί σε 2.210 Kg (A/A:9). Στην εν 
λόγω περίπτωση η προμετρημένη αναλογία Kg σιδήρου B500C/m3 σκυροδέματος C25/30 
ανέρχεται σε μόλις 85 kg/m3 αντί για 130 kg/m3. Εφόσον η προμέτρηση για το σκυρόδεμα είναι 
σωστή και ανέρχεται σε 26 m3, τότε η ποσότητα του σιδηρού οπλισμού B500C βάσει ορθής 
πρακτικής και κατ’ αναλογία με τα υπόλοιπα ΦΜ του έργου που έχει ληφθεί υπόψη η τιμή 130 
kg/m3, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 26x130= 3.380 kg και όχι 2.210 kg που έχει προμετρηθεί 
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και συνεπακόλουθα το προϋπολογισθέν τίμημα θα έπρεπε να ήταν 3.380 x 0,9 = 3.042 € και όχι 
1.989 € δηλαδή προσαυξημένο κατά τουλάχιστον 1.053 €.

Από τα ανωτέρω προκύπτει συνολική απόκλιση – σφάλμα 24.453 € για ΠΜ εργασίες που έχουν 
προμετρηθεί λάθος σε σχέση με τις προδιαγραφές του έργου και επομένως δεν έχουν αθροιστεί 
στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Αν στο ποσό αυτό προστεθεί το ποσοστό 18% για ΓΕ 
και ΟΕ αλλά και το ποσοστό 9% για απρόβλεπτα, το συνολικό ποσό του σφάλματος επί του 
παρόντος προϋπολογισμού ανέρχεται σε τουλάχιστον 31.427,00 €.

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε ποιες είναι οι ορθές ποσότητες οπλισμού για τα ανωτέρα 
Φυσικά Μέρη και αν είναι διαφορετικές σε σχέση με τις αναγραφόμενες, ενημερώστε μας από ποιο 
προϋπολογισμό θα καλυφθούν.

Απάντηση 2

Επιβεβαιώνουμε, ότι η ποσότητα του οπλισμού στην εσχάρωση είναι υποεκτιμημένη, εκ 
παραδρομής. Το επιπρόσθετο κόστος θα ήταν περίπου 4.000,-- ευρώ σε τιμές προϋπολογισμού. 

Επίσης επιβεβαιώνουμε, ότι η ποσότητα του οπλισμού στην εξάμμωση είναι υποεκτιμημένη, εκ 
παραδρομής. Το επιπρόσθετο κόστος θα ήταν περίπου 14.000,-- ευρώ σε τιμές προϋπολογισμού.

Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το ίδιο για την ποσότητα οπλισμού στο φρεάτιο μέτρησης 
παροχής. Η ποσότητα σιδήρου είναι πιθανότατα ορθή, γεγονός που θα προκύψει από την στατική 
μελέτη.

Η εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής είναι ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού, διότι 
οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και αναμένεται ότι θα γίνουν σημαντικές .μειώσεις των ποσοτήτων στο 
στάδιο της μελέτης του Αναδόχου. Διευκρινίζεται, ότι οι διαστάσεις που παρουσιάζονται  στο σχέδιο 
της προμελέτης είναι υπέρ της ασφαλείας και προκύπτουν από τις μέγιστες πιθανές διαστάσεις του 
εξοπλισμού.

Π.χ. είναι δυνατόν να εξοικονομηθούν κυβικά σκυροδέματος (και αντίστοιχα οπλισμού) με τη μείωση 
των διαστάσεων των διαδρόμων, όπου κινούνται οι κάδοι εσχαρισμάτων ή με τη βελτιστοποίηση της 
διατομής του εξαμμωτή.

Συνοψίζοντας, ο προϋπολογισμός των ΦΜ2, 3 και 4 παραμένει ως έχει, αν και διαπιστωθήκαν 
αριθμητικά σφάλματα. Η Α.Α. εκτιμά δικαιολογημένα, ότι τα σφάλματα μπορούν να αντισταθμιστούν 
με την μείωση των ποσοτήτων στο πλαίσιο της μελέτης. 

Αν το σφάλμα της παρούσας ερώτηση προστεθεί στο σφάλμα της ερώτησης (1) προκύπτει συνολικό 
σφάλμα Συμπεραίνουμε, ότι το συνολικό σφάλμα από λάθη στις αθροίσεις στα έργα ΠΜ και ΗΜ του 
έργου ανέρχεται σε 69.184,00 € προ ΓΕΟΕ και απροβλέπτων. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να 
προστεθεί. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1,1 τις εκατό του προϋπολογισμού και παραμένει 
επουσιώδες.

Ερώτηση 3

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται εσφαλμένες τιμές για 
εργασίες – προμήθειες εξοπλισμού με δεδομένο τις προδιαγραφές που αυτές θα πρέπει να 
πληρούν καθώς και σφάλματα προμετρήσεων σε σχέση με τα σχέδια της προμελέτης.
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Ειδικότερα

Έργα Πολιτικού Μηχανικού

Στις  προδιαγραφές του  έργου και ειδικότερα στο άρθρο Γ.5.2 του  τεύχους 3  «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» αναγράφεται ότι: «Τσιμέντο ανθεκτικό στα 
θειικά τύπου IV (SR) θα χρησιμοποιηθεί στις δεξαμενές εξάμμωσης, στους βιολογικούς 
αντιδραστήρες και στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης. Στα τμήματα του έργου που 
έρχονται σε επαφή με υγρό περιβάλλον (π.χ. δεξαμενές φρεάτια κτλ.) θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα 
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή στεγνωτικό μάζας».

Με βάση τα ανωτέρω:

 Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 9 (Βιολογικός Αντιδραστήρας συμβατικής επεξεργασίας) 
και του ΦΜ 10 (Βιολογικός Αντιδραστήρας MBR) του τεύχους 6 «Τεκμηρίωση 
Προϋπολογισμού», δεν έχει κοστολογηθεί η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά τύπου IV 
(SR), όπως προβλέπεται και ζητείται από το άρθρο Γ.5.2, Τεύχος 3.

   Ομοίως  και  στα  έργα  Πολιτικού  Μηχανικού  του  ΦΜ  3  (Εξάμμωση)  του  τεύχους  6 
«Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού», δεν έχει κοστολογηθεί η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στα 
θειικά τύπου IV (SR), όπως προβλέπεται και ζητείται από το άρθρο Γ.5.2, Τεύχος 3. 

   Τέλος και στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 14 (Δευτεροβάθμια Καθίζηση) του τεύχους 6 
«Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού», δεν έχει κοστολογηθεί η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στα 
θειικά τύπου IV (SR), όπως προβλέπεται και ζητείται από το άρθρο Γ.5.2, Τεύχος 3. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκυρόδεμα τύπου SR (Sulfate  Resistant) είναι ακριβότερο από το 
αντίστοιχο που δεν είναι τύπου SR, ενώ στις αντίστοιχες περιπτώσεις έργων που ζητούνται 
σωληνώσεις τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
προσαύξηση  της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %, ανάλογη εφαρμογή  θα έπρεπε να είχε 
προβλεφθεί και στην περίπτωση του παρόντος έργου.

Με δεδομένο ότι οι ποσότητες σκυροδέματος C25/30 για το ΦΜ3 έχουν προϋπολογιστεί  180 m3, 
για το ΦΜ9   1.090 m3, για το ΦΜ 10   1.090 m3  και για το ΦΜ 14   480 m3  η συνολική 
προϋπολογισθείσα ποσότητα ανέρχεται σε 2.840 m3  ή σε προϋπολογισθέν κόστος 2.840 x 86 = 
244.240 €.

Το ποσό αυτό θα έπρεπε να είχε προσαυξηθεί λόγο της απαίτησης για τύπο SR κατά 10% 
δηλαδή σε επιπρόσθετο τίμημα 24.424 € ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Παρακαλώ διευκρινίστε αν στην υποχρέωση του διαγωνιζόμενου είναι η χρήση σκυροδέματος 
τύπου SR στην κατασκευή των δεξαμενών του ΦΜ3, 9, 10 και 14 όπως στο άρθρο Γ.5.2 του 
τεύχους 3 αναγράφεται, και αν ναι από ποιο προϋπολογισμό θα καλυφθούν.

Απάντηση 3

Η χρήση σκυροδέματος τύπου SR στην κατασκευή των δεξαμενών του ΦΜ3, 9, 10 και 14 είναι 
επιβεβλημένη.

Η προσαύξηση της τιμής που επικαλείται o διαγωνιζόμενος δεν περιλαμβάνεται στο Περιγραφικό 
Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων, το οποίο χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. 
Δεν προβλέπεται επομένως ο συνυπολογισμός προσαύξησης, ο οποίος πράγματι χρησιμοποιείται σε 
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ορισμένα έργα.

Συνοψίζοντας, ο προϋπολογισμός των ΦΜ3, 9, 10 και 14 ισχύει ως έχει και περιλαμβάνει το κόστος 
χρήσης σκυροδέματος τύπου SR.

Ερώτηση 4

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

 Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 9 (Βιολογικός Αντιδραστήρας συμβατικής επεξεργασίας) 
και ΦΜ 10 (Βιολογικός Αντιδραστήρας MBR) οι αναγραφόμενες ποσότητες χωματουργικών 
παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από τις ποσότητες με βάση τα σχέδια της Προμελέτης που 
μας έχουν προσκομισθεί. Συγκεκριμένα οι ποσότητες εκσκαφών είναι συνολικά 16.540 m3 
(αντί για 10.000 m3), δηλαδή οι επιπλέον ποσότητες υπολογίζονται σε 6.540 m3 και 
αντιστοιχούν σε επιπρόσθετο κόστος 46.434€ (6.540 m3  * 3,30 €/m3  για εκσκαφή 
θεμελίων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες + 6.540 m3 * 3,80 €/m3 για προσαύξηση τιμών 
εκσκαφών υπό συνθήκες στενότητας χώρου). Η αναλυτική προμέτρηση έγινε σύμφωνα με τα 
σχέδια ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09A MBR,   ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09Β MBR, ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-
09C MBR, ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09D MBR, ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09E MBR.

Παρακαλώ διευκρινίστε   αν οι προμετρήσεις στις ποσότητες χωματουρχικών του τεύχους 6 
«Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» συνάδουν με τα σχέδια της προμελέτης και αν όχι από 
ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι επιπρόσθετες ποσότητες.

Απάντηση 4

Κατά την προμέτρηση των εκσκαφών ο διαγωνιζόμενος δεν λαμβάνει υπόψη του το πραγματικό 
τοπογραφικό ανάγλυφο. Από τον απλοποιητικό πίνακα που παραθέτει, προκύπτει, ότι ο 
διαγωνιζόμενος έκανε γραμμική παρεμβολή μεταξύ υψομέτρων που δίνονται στο σχέδιο της 
προμελέτης. Δεν έχει λάβει δηλαδή υπόψη του το πραγματικό τοπογραφικό, το οποίο στο 
ενδιάμεσο χρονικό διάστημα αναρτήθηκε, διότι ζητήθηκε από άλλο διαγωνιζόμενο.  

Συνοψίζοντας, οι προμετρήσεις του Τεύχους 6 συνάδουν με τα σχέδια της Προμελέτης και τα 
αναφερόμενα στο Τεύχος 3. Το σύνολο του κόστους καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του ΦΜ 9.

Ερώτηση 5

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

 Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 9 (Βιολογικός αντιδραστήρας συμβατικής επεξεργασίας) 
οι αναγραφόμενες ποσότητες σκυροδεμάτων και οπλισμού είναι εσφαλμένες και παρουσιάζουν 
σημαντικές αποκλίσεις από τις προϋπολογισθέντες ποσότητες με βάση τα σχέδια της 
Προμελέτης που μας έχουν προσκομισθεί. Συγκεκριμένα, η συνολική ποσότητα σκυροδέματος 
υπολογίζεται σε 1.275,00 m3 (αντί για 1.090,00 m3) και οπλισμού 165.750,00 kg (αντί για 
141.700,00 kg). Δηλαδή, οι επιπλέον ποσότητες υπολογίζονται σε 185 m3 σκυροδέματος 
C25/30 και 24.050 kg οπλισμού Β500C αντίστοιχα. Οι ως άνω ποσότητες αντιστοιχούν σε 
επιπρόσθετο κόστος 37.555,00€. Η αναλυτική προμέτρηση έγινε σύμφωνα με τα σχέδια 
ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09A MBR, ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09Β MBR, ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09C MBR, 
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ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09D MBR, ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09E MBR.

Παρακαλώ διευκρινίστε αν οι προμετρήσεις στις ποσότητες σκυροδεμάτων και οπλισμού του 
τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» για το ΦΜ9 συνάδουν με τα σχέδια της 
προμελέτης και αν όχι από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι επιπρόσθετες ποσότητες.

Απάντηση 5

Κατά την εκπόνηση των προμετρήσεων, ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποίησε τις διατομές των σχεδίων 
του βιολογικού αντιδραστήρα, χωρίς να λάβει υπόψη του, ότι δεν έχει εκπονηθεί στατική μελέτη και 
ότι οι διατομές δεν έχουν βελτιστοποιηθεί. 

Συγκεκριμένα, ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει ενιαίο πάχος πλάκας πυθμένα, χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη του, ότι αυτό μπορεί να απομειωθεί σε μία συγκεκριμένη απόσταση από το τοιχίο (η 
απόσταση αυτή υπολογίζεται στο στάδιο της στατικής μελέτης).

Επίσης, ο Ανάδοχος έχει χρησιμοποιήσει ενιαίο πλάτος τοιχίου για όλο το ύψος της διατομής. Κατά 
την εκπόνηση της στατικής μελέτης, η διατομή βελτιστοποιείται και επιλέγεται λεπτότερη διατομή 
στο επάνω μέρος, είτε με χρήση κεκλιμένων τοιχίων είτε με κλιμακωτή μείωση της διατομής.

Για τους παραπάνω λόγους αναμένεται, ότι στο παρόν Φυσικό Μέρος η τελική ποσότητα των 
σκυροδεμάτων θα είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στο Τεύχος 6.

Συνοψίζοντας, οι προμετρήσεις του Τεύχους 6 συνάδουν με τα σχέδια της Προμελέτης και τα 
αναφερόμενα στο Τεύχος 3. Το σύνολο του κόστους καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του ΦΜ 9.

Ερώτηση 6 

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Για το ΦΜ 10 (Βιολογικός Αντιδραστήρας MBR) η  συνολική ποσότητα σκυροδέματος 
υπολογίζεται σε 1.270,00 m3 (αντί για 1.090,00 m3) και οπλισμού αντίστοιχα 165.100,00 kg (αντί 
για 141.700,00 kg). Δηλαδή, οι επιπλέον ποσότητες υπολογίζονται σε 180 m3 σκυροδέματος 
C25/30 και 23.400kg οπλισμού Β500C αντίστοιχα. Οι ως άνω ποσότητες αντιστοιχούν σε 
επιπρόσθετο κόστος 36.540,00€. Η αναλυτική προμέτρηση έγινε σύμφωνα με τα σχέδια 
ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09A MBR, ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09Β MBR, ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09C MBR, 
ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09D MBR, ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09E MBR.

Παρακαλώ διευκρινίστε  αν οι προμετρήσεις στις ποσότητες σκυροδεμάτων και οπλισμού του 
τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» για το ΦΜ10 συνάδουν με τα σχέδια της 
προμελέτης και αν όχι από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι επιπρόσθετες ποσότητες.

Απάντηση 6 (επαναλαμβάνεται η απάντηση στην ερώτηση 5)

Κατά την εκπόνηση των προμετρήσεων, ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποίησε τις διατομές των 
σχεδίων, χωρίς να λάβει υπόψη του, ότι δεν έχει εκπονηθεί στατική μελέτη και ότι οι διατομές δεν 
έχουν βελτιστοποιηθεί. 

Συγκεκριμένα, ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει ενιαίο πάχος πλάκας πυθμένα, χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη του, ότι αυτό μπορεί να απομειωθεί σε μία συγκεκριμένη απόσταση από το τοιχίο (η 
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απόσταση αυτή υπολογίζεται στο στάδιο της στατικής μελέτης).

Επίσης, ο Ανάδοχος έχει χρησιμοποιήσει ενιαίο πλάτος τοιχίου για όλο το ύψος της διατομής. Κατά 
την εκπόνηση της στατικής μελέτης, η διατομή βελτιστοποιείται και επιλέγεται λεπτότερη διατομή 
στο επάνω μέρος, είτε με χρήση κεκλιμένων τοιχίων είτε με κλιμακωτή μείωση της διατομής.

Για τους παραπάνω λόγους αναμένεται, ότι στο παρόν Φυσικό Μέρος η τελική ποσότητα των 
σκυροδεμάτων θα είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στο Τεύχος 6.

Συνοψίζοντας, οι προμετρήσεις του Τεύχους 6 συνάδουν με τα σχέδια της Προμελέτης και τα 
αναφερόμενα στο Τεύχος 3. Το σύνολο του κόστους καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του ΦΜ 
10.

Ερώτηση 7

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 13 (Κτίριο Φυσητήρων) η ποσότητα σκυροδεμάτων 
(42,00 m3) είναι εσφαλμένη και δεν αντιστοιχεί στα σχέδια της Προμελέτης που μας έχουν 
προσκομισθεί. Συγκεκριμένα υπολογίζεται επιπλέον ποσότητα σκυροδεμάτων 53,5 m3  και 
αντίστοιχα οπλισμού 6.955,00kg. Τα ως άνω αντιστοιχούν σε επιπρόσθετο κόστος 10.860,50 €. 
Η αναλυτική προμέτρηση έγινε σύμφωνα με το σχέδιο ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-11 MBR.

Παρακαλώ διευκρινίστε  αν οι προμετρήσεις στις ποσότητες σκυροδεμάτων και οπλισμού του 
τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» για το ΦΜ13 συνάδουν με τα σχέδια της 
προμελέτης και αν όχι από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι επιπρόσθετες ποσότητες.

Απάντηση 7

Η ποσότητα των σκυροδεμάτων περιλαμβάνει την δαπεδόπλακα και θεμελίωση με πεδιλοδοκούς. 
Ο διαγωνιζόμενους έχει προσμετρήσει υπερβολικές ποσότητες σκυροδέματος για τη διαμόρφωση 
των πεδιλοδοκών (0.90 κυβ.μ. ανά τρέχον μέτρο), οι οποίες μάλιστα δεν προ0κύπτουν από το 
σχέδιο της προμελέτης. Από αυτή την επιλογή προκύπτει η υπερβολική εκτίμηση των 
σκυροδεμάτων. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κτίριο κατασκευάζεται δίπλα στους βιολογικούς αντιδραστήρες, σε 
περιοχή, η οποία θα δεχθεί καταρχήν εκσκαφή για την κατασκευή των νέων βιολογικών 
αντιδραστήρων και επίχωση στη συνέχεια. Επομένως, ο Ανάδοχος θα έχει διαμορφώσει και 
συμπυκνώσει ο ίδιος το υπόστρωμα της θεμελίωσης. Το είδος της θεμελίωσης που θα επιλεγεί, θα 
εξαρτηθεί από την ίδια την ποιότητα των εργασιών και την απόδοση του Αναδόχου.  

Συνοψίζοντας, οι προμετρήσεις του Τεύχους 6 συνάδουν με τα σχέδια της Προμελέτης και τα 
αναφερόμενα στο Τεύχος 3. Το σύνολο του κόστους καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του ΦΜ 
13.

Ερώτηση 8

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 20 (Προπάχυνση και ομογενοποίηση ιλύος), η 
ποσότητα εκσκαφών (150,00 m3) είναι εσφαλμένη και δεν αντιστοιχεί στα σχέδια της 
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Προμελέτης που μας έχουν προσκομισθεί. Συγκεκριμένα υπολογίζεται επιπλέον ποσότητα 
εκσκαφών 317,00 m3. Τα ως άνω αντιστοιχούν σε επιπρόσθετο κόστος 6.783,80 €. Η 
αναλυτική προμέτρηση έγινε σύμφωνα με το σχέδιο ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-15 MBR.

Παρακαλώ διευκρινίστε  αν οι προμετρήσεις στις ποσότητες εκσκαφών του τεύχους 6 «Τεύχος 
Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» για το ΦΜ20 συνάδουν με τα σχέδια της προμελέτης και αν όχι 
από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι επιπρόσθετες ποσότητες.

Απάντηση 8

Η ποσότητα των εκσκαφών καθορίζεται από την στάθμη, η οποία θα επιλεγεί για την κατασκευή 
των προπαχυντών. Πρόκειται για δεξαμενή, η οποία παραλαμβάνει ιλύ με άντληση και τροφοδοτεί 
την επόμενη δεξαμενή επίσης με άντληση. Επομένως η δεξαμενή δεν έχει καμία υδραυλική 
εξάρτηση και μπορεί να κατασκευαστεί σε όποια στάθμη επιλέξει ο διαγωνιζόμενος. Σε ακραίες 
θεωρήσεις μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου υπέργεια (χωρίς εκσκαφές) ή και εξ ολοκλήρου υπόγεια 
(με πολλές εκσκαφές). Η επιλογή της προμελέτης για εκσκαφές της τάξης των 150 κυβ.μ. είναι μία 
εύλογη και οικονομική επιλογή.

Η προμέτρηση του διαγωνιζομένου θεωρεί, ότι το κυλινδρικό τμήμα της δεξαμενής είναι κατά 1,50 μ 
εντός εδάφους. Η επιλογή αυτή είναι αυθαίρετη, δεν προκύπτει από το σχέδιο της προμελέτης και 
δεν είναι η πλέον οικονομική.

Συνοψίζοντας, οι προμετρήσεις του Τεύχους 6 συνάδουν με τα σχέδια της Προμελέτης και τα 
αναφερόμενα στο Τεύχος 3. Το σύνολο του κόστους καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του ΦΜ 
20.

Ερώτηση 9

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

 Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 21 (Αφυδάτωση Ιλύος), η ποσότητα σκυροδεμάτων 
(110,00 m3) είναι εσφαλμένη και δεν αντιστοιχεί στα σχέδια της Προμελέτης που μας έχουν 
προσκομισθεί. Συγκεκριμένα υπολογίζεται επιπλέον ποσότητα σκυροδεμάτων 170,00 m3 και 
αντίστοιχα οπλισμού 22.100,00kg. Τα ως άνω αντιστοιχούν σε επιπρόσθετο κόστος 
34.510,00€. Η αναλυτική προμέτρηση έγινε  σύμφωνα με τα σχέδια ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-
16B & ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-16D.

Παρακαλώ διευκρινίστε  αν οι προμετρήσεις στις ποσότητες σκυροδεμάτων και οπλισμού του 
τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» για το ΦΜ21 συνάδουν με τα σχέδια της 
προμελέτης και αν όχι από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι επιπρόσθετες ποσότητες.

Απάντηση 9

Δεν είμαστε σύμφωνοι με τα αποτελέσματα των προμετρήσεων του διαγωνιζομένου. Στο Τεύχος 3, 
κεφ. Γ.4 «κτιριακά έργα, ορίζεται, ότι «τα κτίρια των φυσητήρων, της εσχάρωσης και της 
αφυδάτωσης θα κατασκευαστούν με χαλύβδινο σκελετό και επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από 
θερμομονωτικά panels». Η ποσότητα σκυροδεμάτων έχει εκτιμηθεί ορθώς στο Τεύχος 6 με 110 m3, 
διότι αφορά μόνο το δάπεδο. Ο διαγωνιζόμενος επεκτείνει την προμέτρηση του στο σύνολο του 
κτιρίου (μεσοπάτωμα, οροφή κτλ.), η οποία όμως έχει προβλεφθεί να είναι μεταλλική κατασκευή. 
Αυτή η μεταλλική κατασκευή έχει κοστολογηθεί στο εδάφιο (14) ως «λοιπά οικοδομικά» με 
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πρόβλεψη 70.000,-- ευρώ.

Συνοψίζοντας, οι προμετρήσεις του Τεύχους 6 συνάδουν με τα σχέδια της Προμελέτης και τα 
αναφερόμενα στο Τεύχος 3. Ακόμα και αν ο διαγωνιζόμενος επιθυμεί να προσφέρει κτίριο από 
σκυρόδεμα, το επιπρόσθετο κόστος που έχει εκτιμήσει υπερκαλύπτεται από την πρόβλεψη των 
70.000,-- ευρώ στον προϋπολογισμό.

Ερώτηση 10

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται σχετικά με το 
ΑΡΘΡΟ 29, Φυσικό Μέρος 29, «Θέση σε λειτουργία και δοκιμές ολοκλήρωσης» τα εξής:

Στο Άρθρο 29, Φυσικό Μέρος 29, «Θέση σε λειτουργία και δοκιμές ολοκλήρωσης» το κόστος που 
έχει προϋπολογιστεί στο Τεύχος 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» ανέρχεται σε ποσό 
συνολικήςαξίας 40.000€.

Οι εργασίες που καλείται ο διαγωνιζόμενος να κοστολογήσει στο άρθρο αυτό είναι οι εξής:

Σύμφωνα με το Τεύχος 7 Τιμολόγιο Μελέτης και ειδικότερα σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 29, Φυσικό 
Μέρος 29, «Θέση σε λειτουργία και δοκιμές ολοκλήρωσης» σελίδα 27, το Φυσικό Μέρος 29 
περιλαμβάνει την θέση σε αποδοτική λειτουργία, τις δοκιμές ολοκλήρωσης και τη 12μηνη 
δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Τεύχη 
Δημοπράτησης.

Τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης είναι:

   Η διακήρυξη του Έργου και ειδικότερα η  Παρ. 11.3 σελ 18 στην οποία αναγράφεται ότι το 
αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και «τη λειτουργία 
καθώς και τη συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών μετά την ολοκλήρωση των «Δοκιμών Ολοκλήρωσης».

   Το Τεύχος 3 , Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές ΤεΠρο «Δ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
– ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ» σελίδες
121 έως 129.

Από την ανάγνωση των σελίδων 121 έως 129 προκύπτει ότι σχετικά με το άρθρο 29 οι 
υποχρεώσεις του ανάδοχου αποσπασματικά είναι:

«Δ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

   Δ.1 Γενικά

.................................Οι δοκιμές ολοκλήρωσης γίνονται για το σύνολο του έργου (γραμμή λυμάτων 
και γραμμή ιλύος), και θα αρχίσουν μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία».  Η  
διάρκεια  των  Δοκιμών  Ολοκλήρωσης ορίζεται  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  και ολοκληρώνονται μετά 
την ικανοποίηση των ορίων, που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους.
……………………………………..

   Δ.1.1. Θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία
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Η θέση σε αποδοτική λειτουργία περιλαμβάνει την ελεγχόμενη διοχέτευση λυμάτων στις επιμέρους 
μονάδες, ώστε να:
   αναπτυχθεί η απαραίτητη βιομάζα, δηλαδή η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού στους

βιολογικούς αντιδραστήρας να είναι μεγαλύτερη του 60% της συγκέντρωσης σχεδιασμού και να 
έχει παραχθεί επαρκής ποσότητα περίσσειας ιλύος για την λειτουργία της γραμμής ιλύος

   ρυθμιστεί όλος ο επιμέρους εξοπλισμός και γίνει έλεγχος όλων των συστημάτων ασφαλείας,
που είναι διασυνδεδεμένα (interlocked)

   να λειτουργήσει κάθε τμήμα της εγκατάστασης και συνολικά η εγκατάσταση συνεχώς επί πέντε 
(5) τουλάχιστον ημέρες.

Κατά την «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας, ο 
Ανάδοχος μπορεί μέσω κατάλληλων εκτροπών της ροής, απομόνωση ορισμένων μονάδων, 
λειτουργία των μονάδων με διάφορα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία ή και μεταφορά βιομάζας

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε αποδοτική 
λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
και οι κατωτέρω δαπάνες:
   Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον

εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων.

   Οι  δαπάνες  για  κάθε  απαραίτητη  εργασία,  περιλαμβανομένων  των  δαπανών
προσωπικού, αναλωσίμων υλικών (συμπεριλαμβανομένων των χημικών επεξεργασίας) 
κτλ., ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, προκειμένου η όλη διαδικασία να 
είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

   Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων,
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική 
λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων.

   Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για
ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε 
τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο.

   Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού
χώρου όλων των επιμέρους μονάδων,

   Όποιες άλλες δαπάνες απαιτούνται έστω και αν δεν κατονομάζονται.

Την Υπηρεσία βαρύνουν μόνο οι δαπάνες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και οι δαπάνες 
μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα, άμμος, ιλύς κτλ.). Κατά τη 
διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και συνεχή 
τεχνική κάλυψη και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί αναγκαία. 
Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως ώστε το 
σύνολο των κατασκευών να μπορεί να ανταποκριθεί στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις.
Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική 
λειτουργία» βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία 
πρόσθετη αποζημίωση εκ του γεγονότος αυτού, ακόμα και αν αυτές δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου.

   Δ.1.2 Δοκιμές ολοκλήρωσης

Μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» ξεκινά η διαδικασία των δοκιμών 
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ολοκλήρωσης. Πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας θεωρείται η επίτευξη των ορίων εκροής, που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους (παρ.4.2 και 4.3) για δέκα (10) συνεχόμενες 
ημέρες. Το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας βεβαιώνεται εγγράφως από την Υπηρεσία. Κατά την 
διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλος ο εξοπλισμός 
μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα όπως έχει μελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια 
απόδοσης που  έχουν  προδιαγραφεί και  ότι  κάθε  τμήμα  του  εξασφαλίζει όλα  τα  επίπεδα 
αυτοματισμού και ασφαλείας που προδιαγράφονται. Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να γίνει 
ο κατά το δυνατό ευρύτερος έλεγχος της υδραυλικής επάρκειας των εγκαταστάσεων.
Ο Ανάδοχος για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα όργανα, 
προσωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που είναι 
απαραίτητες για την ικανοποιητική διεξαγωγή των ελέγχων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις 
δαπάνες που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων. Στις δαπάνες του 
Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες που 
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν:
   Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον

εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων.

   Οι  δαπάνες  για  κάθε  απαραίτητη  εργασία,  περιλαμβανομένων  των  δαπανών
προσωπικού, αναλωσίμων υλικών κτλ. ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά 
τεύχη, προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης.

   Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων,
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία 
όλων των επιμέρους μονάδων.

   Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για
ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε 
τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο.

   Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού
χώρου όλων των επιμέρους μονάδων.

   Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνουν οι απαραίτητες δαπάνες για τις δειγματοληψίες, 
καθώς και τις εργαστηριακές αναλύσεις.

Την Υπηρεσία βαρύνουν μόνο οι δαπάνες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, και πετρελαίου Η/Ζ, 
νερού, καθώς επίσης και οι δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας 
(εσχαρίσματα, άμμος, ιλύς κτλ.).

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη των αναγκαίων δειγμάτων και την εκτέλεση των 
απαιτουμένων μετρήσεων και αναλύσεων σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Εργαστήριο. Κάθε 
δείγμα θα διαχωρίζεται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα θα παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, ενώ το 
δεύτερο θα παραδίδεται στην Υπηρεσία, η οποία θα προβαίνει σε ελέγχους στα δικά της ή 
εξωτερικά εργαστήρια της επιλογής της. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το 
εργαστήριο που εκτελεί τις αναλύσεις για λογαριασμό του Αναδόχου και να ελέγχει εάν τηρούνται οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες.

   Δ.2 Φύλαξη και συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια των δοκιμών 
ολοκλήρωσης και κατά τη διάρκεια τυχόν διαστήματος αδράνειας

Σε  περίπτωση που  το  έργο  αποπερατωθεί αλλά  για  οιοδήποτε λόγο  δεν  είναι  δυνατή  η 
τροφοδοσία του με επαρκή ποσότητα λυμάτων, το έργο θα βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. 
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Σημειώνεται, ότι η περίπτωση αυτή δεν είναι αναμενόμενη, δεδομένου, ότι το έργο και το 
αποχετευτικό δίκτυο είναι ήδη σήμερα σε λειτουργία. Η κατάσταση αδράνειας λήγει με την άφιξη στο 
έργο επαρκών ποσοτήτων λυμάτων για να ξεκινήσει η θέση σε λειτουργία και η δοκιμαστική 
λειτουργία του έργου.
Επισημαίνεται ότι το τυχόν διάστημα αδράνειας δεν μετράει σαν διάστημα χρόνου εγγύησης του 
έργου.
Ο Ανάδοχος κατά το διάστημα της αδράνειας υποχρεούται με δικές του δαπάνες να τηρεί τα 
ακόλουθα:
   Να φυλάει το έργο συνεχώς και να το προστατεύει από κλοπές και βανδαλισμούς.
   Να συντηρεί το έργο ώστε να μην πάθουν ζημιά η εγκαταστάσεις και να μην μειωθεί ο χρόνος 

εγγύησης
   Να εκτελέσει όλες τις εργασίες και συντηρήσεις που προβλέπουν οι κατασκευαστές του

εξοπλισμού ότι πρέπει να εκτελεστούν σε περίπτωση αδράνειας.
   Να ασφαλίσει το έργο
   Να καταγράφει κάθε έκτακτο συμβάν ή ενέργεια που έλαβε χώρα (επιδιορθώσεις,

συντηρήσεις, εξοπλισμού, κ.λπ.).

Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για τα ανωτέρω. Στις 
δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω 
δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν:
   Δαπάνες φύλαξης του έργου
   Δαπάνες ασφάλισης του έργου
   Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων.
   Δαπάνες συντήρησης του υπολοίπου έργου.
   Οι   δαπάνες   για   κάθε   απαραίτητη   εργασία,   περιλαμβανομένων   των   δαπανών 

προσωπικού, αναλωσίμων υλικών κτλ., ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά 
τεύχη.

   Δαπάνες από εξειδικευμένο προσωπικό των κατασκευαστών του εξοπλισμού και των
οργάνων η εξωτερικούς συνεργάτες εφ όσον απαιτείται για την συντήρηση και επισκευή του 
εξοπλισμού

   Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας.
   Δαπάνες αποζημιώσεων για ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο.
   Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού

χώρου όλων των επιμέρους μονάδων.
   Δαπάνες λόγω μετάθεσης του χρόνου εγγύησης του έργου

    Δ.3 Χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης και συντήρησης των έργων από τον Ανάδοχο

Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε 
βλάβη του. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές του 
εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες την Εγκατάσταση, μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση των Δοκιμών Ολοκλήρωσης.
Την ίδια περίοδο ο Ανάδοχος θα παρακολουθεί τη λειτουργία της ΕΕΛ και θα παρέχει σχετικές 
οδηγίες και συμβουλές στην ΔΕΥΑ ΒΑ, έτσι ώστε η ΕΕΛ να λειτουργεί με τον πλέον αποδοτικό 
τρόπο και να τηρούνται οι εγγυημένες αποδόσεις.
Στην ευθύνη του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης των νέων και 
των αναβαθμισμένων εγκαταστάσεων. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές 
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μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους 
μονάδων. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω δαπάνες:
   Οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των εργασιών πολιτικού μηχανικού.
   Οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

λιπαντικών εξοπλισμού.
   Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης συντήρησης, οι οποίες δεν θεωρούνται βλάβες εκ της

χρήσεως και επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που από εσφαλμένη 
συντήρηση η αστοχία εξοπλισμού του έργου προκληθούν βλάβες σε άλλες εγκαταστάσεις και 
άτομα ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών και 
την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων που θα προκύψουν.

   Ασφάλειες και ενδεικτικές λυχνίες των ηλεκτρικών πινάκων εφ’ όσον οι καταστροφές
τους οφείλονται σε αστοχία άλλου υλικού τα οποία θα αντικαταστήσει ή επισκευάσει ο
Ανάδοχος.

   Δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού 
(πλην του προσωπικού της ΔΕΥΑ ΒΑ και των συμβούλων της) κτλ., ακόμη και αν δεν 
αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και 
σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

   Δαπάνες από εξειδικευμένο προσωπικό των κατασκευαστών του εξοπλισμού και των
οργάνων η εξωτερικούς συνεργάτες εφόσον απαιτείται για την συντήρηση και επισκευή του 
εξοπλισμού.

   Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, οργάνων,
εφοδίων, μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την συντήρηση.

   Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας και δαπάνες αποζημιώσεων για ατυχήματα από
ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους που 
εμπλέκονται ή μη στο έργο.

   Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού
χώρου όλων των επιμέρους μονάδων.

   Δαπάνες για την τήρηση αρχείου και την σύνταξη αναφορών.
   Δαπάνες φύλαξης του έργου.
   Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε διορθωτική παρέμβαση ή 

βελτίωση στο έργο απαιτηθεί, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις το 
συντομότερο  δυνατόν.  Όλες  οι  σχετικές  εργασίες  καθώς  και  τροποποιήσεις  ή 
βελτιώσεις στον εξοπλισμό θα πραγματοποιηθούν με δική του δαπάνη.

   Δ.3.1. Ανταλλακτικά εξοπλισμού

Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία μαζί με το Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής και τα 
ανταλλακτικά που αναφέρονται στην συνέχεια. Τα ανταλλακτικά αυτά δεν πληρώνονται ιδιαίτερα 
αφού η αξία τους έχει περιληφθεί στις τιμές μονάδος του τιμολογίου και θα χρησιμοποιηθούν από την 
Υπηρεσία μετά την Οριστική παραλαβή του έργου.
   Για κάθε φυγοκεντρική αντλία:
   Σετ στυπιοθλυπτών αντλίας
   Σετ ρουλεμάν αντλίας
   Σετ Ο-ring αντλίας
   Για τις αντλίες ιλύος αφυδάτωσης ένας ανταλλακτικός ρότορας

Δ.3.3. Εκπαίδευση του προσωπικού
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Κατά την διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο», ο 
Ανάδοχος με δικές του δαπάνες και μέσα θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΚτΕ, ώστε να μπορεί αυτό 
να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες».

Με βάση τα παραπάνω, το προϋπολογιζόμενο κόστος ποσού 40.000 € του άρθρου 29 όπως αυτό 
περιγράφεται στο Τεύχος 7 Τιμολόγιο Μελέτης, δεν δύναται να μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις 
δαπάνες που παραπάνω περιγράφονται, δηλαδή για χρονικό διάστημα έως 1 μηνός αποδοτικής 
λειτουργίας, έως 1 μηνός Δοκιμών ολοκλήρωσης και 12 μήνες υποχρεωτικής συντήρησης και 
δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε πως προκύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό των 40.000
€ και πως αυτό διανέμεται σε δαπάνες έως 1 μηνός αποδοτικής λειτουργίας, έως 1 μηνός Δοκιμών 
ολοκλήρωσης και 12 μήνες υποχρεωτικής συντήρησης και   λειτουργίας του έργου λαμβάνοντας 
υπόψη πως σε αυτές περιλαμβάνονται τα αναγραφόμενα στο Τεύχος 3, Τεχνική Περιγραφή – 
Ειδικές ΤεΠρο «Δ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ - 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ» σελίδες 121 έως 129.

Απάντηση 10

Οι εργασίες που καλείται ο διαγωνιζόμενος να κοστολογήσει στο άρθρο αυτό περιλαμβάνουν:

 την θέση σε αποδοτική λειτουργία,
 τις δοκιμές ολοκλήρωσης  και
 την παρακολούθηση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής  λειτουργίας  της  ΕΕΛ από τον Ανάδοχο.

Κατά τη θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία (30  ημέρες) ο Ανάδοχος επιβαρύνεται 
(βλπ. Δ.1.1):

Δαπάνη Σχόλιο
Δαπάνες συντήρησης του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των 
μονάδων,

Αναμένεται να είναι μηδενικές, αφού ο 
εξοπλισμός είναι καινούριος

Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, 
περιλαμβανομένων των δαπανών 
προσωπικού, αναλωσίμων υλικών 
(συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
επεξεργασίας) κτλ.

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, ο οποίος 
καλείται να αποδείξει, ότι ο εξοπλισμός είναι 
λειτουργικός και καλύπτει τις απαιτήσεις της 
μελέτης. Το κόστος έχει ενσωματωθεί στην αξία 
του εξοπλισμού.

Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας 
και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων,   οχημάτων,   βυτιοφόρων

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, 
δεδομένου ότι οι εργασίες αφορούν στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής. Το κόστος έχει 
ενσωματωθεί στην αξία του εξοπλισμού.

Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 
εκπορευόμενη από τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων

Δαπάνες αποζημιώσεων για ατυχήματα από 
ευθύνη του Αναδόχου

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 
εκπορευόμενη από τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων

Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του 
περιβάλλοντος χώρου

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, 
δεδομένου ότι πρόκειται κατά κανόνα για 
απομάκρυνση εργοταξιακών απορριμμάτων ή 
καθαρισμό από διαρροές και αστοχίες κατά την 
εκκίνηση.
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Την Υπηρεσία βαρύνουν μόνο οι δαπάνες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και οι δαπάνες 
μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα, άμμος, ιλύς κτλ.). Κατά τη 
διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και συνεχή 
τεχνική κάλυψη και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί 
αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, 
ούτως ώστε το σύνολο των κατασκευών  να  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις προδιαγραφόμενες 
απαιτήσεις.

Διαπιστώνεται επομένως, ότι κατά τη θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία ο Ανάδοχος 
δεν βαρύνεται με δαπάνες, πέραν αυτών που συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του για 
ολοκλήρωση της κατασκευής και των γενικών συμβατικών απαιτήσεων, οι οποίες εκπορεύονται από 
τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Η συγκεκριμένη εργασία δεν επιβαρύνει επομένως το κοστολόγιο του 
άρθρου 29.

Ακολουθεί η διαδικασία των δοκιμών ολοκλήρωσης. Κατά την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλος ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα 
όπως έχει μελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια απόδοσης  που  έχουν  προδιαγραφεί  
και  ότι  κάθε  τμήμα  του  εξασφαλίζει  όλα  τα  επίπεδα αυτοματισμού και ασφαλείας που 
προδιαγράφονται. Οι εργασίες περιλαμβάνονται στο κόστος κάθε διακριτού φυσικού μέρους. Ο 
Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα παρακάτω:

Δαπάνη Σχόλιο
Δαπάνες συντήρησης του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των 
μονάδων,

Αναμένεται να είναι μηδενικές, αφού ο 
εξοπλισμός είναι καινούριος

Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, 
περιλαμβανομένων των δαπανών 
προσωπικού, αναλωσίμων υλικών 
(συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
επεξεργασίας) κτλ.

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, ο οποίος 
καλείται να αποδείξει, ότι ο εξοπλισμός είναι 
λειτουργικός και καλύπτει τις απαιτήσεις της 
μελέτης. Το κόστος έχει ενσωματωθεί στην αξία 
του εξοπλισμού.

Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας 
και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων,   οχημάτων,   βυτιοφόρων

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, 
δεδομένου ότι οι εργασίες αφορούν στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής. Το κόστος έχει 
ενσωματωθεί στην αξία του εξοπλισμού.

Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 
εκπορευόμενη από τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων

Δαπάνες αποζημιώσεων για ατυχήματα από 
ευθύνη του Αναδόχου

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 
εκπορευόμενη από τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων

Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του 
περιβάλλοντος χώρου

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, 
δεδομένου ότι πρόκειται κατά κανόνα για 
απομάκρυνση εργοταξιακών απορριμμάτων ή 
καθαρισμό από διαρροές και αστοχίες κατά την 
εκκίνηση.

Δαπάνες  για  τις  δειγματοληψίες και τις 
εργαστηριακές αναλύσεις

Οι δειγματοληψίες θα γίνονται από προσωπικό 
του Αναδόχου. Το κόστος των εργαστηριακών 
αναλύσεων βαρύνει τον Ανάδοχο.

Διαπιστώνεται επομένως, ότι κατά τις δοκιμές ολοκλήρωσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με 
δαπάνες, πέραν αυτών που συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του για ολοκλήρωση της 
κατασκευής και των γενικών συμβατικών απαιτήσεων και συγκεκριμένα με τις δαπάνες 
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εργαστηριακών αναλύσεων. 

Η περίπτωση διαστήματος αδράνειας, κατά το οποίο θα απαιτηθεί η φύλαξη και η συντήρηση του 
έργου από τον Ανάδοχο δεν αναμένεται, διότι η εγκατάσταση ήδη δέχεται επαρκή ποσότητα λυμάτων. 
Επομένως δεν προϋπολογίζεται κάποιο κοστολόγιο για το σκοπό αυτό.

Ακολουθεί ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος, ο οποίος 
προβλέπεται από τον Νόμο.  είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε 
ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη του. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός ανέρχεται σε δώδεκα 
(12) μήνες την Εγκατάσταση, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Δοκιμών Ολοκλήρωσης.

Την ίδια περίοδο ο Ανάδοχος θα παρακολουθεί τη λειτουργία της ΕΕΛ και θα παρέχει σχετικές 
οδηγίες και συμβουλές στην ΔΕΥΑ ΒΑ, έτσι ώστε η ΕΕΛ να λειτουργεί με τον πλέον αποδοτικό 
τρόπο και να τηρούνται οι εγγυημένες αποδόσεις. Επομένως ο Ανάδοχος δεν λειτουργεί την ΕΕΛ, η 
οποία λειτουργεί καθόλο το χρονικό διάστημα από το προσωπικό της ΔΕΥΑΒΑ, το οποίο είναι 
έμπειρο.

Στην ευθύνη του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης των νέων και 
των αναβαθμισμένων εγκαταστάσεων. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές 
μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω δαπάνες:

Δαπάνη Σχόλιο
Δαπάνες συντήρησης των εργασιών πολιτικού 
μηχανικού του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού των μονάδων,

Αναμένεται να είναι μηδενικές, αφού ο 
εξοπλισμός είναι καινούριος

Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης 
συντήρησης, οι οποίες δεν θεωρούνται 
βλάβες εκ της χρήσεως

Αναμένεται να είναι μηδενικές, αν ο Ανάδοχος 
εκτελεί επιμελώς τις υποχρεώσεις του.

Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, 
περιλαμβανομένων των δαπανών 
προσωπικού, αναλωσίμων υλικών 
(συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
επεξεργασίας) κτλ.

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, ο οποίος 
καλείται να αποδείξει, ότι ο εξοπλισμός είναι 
λειτουργικός και καλύπτει τις απαιτήσεις της 
μελέτης. Το κόστος έχει ενσωματωθεί στην αξία 
του εξοπλισμού.

Ασφάλειες και ενδεικτικές λυχνίες των 
ηλεκτρικών πινάκων

Νέο κοστολόγιο

Δαπάνες από εξειδικευμένο προσωπικό των 
κατασκευαστών του εξοπλισμού και των 
οργάνων  η  εξωτερικούς  συνεργάτες  εφόσον  
απαιτείται  για  την  συντήρηση  και επισκευή 
του εξοπλισμού

Αν οι εργασίες αποτελούν προγραμματισμένες 
εργασίες συντήρησης, τότε αυτές 
περιλαμβάνονται για το πρώτο έτος λειτουργίας 
στο κόστος προμήθειας του εξοπλισμού. 

Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας 
και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων,   οχημάτων,   βυτιοφόρων

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, 
δεδομένου ότι οι εργασίες αφορούν στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής. Το κόστος έχει 
ενσωματωθεί στην αξία του εξοπλισμού.

Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 
εκπορευόμενη από τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων

Δαπάνες αποζημιώσεων για ατυχήματα από 
ευθύνη του Αναδόχου

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 
εκπορευόμενη από τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων

Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του 
περιβάλλοντος χώρου

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, 
δεδομένου ότι πρόκειται κατά κανόνα για 
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απομάκρυνση εργοταξιακών απορριμμάτων ή 
καθαρισμό από διαρροές και αστοχίες κατά την 
εκκίνηση.

Δαπάνες για την τήρηση αρχείου και την 
σύνταξη αναφορών.

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 
εκπορευόμενη από τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων

Δαπάνες φύλαξης του έργου Αποτελεί προστασία του Αναδόχου, δεδομένου 
ότι δεν θα έχει ακόμα ολοκληρωθεί η 
παραλαβή του έργου.

Ανταλλακτικά εξοπλισμού Πρόκειται για ανταλλακτικά, των οποίων η αξία 
έχει περιληφθεί στις τιμές μονάδος του 
τιμολογίου

Εκπαίδευση του προσωπικού Νέο κοστολόγιο

Η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει, ότι τα κοστολόγια περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου, οι οποίες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις τιμές μονάδες των άρθρων του τιμολογίου. Το 
διακριτό κοστολόγιο αφορά τις αναλύσεις (20.000,-- ευρώ), την εκπαίδευση του προσωπικού (3.000,-
- ευρώ) και αναλώσιμα  (3.000,-- ευρώ)

Σημειώνεται, ότι το προσωπικό που αναφέρεται στον πίνακα του διαγωνιζομένου δεν απαιτείται, διότι 
η λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ είναι επαρκώς στελεχωμένη από τον Κύριο του Έργου.

Συνοψίζοντας, ο προϋπολογισμός του Φ.Μ. 29 υπερκαλύπτει το αναμενόμενο κόστος.

Ερώτηση 11

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται ελλείψεις εργασιών και 
εξοπλισμού που ενώ περιγράφονται στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού δεν έχουν αθροιστεί στις 
εργασίες που καταρτίζουν την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του έργου στο τεύχος 6 «Τεύχος 
Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού»

Ειδικότερα

Έργα Πολιτικού Μηχανικού

   Σε κανένα Φ.Μ., δεν έχει προβλεφθεί – κοστολογηθεί η μόνωση με ασφαλτική επάλειψη των 
εξωτερικών επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος όπως προβλέπεται από τα 
άρθρα 3.3.4 και 6.3.4.1, Τεύχος 5. Θα μπορούσε να είχε κοστολογηθεί  σύμφωνα με το Άρθρο 
ΟΔΟ Β-36.

   Σε καμία δεξαμενή -   υγρό θάλαμο, δεν έχει προβλεφθεί – κοστολογηθεί η απαιτούμενη 
στεγανοποίηση με εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών (Waterstops) όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 3.3.4, Τεύχος 5. Θα μπορούσε να είχε κοστολογηθεί σύμφωνα με το Άρθρο ΥΔΡ 
10.02.03.

   Σε καμία δεξαμενή -   υγρό θάλαμο, δεν έχει προβλεφθεί – κοστολογηθεί η απαιτούμενη 
σφράγιση αρμών όπως προβλέπεται από το άρθρο 3.3.4, Τεύχος 5. Θα μπορούσε να 
κοστολογηθεί σύμφωνα με το Άρθρο ΥΔΡ 10.03.01.

     Σε κανένα Φ.Μ. που περιλαμβάνει κατασκευή μεταλλικού κτιρίου δεν έχει προβλεφθεί – 
κοστολογηθεί η τελική βαφή των χαλύβδινων στοιχείων όπως προβλέπεται από το άρθρο Γ.5.4, 
Τεύχος 3. Θα μπορούσε να είχε κοστολογηθεί σύμφωνα με το Άρθρο ΥΔΡ 11.08.01.

  Δεν έχει προβλεφθεί – κοστολογηθεί σε κανένα ΦΜ η διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 5.3.2, Τεύχος 5. Θα μπορούσε να είχε κοστολογηθεί 
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σύμφωνα με το Άρθρο ΥΔΡ 9.06.

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν οι  παραπάνω εργασίες έχουν κοστολογηθεί   στο τεύχος 6
«Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» και σε ποιο Φυσικό Μέρος και αν όχι   από ποιο 
προϋπολογισμό καλύπτονται οι εργασίες αυτές.

Απάντηση 11

Το Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού έχει εκπονηθεί με βάση Προμελέτη, η οποία περιέχει 
διαστάσεις κατασκευών υπέρ της ασφαλείας και προκύπτουν από τις μέγιστες πιθανές διαστάσεις 
του εξοπλισμού. Η Προμελέτη αποτελεί επομένως από άποψη κόστους μία αρνητική περιβάλλουσα, 
εντός της οποίας θα κινηθούν οι διαγωνιζόμενοι, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη τεχνογνωσία τους ή τις 
ιδιαίτερες δεξιότητες τους.

Με βάση την Προμελέτη εκτιμώνται οι ποσότητες των κυρίως κατασκευών, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση κόστους. Για λόγους απλότητας και εποπτείας των 
προμετρήσεων δεν προμετρώνται άρθρα ήσσονος οικονομικής σημασίας (συνοδά έργα). Το κόστος 
αυτό αναμένεται να ισοσκελισθεί, από τις εξοικονομήσεις που θα επιτύχει ο Ανάδοχος, μειώνοντας 
τις διαστάσεις των κατασκευών, π.χ. χρησιμοποιώντας εξοπλισμό με μικρότερες απαιτήσεις χώρου ή 
βελτιωμένες μελετητικά λύσεις.

Τέλος το αποτέλεσμα της προ-κοστολόγησης συγκρίνεται με τον προϋπολογισμό άλλων παρόμοιων 
έργων και ελέγχεται ως προς την τάξη μεγέθους. 

Ως απάντηση στην συγκεκριμένη ερώτηση:

 Η μόνωση με ασφαλτική επάλειψη των εξωτερικών επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με 
το έδαφος είναι κοστολογικά ήσσονος σημασίας. Ο διαγωνιζόμενος αναφέρεται σε άρθρο 
οδοποιίας, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Η Α.Α. είναι της άποψης, 
ότι για τη σύνταξη προϋπολογισμού κάθε κατασκευής πρέπει να χρησιμοποιείται μία 
συγκεκριμένη ομάδα του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών. Για το παρόν 
έργο έχει επιλεγεί η ομάδα των Υδραυλικών Έργων. 

 Ο τρόπος στεγανοποίησης των αρμών αποτελεί επιλογή της στατικής μελέτης. Η 
Προμελέτη δεν έχει λόγο να περιορίσει τις επιλογές στη χρήση εύκαμπτων ταινιών. Το 
αντικείμενο είναι ήσσονος κοστολογικής σημασίας. 

 Η διάταξη των αρμών  και επομένως το μήκος τους που προκύπτει και το εύρος τους 
προκύπτουν από τη στατική μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο. Ο μελετητής 
μπορεί να επιλέξει στατικούς φορείς με αρμούς ή χωρίς. Συνοψίζοντας το κόστος σφράγισης 
των αρμών που θα προκύψουν με βάση τη στατική μελέτη δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην 
παρούσα φάση. Το αντικείμενο είναι ήσσονος κοστολογικής σημασίας.

 Οι βαφές έχουν συμπεριληφθεί στο συνολικό κόστος των μεταλλικών κατασκευών.
 Η επιλογή των επιφανειών, όπου απαιτείται η διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων είναι 

αντικείμενο της μελέτης του διαγωνιζομένου και δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα 
φάση.

Ερώτηση 12

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 2 (Εσχάρωση), δεν έχει κοστολογηθεί ο φέρων 
οργανισμός του Κτιρίου Εσχάρωσης. Συγκεκριμένα στα Τεύχη υπάρχει ασυμφωνία για το εάν 
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πρόκειται για φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από μεταλλικό σκελετό (Τεύχος 
3 σελ. 24-5 & Τεύχος 7 σελ. 8). Παράλληλα στα σχέδια (ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-02 MBR) 
φαίνεται ότι πρόκειται για Κτίριο από σκυρόδεμα. Ωστόσο σε  κάθε περίπτωση σύμφωνα 
με τις ποσότητες που αναγράφονται στο Τεύχος 6, φαίνεται ότι δεν έχει προβλεφθεί – 
κοστολογηθεί ούτε σαν μεταλλική κατασκευή (αναγράφονται 100 kg), αλλά ούτε και σαν 
κατασκευή από σκυρόδεμα. Συγκεκριμένα, αναγράφονται 54 m3 που αντιστοιχούν στη  
θεμελίωση και  το  υπόγειο  της  μονάδας καθώς  από  σχετικό  σχέδιο ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-02 
MBR, φαίνεται επιφάνεια κάτοψης 111,70 m2 (7,80m*11,47m+4,00m*5,30m) που με πάχος 
0,3m μας δίνουν 33,21 m3  και τοιχία υπογείου με όγκο σκυροδέματος 21,08  m3.  Συνεπώς  
απουσιάζουν είτε  οι  ποσότητες  σκυροδέματος και οπλισμού της υπόλοιπης κατασκευής 
(εάν πρόκειται για Κτίριο από σκυρόδεμα), είτε το βάρος του μεταλλικού φορέα (εάν 
πρόκειται για μεταλλικό Κτίριο).

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν το κτίριο είναι μεταλλικό ή από σκυρόδεμα και αν οι ποσότητες του 
μεταλλικού φορέα ή του σκυροδέματος και του οπλισμού έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6 «Τεύχος 
Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» και αν όχι από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι ποσότητες 
αυτές.

Απάντηση 12

Αναφορικά με το κτίριο, το Τεύχος 3 αναφέρει:

«Η διάταξη των κτιρίων καθορίζεται στην μελέτη και θα εξειδικευθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο 
της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής. Τα επιμέρους κτίρια μπορεί να είναι ανεξάρτητα ή τμήματα 
άλλων βιομηχανικών κτιρίων της ΕΕΛ. Τα κτίρια και οι δεξαμενές μπορούν να ενοποιηθούν 
μεταξύ τους στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής αρκεί να εξασφαλίζεται ασφαλής 
προσπέλαση για την εύκολη λειτουργία και συντήρηση  των εγκαταστάσεων και των 
εξοπλισμών.»

Επομένως οι προδιαγραφές και η προμελέτη δεν καθορίζουν δεσμευτικά τον τρόπο κατασκευής του 
κτιρίου, ο οποίος  αποτελεί επιλογή του διαγωνιζομένου.

Πέραν των μεταλλικών κατασκευών, τα έργα Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνουν κόστος 27.000,-- 
ευρώ για «λοιπά οικοδομικά», τα οποία καλύπτουν το κόστος της μεταλλικής κατασκευής.

Επιπλέον διευκρινίζεται, ότι οι διαστάσεις που παρουσιάζονται στο σχέδιο της προμελέτης είναι 
υπέρ της ασφαλείας και προκύπτουν από τις μέγιστες πιθανές διαστάσεις του εξοπλισμού.

Ο προϋπολογισμός κόστους του ΦΜ2 είναι αυτός που παρουσιάζεται στο Τεύχος 8 (Προϋπολογισμός) και 
στο Τεύχος 6 (Τεύχος τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού).

Ερώτηση 13

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 5 (Φρεάτιο Εκτροπής) δεν έχουν κοστολογηθεί τα 
καλύμματα GRP, που περιγράφονται στο άρθρο Β.2.5, Τεύχος 3  όπου συγκεκριμένα 
αναφέρεται «Θα κατασκευαστεί φρεάτιο εκτροπής από οπλισμένο σκυρόδεμα ενδεικτικών 
εξωτερικών διαστάσεων 3,90/5,70 X 1,80/3,60m με καλύμματα από φύλλα GRP».

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν τα καλύμματα από GRP   έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6
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«Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» για το ΦΜ5 και σε ποιο Α/Α και αν όχι από ποιο 
προϋπολογισμό καλύπτονται οι ποσότητες αυτές.

Απάντηση 13

Τα καλύμματα περιλαμβάνονται στην ομάδα «Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές».

Ερώτηση 14

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού  του ΦΜ 6 (Δεξαμενές Εξισορρόπησης) υπάρχει αντίφαση 
μεταξύ του Τεύχους 3 όπου στο άρθρο Β.2.6 αναφέρεται ότι δεν θα εκτελεστούν 
κατασκευαστικές εργασίες και θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο α/σιο για εκκένωση και του 
Τεύχους 7 όπου αναφέρεται ότι στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται η επισκευή και 
συντήρηση σκυροδεμάτων και η κατασκευή αντλιοστασίου. Τελικώς, στον προϋπολογισμό 
έχουν υπολογιστεί χωματουργικές εργασίες που δεν είναι σαφές το πού αντιστοιχούν.

Παρακαλούμε   διευκρινίστε   που   αντιστοιχούν   οι   χωματουργικές   εργασίες   που   έχουν 
προϋπολογιστεί στο ΦΜ6.

Απάντηση 14

Έχουν προβλεφθεί μικρής έκτασης χωματουργικές εργασίες για τη διασύνδεση των δεξαμενών.

Ερώτηση 15

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα  έργα  Πολιτικού  Μηχανικού  του  ΦΜ  7  (Ανοξική  Δεξαμενή)  εμφανίζεται  συνολικά 
μηδενικός προϋπολογισμός, πράγμα αδύνατον. Δεν έχουν κοστολογηθεί ούτε οι εργασίες 
καθαιρέσεων του υφιστάμενου κλιμακοστασίου από σκυρόδεμα, ούτε η νέα μεταλλική κλίμακα 
και τα κιγκλιδώματα ούτε οι εργασίες ανακατασκευής των σκυροδεμάτων φρεατίων που 
περιγράφονται στο σχέδιο ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR07.

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν οι ανωτέρω εργασίες έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6 «Τεύχος 
Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» στο ΦΜ7 και σε ποιο Α/Α και αν όχι από ποιο προϋπολογισμό 
καλύπτονται οι εργασίες αυτές.

Απάντηση 15

Οι εργασίες που περιγράφονται στην ερώτηση δεν συμπεριλαμβάνονται στο Τιμολόγιο του έργου, 
διότι δεν απαιτούνται. Αν ο διαγωνιζόμενος αποφασίσει να καθαιρέσει το υφιστάμενο κλιμακοστάσιο, 
τότε θα πρέπει να εξασφαλίσει την πρόσβαση στις πεζογέφυρες με άλλο τρόπο. 

Ερώτηση 16
Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 8 (Αντλιοστάσιο Ενδιάμεσης Ανύψωσης) δεν έχουν 
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κοστολογηθεί τα καλύμματα GRP, ούτε οι οικοδομικές εργασίες του οικίσκου μειωτήρων που 
δεικνύονται στο σχέδιο DR_08 και περιγράφονται στο άρθρο Β.2.8, Τεύχος 3 όπου 
συγκεκριμένα αναφέρεται «Οι κοχλίες θα καλυφθούν με φύλλα GRP» και «Στη άνω πλευρά του  
αντλιοστασίου θα  κατασκευαστεί οικίσκος ικανών διαστάσεων για  τη  στέγαση των 
μειωτήρων, του συστήματος λίπανσης και πίνακα διανομής χαμηλής τάσης και αυτοματισμού 
MCC 02. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του οικίσκου θα είναι 6,30 Χ 7,60 μ και το ύψος του 3,50 μ».

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν τα καλύμματα από GRP   έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6 
«Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» στο ΦΜ8 και σε ποιο Α/Α και αν όχι από ποιο 
προϋπολογισμό καλύπτονται οι ποσότητες αυτές.

Απάντηση 16

Τα καλύμματα περιλαμβάνονται στην ομάδα «Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές».

Η κατασκευή του κτιρίου μειωτήρων συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα «Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κτλ.».

Ερώτηση 17

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 12 (Κτίριο Εξυπηρέτησης MBR) δεν έχει προβλεφθεί – 
κοστολογηθεί η ποσότητα εκσκαφών – επιχώσεων (αναφέρονται μηδενικές ποσότητες πράγμα 
αδύνατον). Καθώς το κτίριο έχει επιφάνεια κάτοψης 24,45m*5.55m θα έπρεπε να υπολογιστεί   
ποσότητα εκσκαφών τουλάχιστον 41 m3 (24,45 m*5.55 m). Ακόμα, υπάρχει αντίφαση μεταξύ 
προδιαγραφών και σχεδίου καθώς τα τεύχη προδιαγράφουν μεταλλικό κτίριο, το σχέδιο DR_09_26 
δείχνει φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα και τελικώς ο προϋπολογισμός γίνεται για μεταλλικό 
κτίριο, το οποίο έχει μάλιστα υπο-διαστασιολογηθεί. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται 
ποσότητα σκυροδέματος 7,00 m3 που αν υποθέταμε ότι αντιστοιχεί έστω μόνο στη θεμελίωση - 
πλάκα επί εδάφους της κατασκευής θα έπρεπε, καθώς το κτίριο έχει επιφάνεια κάτοψης 
24,45m*5.55m, να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 41m3 (24,45*5,55*0,3) και 5.330kg οπλισμού αντί 
των 910kg που παρουσιάζονται στην προμέτρηση.

Παρακαλούμε  διευκρινίστε  ποια  η  προϋπολογιζόμενη ποσότητα  εκσκαφών,  και  που  έχει 
συμπεριληφθεί το αντίστοιχο κόστος τους. Επίσης διευκρινίστε αν το κτίριο Εξυπηρέτησης ΜBR 
απαιτείται να κατασκευαστεί από σκυρόδεμα ή από μεταλλικό σκελετό και ποιος ο αντίστοιχος 
προϋπολογισμός κόστους στο τεύχος τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού του ΦΜ12 αναφορικά με 
την ποσότητα σκυροδεμάτων, οπλισμού και μεταλλικού σκελετού.

Απάντηση 17

Η άποψη του διαγωνιζομένου αναφορικά με τις εκσκαφές είναι εσφαλμένη: Αν ακολουθηθεί η 
πρόταση της Προμελέτης, το κτίριο εδράζεται παραπλεύρως του νέου βιολογικού αντιδραστήρα σε 
περιοχή, όπου θα γίνει εκσκαφή και επανεπίχωση. Επομένως, ο Ανάδοχος μπορεί να δημιουργήσει 
το δάπεδο θεμελίωσης στη στάθμη που επιθυμεί, χωρίς να αναλάβει το κόστος επιπρόσθετων 
εκσκαφών.

Αναφορικά με το κτίριο, το Τεύχος 3 αναφέρει:
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«Η διάταξη των κτιρίων καθορίζεται στην μελέτη και θα εξειδικευθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο 
της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής. Τα επιμέρους κτίρια μπορεί να είναι ανεξάρτητα ή τμήματα 
άλλων βιομηχανικών κτιρίων της ΕΕΛ. Τα κτίρια και οι δεξαμενές μπορούν να ενοποιηθούν 
μεταξύ τους στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής αρκεί να εξασφαλίζεται ασφαλής 
προσπέλαση για την εύκολη λειτουργία και συντήρηση  των εγκαταστάσεων και των 
εξοπλισμών.»

Οι προδιαγραφές επομένως δεν καθορίζουν με δεσμευτικό τρόπο τον τρόπο κατασκευής του 
κτιρίου, ο οποίος  αποτελεί επιλογή του διαγωνιζομένου.

Ο προϋπολογισμός κόστους του ΦΜ12 είναι αυτός που παρουσιάζεται στο Τεύχος 8 (Προϋπολογισμός) 
και στο Τεύχος 6 (Τεύχος τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού).

Ερώτηση 18

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 15 (Α/σιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας)  δεν έχουν 
κοστολογηθεί τα καλύμματα GRP που προβλέπονται από το άρθρο Β.2.15, Τεύχος 3.

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν τα καλύμματα από GRP   έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6 
«Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» για το ΦΜ 15 και σε ποιο Α/Α και αν όχι από ποιο 
προϋπολογισμό καλύπτονται οι ποσότητες αυτές.

Απάντηση 18

Περιλαμβάνεται στην ομάδα «Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές» 

Ερώτηση 19

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 16 (Απολύμανση συμβατικής επεξεργασίας) και 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ποσοτήτων εκσκαφών – σκυροδεμάτων – οπλισμού, 
απουσιάσει η κοστολόγηση του Οικίσκου Χλωρίωσης. Ο εν λόγω οικίσκος προβλέπεται από τα  
Τεύχη  και  συγκεκριμένα όπως  αναφέρεται στο  Τεύχος  3  σελ.  45,  προβλέπεται η 
κατασκευή οικίσκου χλωρίωσης 35 τ.μ και δεικνύεται στο σχέδιο ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-13D.

Παρακαλούμε διευκρινίστε γιατί απουσιάζουν οι ποσότητες   εκσκαφών – σκυροδεμάτων – 
οπλισμού του Οικίσκου Χλωρίωσης και αν έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6 «Τεύχος 
Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» και σε ποιο Α/Α και αν όχι από ποιο προϋπολογισμό 
καλύπτονται οι δαπάνες για τις ποσότητες αυτές.

Απάντηση 19

Περιλαμβάνεται στην ομάδα «Κατασκευές από σκυρόδεμα και φρεάτια – στεγανοποιήσεις – αρμοί»
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Ερώτηση 20

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 19 (Δεξαμενή Σταθεροποίησης Ιλύος) δεν έχει 
κοστολογηθεί η κατασκευή του αντλιοστασίου σταθεροποιημένης ιλύος ούτε οι εργασίες 
εκκένωσης και καθαρισμού των υφιστάμενων δεξαμενών που προβλέπονται από το άρθρο 
Β.2.19.1, Τεύχος 3.

Παρακαλούμε διευκρινίστε γιατί απουσιάζουν οι παραπάνω εργασίες και ποσότητες   και αν 
έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» και σε ποιο Α/Α και αν 
όχι από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι δαπάνες για τις ποσότητες αυτές.

Απάντηση 20

Δεν κατασκευάζεται έργο Πολιτικού Μηχανικού. Οι αντλίες είναι υποβρύχιες και εγκαθίστανται εντός 
της υφισταμένης δεξαμενής.

Οι εργασίες εκκένωσης της δεξαμενής θα γίνουν από την Κύριο του Έργου, ο οποίος άλλωστε έχει 
την ευθύνη λειτουργίας.

Ερώτηση 21

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 20 (Προπάχυνση και ομογενοποίηση ιλύος ) δεν 
έχουν κοστολογηθεί τα καλύμματα GRP, που περιγράφονται στο άρθρο Β.2.19.2, Τεύχος 3.

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν τα καλύμματα από GRP   έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6
«Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» και σε ποιο Α/Α και αν όχι από ποιο προϋπολογισμό 
καλύπτονται οι ποσότητες αυτές.

Απάντηση 21

Τα καλύμματα GRP περιλαμβάνονται στα εδάφια (10 έως (13) με τίτλο «Μεταλλικά στοιχεία και 
κατασκευές».

Ερώτηση 22

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 23, δεν έχει προβλεφθεί – κοστολογηθεί η κατασκευή της 
τοιχοποιϊας (επιφάνειας 70 m2), καθώς και οι εργασίες χρωματισμών του χώρου 
Μηχανοστασίου 45 m2. Επιπλέον δεν έχουν προβλεφθεί – κοστολογηθεί τα κουφώματα του 
χώρου Μηχανοστασίου 45 m2. Ο εν λόγω χώρος προβλέπεται στα Τεύχη, και συγκεκριμένα στο 
Τεύχος 3 σελ. 59, και δεικνύεται στα σχέδια ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-17B.

Παρακαλούμε διευκρινίστε γιατί απουσιάζουν οι παραπάνω εργασίες και ποσότητες   και αν 
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έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» και σε ποιο Α/Α και αν 
όχι από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι δαπάνες για τις ποσότητες αυτές.

Απάντηση 22

Οι αναφερόμενες εργασίες είναι χαμηλού κόστους (συνοδά έργα) και δεν επηρεάζουν το ύψος του 
προϋπολογισμού. Περιλαμβάνονται στις εργασίες Πολιτικού Μηχανικού.

Ερώτηση 23

Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται τα εξής:

   Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 27 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) δεν έχει προβλεφθεί το κόστος 
καθαίρεσης της υφιστάμενης οδοποιίας προκειμένου να γίνει εγκατάσταση των νέων 
σωληνώσεων πεδίου, που θα μπορούσε να κοστολογηθεί σύμφωνα με το Άρθρο ΟΔΟ Α-2.1, 
ούτε το κόστος καθαίρεσης σκυροδεμάτων με αδιατάρακτη κοπή ώστε να γίνει διασύνδεση των 
νέων μονάδων με τις υφιστάμενες, που θα μπορούσε να κοστολογηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 
ΥΔΡ 4.01.02.

Παρακαλούμε διευκρινίστε γιατί απουσιάζουν οι παραπάνω εργασίες και ποσότητες   και αν 
έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» και σε ποιο Α/Α και αν 
όχι από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι δαπάνες για τις ποσότητες αυτές.

Απάντηση 23

Τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ερώτηση δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν σε επίπεδο 
προμελέτης. Η έκταση των εργασιών, αν αυτές απαιτηθούν, εξαρτώνται από τις λύσεις που θα 
επιλέξει ο Ανάδοχος στο στάδιο της μελέτης προσφοράς και της μελέτης εφαρμογής.

Ερώτηση 24

Αναφορικά με τα έργα Πολιτικού Μηχανικού του ΦΜ 28 (Οδοποιία, οδοφωτισμός, περιβάλλον 
χώρος) σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο Β.2.2.5, Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές, στο εν λόγω άρθρο θα έπρεπε να περιλαμβάνονται τα παρακάτω 
αντικείμενα που ωστόσο δεν εμφανίζονται στην ανάλυση του εν λόγω άρθρου στο Τεύχος 6 – 
Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού:

   Οι αποξηλώσεις εξοπλισμού, ο οποίος περιέρχεται σε αχρηστία και η παράδοση του στην
Επίβλεψη σε θέση που θα υποδειχθεί εντός της περιμέτρου του οικοπέδου.

   η απομόνωση στοιχείων, τα οποία θα περιέλθουν σε αχρηστία (π.χ. φρεάτια μερισμού) και η 
καθαίρεση ορισμένων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατόπιν υπόδειξης της 
Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στον προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί κατ΄ 
αποκοπήν η καθαίρεση 200 κυβ.μ. οπλισμένου σκυροδέματος τα οποία όμως δεν εμφανίζονται 
στην ανάλυση.

Παρακαλούμε διευκρινίστε γιατί απουσιάζουν οι παραπάνω εργασίες και ποσότητες   και αν 
έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» και σε ποιο Α/Α και αν 
όχι από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι δαπάνες για τις εργασίες αυτές.

Απάντηση 24
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Στο Τεύχος Παρατηρήσεων και επουσιωδών διορθώσεων, το οποίο εκδόθηκε στη συνέχεια της 
Διαβούλευσης, διευκρινίστηκε, ότι το αντικείμενο της εργολαβίας δεν περιλαμβάνει την αποξήλωση 
υφιστάμενου εξοπλισμού και δεν περιλαμβάνει την καθαίρεση υφισταμένων μονάδων. Στις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου έχει περιληφθεί κατ΄ εκτίμηση και κατ΄ αποκοπήν η εργασία αποξήλωσης 
περίπου 200 κυβ.μ. σκυροδέματος, η οποία είναι πιθανόν να απαιτηθεί για αποξηλώσεις 
σκυροδεμάτων μικρής κλίμακας, η οποία θα απαιτηθεί π.χ. για τη διέλευση αγωγών.

Ερώτηση 25

Σύμφωνα με το άρθρο Γ.3 Βοηθητικά δίκτυα – Διαμόρφωση χώρου – Μέτρα ασφαλείας, Τεύχος 3 – 
Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, στο εν λόγω άρθρο θα έπρεπε να 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω αντικείμενα που ωστόσο δεν εμφανίζονται στην ανάλυση του εν 
λόγω άρθρου στο Τεύχος 6 – Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού:

   Πλήρες δίκτυο ύδρευσης εσωτερικά της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων που θα 
εξυπηρετεί το κτίριο ελέγχου διεργασιών, τις μονάδες απόσμησης, το κτίριο αφυδάτωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της μονάδας πολυηλεκτρολύτη), το κτίριο εξυπηρέτησης MBR και το 
κτίριο χλωρίωσης.

   Η  αποκατάσταση  της  περίφραξης  και  η  τοποθέτηση,  ηλεκτροκίνητων,  συρόμενων, 
μεταλλικών θυρών, ελαχίστου πλάτους 6,00 μ., οι οποίες θα κατασκευαστούν από 
σιδηροσωλήνες και συρματόπλεγμα.

   Η επέκταση της τηλεφωνικής εγκατάστασης
   Η διαμόρφωση πεζοδρομίων γύρω από όλα τα κτίρια και περιμετρικά όλων των επιμέρους 

μονάδων θα πρέπει να προβλεφθούν πεζοδρόμια ενδεικτικού πλάτους 1,00 m, ώστε να 
εξασφαλίζεται επαρκής πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Παρακαλούμε διευκρινίστε γιατί απουσιάζουν οι παραπάνω εργασίες και ποσότητες και αν έχουν 
κοστολογηθεί στο τεύχος 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» και σε ποιο Α/Α και αν όχι από 
ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι δαπάνες για τις ποσότητες αυτές.

Απάντηση 25

Επιβεβαιώνουμε, ότι η κατασκευή του δικτύου πόσιμου νερού περιλαμβάνεται στην εργολαβία. Οι 
επί μέρους κατασκευές που το απαρτίζουν έχουν συμπεριληφθεί στα παρακάτω Φ.Μ.:

ΦΜ23: Δεξαμενή ύδρευσης 
ΦΜ27: Σωληνώσεις
ΦΜ28: Χωματουργικά – Οδοποιία

Όσον αφορά στην περίφραξη, αυτή είναι υφιστάμενη. Η αναφορά στο άρθρο τιμολογίου αφορά 
στην αποκατάσταση της, στις περιοχές που ο Ανάδοχος πιθανόν επιλέξει να την καθαιρέσει 
προσωρινά. Η ίδια ερώτηση έχει συμπεριληφθεί και στην ερώτηση υπ. αριθμ. 26.

Η επέκταση της τηλεφωνικής εγκατάστασης έχει συμπεριληφθεί στα παρακάτω Φ.Μ. 26 με τίτλο 
«Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα». 

Η διαμόρφωση πεζοδρομίων περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. Φ.Μ. 28 «Χωματουργικά – Οδοποιία».
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Ερώτηση 26

Σύμφωνα με το Τεύχος 7 – Τιμολόγιο Μελέτης, στο άρθρο 28 θα έπρεπε να περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω αντικείμενα που ωστόσο δεν εμφανίζονται στην ανάλυση του αντίστοιχου άρθρου στο 
Τεύχος 6 – Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού:

   Το επιφανειακό και υπόγειο δίκτυο ομβρίων, τα δίκτυα πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, 
πυρόσβεσης και του δικτύου άρδευσης.

 Η αποκατάσταση της περίφραξης και η τοποθέτηση, ηλεκτροκίνητων, συρόμενων, μεταλλικών 
θυρών, ελαχίστου πλάτους 6,00 μ., οι οποίες θα κατασκευαστούν από σιδηροσωλήνες και 
συρματόπλεγμα.

   Η εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλεών.

Παρακαλούμε διευκρινίστε γιατί απουσιάζουν οι παραπάνω εργασίες και ποσότητες   και αν 
έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» και σε ποιο Α/Α και αν 
όχι από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι δαπάνες για τις ποσότητες αυτές.

Απάντηση 26

Σύμφωνα με το Τεύχος 7 – Τιμολόγιο Μελέτης, στo Φ.Μ. 28 «Χωματουργικά – Οδοποιία» έχει 
συμπεριληφθεί το σύνολο του επιφανειακού και υπόγειου δικτύου ομβρίων. 

Το δίκτυο ομβρίων θα μελετηθεί από το διαγωνιζόμενο στο στάδιο της μελέτης προσφοράς και θα 
εξειδικευτεί το στάδιο της οριστικής μελέτης. Αναμένεται, ότι θα διαμορφωθεί κατά κύριο λόγο από 
επιφανειακά στοιχεία (πλευρικές τάφροι οδοποίιας κτλ.), ενώ δεν αναμένεται η κατασκευή υπογείου 
σωληνωτού δικτύου (το τμήμα αγωγού στο νότιο τμήμα του οικοπέδου διευκρινίζεται στην ερώτηση 
29, ότι δεν αποτελεί αντικείμενο της εργολαβίας). Τα στοιχεία επομένως, τα οποία απαρτίζουν το 
δίκτυο ομβρίων αποτελούν στοιχεία οδοποιίας και δεν απαιτούν διακριτή κοστολόγηση.

Όσον αφορά στα πιεστικά δίκτυα πόσιμου και βιομηχανικού νερού, αυτά περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 
27.

Όσον αφορά στην περίφραξη, αυτή είναι υφιστάμενη. Η αναφορά στο άρθρο τιμολογίου αφορά 
στην αποκατάσταση της, στις περιοχές που ο Ανάδοχος πιθανόν επιλέξει να την καθαιρέσει 
προσωρινά. Επομένως δεν απαιτείται, αλλά αποτελεί επομένως επιλογή του Αναδόχου για 
διευκόλυνση άλλων εργασιών. 

Το δίκτυο άρδευσης περιλαμβάνεται στο εδάφιο (7) «Έργα πρασίνου».

Η εγκατάσταση πυροσβεστήρων περιλαμβάνεται στα «λοιπά οικοδομικά» κάθε κτιρίου.

Οι πυροσβεστικές φωλιές περιλαμβάνονται στο πυροσβεστικό δίκτυο.

Ερώτηση 27
Επί του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» παρατηρούνται ότι απουσιάζουν από 
τα κοστολόγια τεκμηρίωσης ο κάτωθι εξοπλισμός:

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 1 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:
o Εγκιβωτισμένων τεμαχίων  (Διατομές  από  DN  200  έως  DN450),  τα  οποία 

αποτυπώνονται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-01 MBR Φρεάτιο εισόδου».
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o Χειροκαθαριζόμενων εσχαρών με κάδους εσχαρισμάτων, που αναφέρονται στο 
τεύχος 3 – Τεχνική περιγραφή Κεφάλαιο Β.2.1

o Ρυθμιστικές  συρταροδικλείδες,    που  αναφέρονται στο  τεύχος  3  –  Τεχνική 
περιγραφή Κεφάλαιο Β.2.1 και στο Παράρτημα Δ.

o Αγωγών αέρα των διαχυτών οι οποίοι αποτυπώνονται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ- DR-
00-AR-01 MBR Φρεάτιο εισόδου».

o Ρυθμιστή στροφών, που αναφέρονται στο τεύχος 7 Κεφάλαιο Β. άρθρο 1, Α/Α 7
o Μετρητή εκρηκτικών αερίων που αναφέρεται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8
o Μετρητών στάθμης, που αναφέρεται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8

Απάντηση 27.1:

 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 
σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

 Η χειροκαθαριζόμενη εσχάρα περιλαμβάνεται στα μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές.
 Οι ρυθμιστικές δικλείδες έχουν συμπεριληφθεί στο Φ.Μ.2 εσχάρωση.
 Το κόστος των σωληνώσεων υποβρύχιας διάχυσης έχει συμπεριληφθεί στο κόστος των 

διαχυτήρων.
 Δεν εγκαθίσταται ρυθμιστής στροφών στο ΦΜ1. Η αναφορά στο τιμολόγιο είναι γενική και 

επαναλαμβάνεται σε όλα τα φυσικά μέρη.
 Ο μετρητής εκρηκτικών αερίων περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– 

Ασθενή ρεύματα».
 Οι μετρητές στάθμης και τα αισθητήρια που περιγράφονται περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 26 

«Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα». 

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 2 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:
o Τροχήλατων κάδων, που αναφέρονται στον πίνακα του εξοπλισμού του σχεδίου 
«ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-02 MBR Εσχάρωση», στην Τεχνική περιγραφή Β.2.2.4 όπως και 
στο τεύχος 3 Παράρτημα Δ.
o Ανεμιστήρων  εξαερισμού  που  αναφέρονται  στο  τεύχος  3  στην  Τεχνική 
περιγραφή Β.2.2.5 όπως και στο Παράρτημα Δ.
o Τοπικού δικτύου βιομηχανικού νερού που αναφέρεται στο τεύχος 3 στην Τεχνική 

περιγραφή Β.2.2
o Ανιχνευτής υδροθείου, που αναφέρεται στο 7 Κεφάλαιο Β. άρθρο 1, Α/Α 10
o Διακόπτες στάθμης εσχαρών, που αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8

Απάντηση 27.2:

 Η προμήθεια κάδων δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της σύμβασης. Το αντικείμενο της 
σύμβασης ορίζεται στο Τεύχος 3. Εκεί ορίζεται στο κεφ. Β.2.2. παρ. 4 ότι «τα εσχαρίσματα 
από κάθε εσχάρα απομακρύνονται απευθείας σε ένα κάδο ανά εσχάρα». Δεν απαιτείται η 
προμήθεια του κάδου. Το υπόμνημα των σχεδίων της Προμελέτης δεν δημιουργεί συμβατικές 
απαιτήσεις. 

 Οι ανεμιστήρες εξαερισμού περιλαμβάνονται στο εδάφιο «αεραγωγοί».
 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 

σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

 Το δίκτυο βιομηχανικού νερού περιλαμβάνεται στο άρθρο 27.
 Ο ανιχνευτής υδροθείου περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή 
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ρεύματα». 
 Οι διακόπτες στάθμης των εσχαρών περιλαμβάνονται στις μονάδες εσχάρωσης (βλπ. και Τεύχος 

5Β, Τεχνικές προδιαγραφές, κεφ. 5: . «Η στάθμη θα ανιχνεύεται από με αισθητήριο τύπου 
φυσαλίδας».

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 3 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:
o Για μια Πλυντηρίδα άμμου καθώς στο Τεύχος 6 αναφέρει ένα (1) τμχ, ενώ στο 

τεύχος 3 Παράρτημα Δ   όπως και στον πίνακα του εξοπλισμού του σχεδίου 
«ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-03Β-MBR Εξαμμωση» αναφέρει δυο (2) τμχ.

o Εγκιβωτισμένων τεμαχίων (Διατομές από DN 350 έως DN450), αποτυπώνονται στο 
σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-03Β-MBR Εξάμμωση»

o Τοπικού δικτύου βιομηχανικού νερού που αναφέρεται στο τεύχος 3 στην Τεχνική 
περιγραφή Β.2.3

o Δικλείδων,  αντεπιστρόφων,  και  συνδέσμων  των  τοπικών  δικτύων,  όπως 
αποτυπώνονται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-03Β-MBR Εξάμμωση»

o Τροχήλατων κάδων, που αναφέρονται στο Τεύχος 7, άρθρο 3, Α/Α 7)
o Ρυθμιστών στροφών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 7 Κεφάλαιο Β άρθρο 3, Α/Α 9
o Μετρητές στάθμης για τα φρεάτια λιπών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ 

Κεφάλαιο 8.
o Φλοτεροδιακόπτες αντλιών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Διακόπτης ροής αντλιών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6

Απάντηση 27.3:

 Διευκρινίζεται, ότι στο πλαίσιο στην παρούσα φάση θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση 
μίας μόνο πληντιρίδας άμμου, ενώ θα προβλεφθεί χώρος για την εγκατάσταση μίας ακόμα 
μελλοντικά.

 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 
σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

 Το δίκτυο βιομηχανικού νερού περιλαμβάνεται στο άρθρο 27.
 Οι δικλείδες, τα αντεπίστροφα και οι σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στο εδάφιο (23) του πίνακα 

τεκμηρίωση προϋπολογισμού, το οποίο φέρει τον τίτλο «Σωληνώσεις, εργασία 
εγκατάστασης» και έχει κοστολογηθεί με 20.000,00 ευρώ.

 Οι τροχήλατοι κάδοι περιλαμβάνονται στο εδάφιο (18) του πίνακα τεκμηρίωση 
προϋπολογισμού, το οποίο φέρει τον τίτλο «Πληντρίδα άμμου» και έχει κοστολογηθεί με 
35.000,00 ευρώ.

 Οι ρυθμιστές στροφών συμπεριλαμβάνονται στο κόστος του αντίστοιχου εξοπλισμού.
 Οι μετρητές στάθμης, οι φλοτεροδιακόπτες και οι διακόπτες ροής περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 

«Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα»

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 4 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Μιας Δικλείδας DN400 (αναφέρει τρία (3) τμχ στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ και έχει 
συμπεριλάβει στο τιμολόγιο μόνο τις δυο (2) )

o Συνδέσμων  αποσυναρμολόγησης  -  εξαρμωτικών,  όπως  αναφέρονται  στο τεύχος 
5Δ Κεφάλαιο 8για την απομάκρυνση των παροχομέτρων.

o Αυτόματου δειγματολήπτη, όπως αναφέρεται στο τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή, 
Κεφάλαιο Β2.4.
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Απάντηση 27.4:

 Σύμφωνα με την Προμελέτη απαιτούνται δύο ή τρεις δικλείδες, ανάλογα με τη διάταξη που θα 
επιλεγεί. Η τελική επιλογή του αριθμού των δικλείδων θα γίνει στο στάδιο της μελέτης 
προσφοράς από το διαγωνιζόμενο. Το παράρτημα Δ του Τεύχος 3 έχει τον τίτλο «Ενδεικτικός 
Κατάλογος εξοπλισμού» και δεν είναι δεσμευτικός.

 Οι σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης/εξαρμωτικά συμπεριλαμβάνονται στο εδάφιο (20) του 
πίνακα τεκμηρίωση προϋπολογισμού, το οποίο φέρει τον τίτλο «Σωληνώσεις, εργασία 
εγκατάστασης» και έχει κοστολογηθεί με 5.000,00 ευρώ.

 Ο αυτόματος δειγματολήπτης περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– 
Ασθενή ρεύματα».

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 5 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:
o Για μετρητή στάθμης, όπως αναφέρεται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8

o Παροχόμετρο, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-05 MBR Φρεάτιο 
εκτροπής»

o Εγκιβωτισμένων  τεμαχίων  (Διατομές  από   DN   400   έως   DN500)   όπως 
αποτυπώνονται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-05 MBR Φρεάτιο εκτροπής»

o Το κόστος των ηλεκτρολογικών, όπως αναφέρεται στο τεύχος 7 ότι δηλαδή "στις τιμές  
περιλαμβάνονται η  ηλεκτροδότηση, η  καλωδίωση, οι  αυτοματισμοί, οι ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις και  η  διασύνδεση του  εξοπλισμού  με  τον  τοπικό πίνακα" .

Απάντηση 27.5:

 Ο μετρητής στάθμης και ο μετρητής παροχής περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός 
και όργανα– Ασθενή ρεύματα».

 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 
σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

 Το κόστος ηλεκτροδότησης περιλαμβάνεται στο εδάφιο (19) με τίτλο «Εργασία 
εγκατάστασης».

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 6 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o  Φλοτεροδιακοπτών αντλιών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Διακοπτών ροής αντλιών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6

Απάντηση 27.6:

 Οι φλοτεροδιακόπτες και οι διακόπτες ροής περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και 
όργανα– Ασθενή ρεύματα»

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 7 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Μετρητή στάθμης, όπως αναφέρεται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8
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o Αναδευτήρα θαλάμου εισόδου, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ και  
αποτυπώνεται  και  στο  σχέδιο  «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-07 MBR  Ανοξικός 
αντιδραστήρας»

o Επισκευής θυροφράγματος εξόδου, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3 Κεφάλαιο Β.2.7 και 
στο Παράρτημα Δ.
o Απεγκατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3 Κεφάλαιο 
Β.2.7

Απάντηση 27.7:

 Ο μετρητής στάθμης περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή 
ρεύματα»

 Δεν απαιτείται η εγκατάσταση αναδευτήρα θαλάμου εισόδου στην παρούσα φάση.
 Η τυχόν επισκευή του θυροφράγματος εξόδου θα βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
 Η τυχόν αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού (αν επιλεγεί) θα βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 8 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:
o Μετρητή στάθμης, όπως αναφέρεται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8
o Ανεμιστήρων εξαερισμού, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3 Κεφάλαιο Β.2.8 και στο 

Παράρτημα Δ
o Εγκιβωτισμένων  τεμαχίων  (Διατομές  από  DN  500  έως  DN1200),  όπως 

αποτυπώνονται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-08 MBR Κοχλιωτό αντλιοστάσιο»

Απάντηση 27.8:

 Ο μετρητής στάθμης περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή 
ρεύματα»

 Οι ανεμιστήρες εξαερισμού περιλαμβάνονται ως μικροϋλικά στο εδάφιο (18), το οποίο έχει 
κοστολογηθεί με 20.000,-- ευρώ.

 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 
σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 9 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Εγκιβωτισμένων  τεμαχίων  (Διατομές  από  DN  250  έως  DN1000),  όπως 
αποτυπώνονται σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09Β MBR Βιολογικός αντιδραστήρας 
MBR»

o Ηλεκτροκίνητου θυροφράγματος, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ- DR-00-
AR-09C MBR  Βιολογικός αντιδραστήρας MBR»  και  αναφέρεται στο Τεύχος 3 
Κεφάλαιο Β.2.9 ως «βυθισμένες θυρίδες ρύθμισης παροχής»

o Χειροκίνητων θυροφραγμάτων, όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ- DR-00-
AR-09C MBR Βιολογικός αντιδραστήρας MBR».

o Οργάνων ελέγχου διεργασιών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8

Απάντηση 27.9:
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 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 
σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

 Η θυρίδα ρύθμισης παροχής περιλαμβάνεται ως μικροϋλικό στο εδάφιο (23), το οποίο έχει 
κοστολογηθεί με 30.000,-- ευρώ.

 Το κόστος χειροκίνητων θυροφραγμάτων περιλαμβάνεται στα εδάφια 10 έως 13, τα οποία 
έχουν κοστολογηθεί συνολικά με 25.900,-- ευρώ.

 Τα όργανα ελέγχου διεργασιών περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– 
Ασθενή ρεύματα». Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους και του σχετικά υψηλού κόστους τους, 
έχουν συμπεριληφθεί στο Φ.Μ. 9 το όργανο μέτρησης στερεών, το όργανο μέτρησης 
οξυγόνου και ο μετρητής παροχής ανακυκλοφορίας.

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 10 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Εγκιβωτισμένων  τεμαχίων  (Διατομές  από   DN   300   έως   DN400)   όπως 
αποτυπώνονται σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09Β MBR Βιολογικός αντιδραστήρας 
MBR»

o Χειροκίνητων θυροφραγμάτων, όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ- DR-00-
AR-09C MBR Βιολογικός αντιδραστήρας MBR».

o Οργάνου οξειδοαναγωγής, όπως αναφέρεται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8
o Αντλιών περίσσειας ιλύος, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ

Απάντηση 27.10:

 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 
σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

 Το κόστος χειροκίνητων θυροφραγμάτων περιλαμβάνεται στα εδάφια 10 έως 13, τα οποία 
έχουν κοστολογηθεί συνολικά με 25.900,-- ευρώ.

 Το όργανο οξειδαναγωγής περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή 
ρεύματα».

 Το Τεύχος 3 Παράρτημα Δ δεν είναι δεσμευτικό, διότι πρόκειται για ενδεικτικό κατάλογο 
εξοπλισμού. Η απομάκρυνση περίσσειας από τη γραμμή επεξεργασίας MBR μπορεί να γίνει 
με χρήση διακριτών αντλιών περίσσειας ιλύος ή με κατάλληλη διασύνδεση των αντλιών 
ανακυκλοφορίας. Ο αριθμός και η διάταξη τους αποτελούν επομένως επιλογή του 
διαγωνιζομένου.

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 11 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Εγκιβωτισμένων  τεμαχίων  (Διατομές  από   DN   200   έως   DN600)   όπως 
αποτυπώνονται σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-10Α MBR Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης – 
Δεξαμενές εξισορρόπησης MBR»

o Υπερχειλιστών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή Κεφάλαιο Β.2.11 και 
στο Παράρτημα Δ

o Φλοτεροδιακοπτών αντλιών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Διακοπτών ροής αντλιών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Μετρητή στάθμης, όπως αναφέρεται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8
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Απάντηση 27.11:

 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 
σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

 Δεν αναφέρονται υπερχειλιστές στο Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή Κεφάλαιο Β.2.11. Στο 
παράρτημα Δ αναφέρονται υπερχειλιστές εξόδου, οι οποίοι θα τοποθετηθούν μελλοντικά, αν 
απαιτηθεί.

 Οι φλοτεροδιακόπτες, οι διακόπτες ροής αντλιών και οι μετρητές στάθμης περιλαμβάνονται 
στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα».

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 12 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Ηλεκτρικών ή Πνευματικών ενεργοποιητών των δικλείδων που εξυπηρετούν τα δίκτυα 
ΜBR και που είναι απαραίτητα για την αυτόματη λειτουργία του συστήματος μεμβρανών 
ΜΒR.

o Μετρητών πίεσης, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 3 Κεφάλαιο Β.2.12
o Αντλιών  δοσομέτρησης  χημικών  όπως  και  δοχείων,  αντλιών  πλύσης  και 

εκκένωσης των μεμβρανών, που αναφέρονται στο Τεύχος 3 Κεφάλαιο Β.2.12 ως 
διατάξεις χημικού καθαρισμού

o Ανυψωτικών εξοπλισμού, όπως αναφέρονται στο τεύχος 3 Κεφάλαιο Β.2.12 και στο 
Παράτημα Δ

o Ανεμιστήρων εξαερισμού, όπως αναφέρονται στο τεύχος 3 Κεφάλαιο Β.2.12
o Ρυθμιστών στροφών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ, στο

Τεύχος 7 Κεφάλαιο Β. άρθρο 12, εγγραφή 6
o Φλοτεροδιακοπτών αντλιών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Διακοπτών ροής αντλιών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6

Απάντηση 27.12:

 Οι ηλεκτρικοί ή πνευματικοί ενεργοποιητές των δικλείδων, περιλαμβάνονται στο εδάφιο (19) 
με τίτλο Σωληνώσεις, σύστημα καθαρισμού λκαι έχει κοστολογηθεί με 20.000,-- ευρώ. 

 Οι μετρητές πίεσης περιλαμβάνονται στο εδάφιο (22) του Φ.Μ. 10 με τίτλο συστοιχίες 
μεμβρανών υπερδιήθησης και έχει κοστολογηθεί με 1.100.000,-- ευρώ, διότι η επιλογή τους 
και η λειτουργία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη λειτουργία των μεμβρανών και 
αποτελούν κατά κανόνα προμήθεια του ιδίου προμηθευτή.

 Οι διατάξεις χημικού καθαρισμού (αντλίες δοσομέτρησης χημικών, δοχεία, αντλίες πλύσης 
και εκκένωσης των μεμβρανών) περιλαμβάνονται επίσης στο εδάφιο (22) του Φ.Μ. 10 με 
τίτλο συστοιχίες μεμβρανών υπερδιήθησης και έχει κοστολογηθεί με 1.100.000,-- ευρώ, διότι 
η επιλογή τους και η λειτουργία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη λειτουργία των 
μεμβρανών και αποτελούν κατά κανόνα προμήθεια του ιδίου προμηθευτή.

 Ο ανυψωτικός μηχανισμός συμπεριλαμβάνεται στο εδάφιο (21) «εργασίες εγκατάστασης», το 
οποίο έχει κοστολογηθεί με 40.000,-- ευρώ.

 Οι ανεμιστήρες εξαερισμού και οι ρυθμιστές στροφών συμπεριλαμβάνονται στο εδάφιο (20) 
ηλεκτρολογικά, το οποίο έχει κοστολογηθεί με 40.000,-- ευρώ.

 Οι φλοτεροδιακόπτες και οι διακόπτες ροής αντλιών περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 26 
«Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα».
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   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 13 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Ρυθμιστών στροφών, που αναφέρονται στο Τεύχος 7 άρθρο 13, εγγραφή 14
o Περσίδων, όπως αναφέρονται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-11 MBR Κτίριο 

φυσητήρων»

Απάντηση 27.13:

 Οι ρυθμιστές στροφών περιλαμβάνονται στο κόστος του κυρίως εξοπλισμού.
 Οι περσίδες περιλαμβάνονται στο εδάφιο (16) με τίτλο εξαερισμός, το οποίο έχει κοστολογηθεί 

με 12.000,-- ευρώ. 

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 14 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Υπερχειλιστών εξόδου, όπως αναφέρονται στο τεύχος 3 Κεφάλαιο Β.2.14 και στο 
Παράρτημα Δ

o Εγκιβωτισμένων  τεμαχίων  (Διατομές  από   DN   200   έως   DN600)   όπως 
αποτυπώνονται σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-10 MBR Δεξαμενές τελικής καθίζησης – 
Δεξαμενές εξισορρόπησης MBR»

o Μετρητών στάθμης, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8

Απάντηση 27.14:

 Οι υπερχειλιστές εξόδου περιλαμβάνονται στο εδάφιο (15) με τίτλο συλλογή επιπλεόντων, με 
την οποία αποτελούν μία ενιαία μεταλλική κατασκευή.

 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 
σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

 Οι μετρητές στάθμης ιλύος περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή 
ρεύματα».

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 15 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:
o Ανεμιστήρων εξαερισμού, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 3 Κεφάλαιο Β.2.15
o Εγκιβωτισμένων  τεμαχίων  (Διατομές  από  DN  100  έως  DN400),  όπως 

αποτυπώνονται σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-12 MBR Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας 
και περίσσειας ιλύος»

o Ρυθμιστών στροφών, που αναφέρονται στο Τεύχος 7 άρθρο 15, Α/Α 5
o Φλοτεροδιακοπτών αντλιών, που αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Διακοπτών ροής αντλιών, που αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Ηλεκτροκίνητου Θυροφράγματος,  όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ- DR-00-

AR-12 MBR Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος»
o Οργάνων μέτρησης στερεών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8

Απάντηση 27.15:



Σελ 36

 Ο ανεμιστήρας εξαερισμού συμπεριλαμβάνεται στο εδάφιο (20) «ηλεκτρολογικά».
 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 

σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

 Οι ρυθμιστές στροφών περιλαμβάνονται στο κόστος των αντίστοιχων αντλιών.
 Οι φλοτεροδιακόπτες και οι διακόπτες ροής αντλιών περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 26 

«Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα».
 Το θυρόφραγμα περιλαμβάνεται στα εδάφια (10) έως (13) με τίτλο μεταλλικά στοιχεία και 

κατασκευές.
 Το όργανο μέτρησης στερεών περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– 

Ασθενή ρεύματα».

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 16 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Δικτύου σωληνώσεων χημικών, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3 Β.2.16
o Εγκιβωτισμένων τεμαχίων (Διατομές   DN 600) όπως αποτυπώνονται σχέδιο

«ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-13C  Χλωρίωση  υπερδιήθησης  και  αντλίες  διάθεσης 
ανακτημένου νερού»

o Αυτόματου δειγματολήπτη, όπως αναφέρεται στο τεύχος 3 Β.2.16
o Ανεμιστήρων εξαερισμού, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ, Α/Α

16.17
o Αναδευτήρα φρεατίου έγχυσης αποχλωριωτικού, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3, Β2.16
o Οργάνων στάθμη, που αναφέρονται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8
o Θυρόφραγμα παράκαμψης, που αναφέρεται στο Τεύχος 3 και στην Τεχνική 

περιγραφή και στο Παράρτημα Δ εγγραφή 16.2.
o Οργάνου μετρητή παροχής, που αναφέρεται στο Τεύχος 3 Β.2.16
o Ντους ασφαλείας, που αναφέρεται στο Τεύχος 3 Β.2.16

Απάντηση 27.16:

 Το δίκτυο σωληνώσεων χημικών περιλαμβάνεται στο κόστος των αντίστοιχων αντλιών 
δοσομέτρησης.

 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 
σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

 Ο αυτόματος δειγματολήπτης περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– 
Ασθενή ρεύματα».

 Ο ανεμιστήρας εξαερισμού περιλαμβάνεται στο εδάφιο (20) ηλεκτρολογικά.
 Τα όργανα μέτρησης στάθμης συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των δοχείων χημικών.
 Το θυρόφραγμα παράκαμψης περιλαμβάνεται στο κόστος των θυροφραγμάτων απομόνωσης.
 Το όργανο μέτρησης παροχής περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– 

Ασθενή ρεύματα».
 Το ντούς ασφαλείας περιλαμβάνεται στο δίκτυο πόσιμου νερού.

     Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 17 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Δικτύου σωληνώσεων χημικών
o Εγκιβωτισμένων τεμαχίων (Διατομές    DN  600),  όπως  αποτυπώνονται στο σχέδιο 
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«ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-13Α Δεξαμενή χλωρίωσης»
o Οργάνων στάθμης, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8

Απάντηση 27.17:

 Το δίκτυο σωληνώσεων χημικών περιλαμβάνεται στο κόστος των αντίστοιχων αντλιών 
δοσομέτρησης.

 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 
σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

 Το όργανο μέτρησης στάθμης περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– 
Ασθενή ρεύματα».

     Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 18 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Δικτύου σωληνώσεων και δικλείδων, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-
AR-13C  Χλωρίωση  υπερδιήθησης  και  αντλίες  διάθεσης ανακτημένου νερού»
o Οργάνου μέτρησης παροχής, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8 και

αποτυπώνεται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-13C Χλωρίωση υπερδιήθησης και 
αντλίες διάθεσης ανακτημένου νερού»

o Φλοτεροδιακοπτών αντλιών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Διακοπτών ροής αντλιών, όπως αναφέρονται στο τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6

Απάντηση 27.18:

 Το δίκτυο σωληνώσεων περιλαμβάνεται στο κόστος των αντλιών.
 Το όργανο μέτρησης παροχής, οι φλοτεροδιακόπτες των αντλιών και οι διακόπτες ροής 

περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα».

     Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 19 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Δικτύου σωληνώσεων και δικλείδων, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-
AR-14 MBR Δεξαμενή σταθεροποίησης (Υφιστάμενη δεξαμενή)»
o Φλοτεροδιακοπτών αντλιών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Διακοπτών ροής αντλιών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Ρυθμιστή στροφών, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 7, άρθρο 19, Α/Α 7
o Διακόπτη στάθμης, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 8

Απάντηση 27.19:

 Το δίκτυο σωληνώσεων περιλαμβάνεται στο κόστος των αντλιών.
 Οι φλοτεροδιακόπτες, οι διακόπτες ροής και οι διακόπτες στάθμης περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 

26 «Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα».
 Ο ρυθμιστής στροφών δεν περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις. 
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     Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 20 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

ο Δικτύου σωληνώσεων και δικλείδων Ιλύος, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3 
Β.2.19.2 και αποτυπώνεται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-15   MBR - Προπαχυντής 
ιλύος»

ο Δικτύου σωληνώσεων και δικλείδων βιομηχανικού νερού, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 
3 Β.2.19.2

ο Φλοτεροδιακοπτών αντλιών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Διακοπτών ροής αντλιών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Διακόπτη στάθμης, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3 Β.2.19.2
o Αεραγωγών απόσμησης, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3 Β.2.19.2

Απάντηση 27.20:

 Το δίκτυο σωληνώσεων περιλαμβάνεται στο κόστος των αντλιών.
 Το δικτύου βιομηχανικού νερού περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 27.
 Οι φλοτεροδιακόπτες, οι διακόπτες ροής και οι διακόπτες στάθμης περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 

26 «Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα».
 Οι αεραγωγοί απόσμησης περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 24, εδάφιο (17).

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 21 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:
o Φλοτεροδιακοπτών αντλιών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Διακοπτών ροής αντλιών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Χοανών απόρριψης αφυδατωμένης, όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-
AR-16D Αφυδάτωση και Ασβεστοποίηση ιλύος – αεραγωγοί απόσμησης».
o Αεραγωγών απόσμησης, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 3 Β.2.19.3
o Δοσομετρικού κοχλία ασβέστη, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3 στην Τεχνική 

περιγραφή Β.2.19.3 και στο Παράρτημα Δ, και αποτυπώνονται στο σχέδιο 
«ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-16D Αφυδάτωση και Ασβεστοποίηση ιλύος»

o Ρυθμιστών στροφών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 7 άρθρο 21, εγγραφή 15
o Ανυψωτικού αίθουσας αποθήκευσης πολυμερούς, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο 

«ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-16Β Αφυδάτωση και Ασβεστοποίηση ιλύος»
o Αεραγωγών απόσμησης, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 3 Β.2.19.3
o Κάδων αποθήκευσης και μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος τύπου hook lift όγκου 22 m3, 
όπως αναφέρονται στο Τεύχος 3 Β.2.19.3

Απάντηση 27.21:

 Οι φλοτεροδιακόπτες, οι διακόπτες ροής και οι διακόπτες στάθμης περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 
26 «Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα».

 Οι χοάνες απόριψης αφυδατωμένης ιλύος περιλαμβάνονται στο εδάφιο (10) έως (13) 
«Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές».

 Οι αεραγωγοί απόσμησης περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 24, εδάφιο (17).
 Οι δοσομετρικοί κοχλίες ασβέστη περιλαμβάνονται αφενός στο εδάφιο (23) σιλό ασβέστη και 

αφετέρου στο εδάφιο (24) συγκρότημα εκκένωσης big bag.
 Οι ρυθμιστές στροφών των αντλιών περιλαμβάνονται στο κόστος των αντλιών.
 Οι ρυθμιστές στροφών των φυγοκέντρων περιλαμβάνονται στο κόστος των φυγοκέντρων.
 Από το σχέδιο δεν προκύπτει συμβατική υποχρέωση..
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 Οι αεραγωγοί απόσμησης περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 24, εδάφιο (17) (σημείωση: η ερώτηση 
επαναλαμβάνεται).

 Οι κάδοι αποθήκευσης και μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος δεν περιλαμβάνονται στο 
συμβατικό αντικείμενο.

     Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 22 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Ρυθμιστών στροφών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 7 άρθρο 22 Α/Α 6
o Φλοτεροδιακοπτών αντλιών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6 και στο 

Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή Β.2.19.4 και Παράρτημα Δ
o Διακοπτών ροής αντλιών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 5Δ Κεφάλαιο 3.6
o Αεραγωγών απόσμησης, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 3 Β.2.19.4
o Ανεμιστήρα εξαερισμού (εξαναγκασμένος εξαερισμός), όπως αναφέρεται στο

Τεύχος 3 Β.2.19.4
o Εσχαρόκαδου, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3 Β.2.19.4

Απάντηση 27.22:

 Οι ρυθμιστές στροφών των αντλιών περιλαμβάνονται στο κόστος των αντλιών.
 Οι φλοτεροδιακόπτες και οι διακόπτες ροής περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 26 «Αυτοματισμός και 

όργανα– Ασθενή ρεύματα».
 Οι αεραγωγοί απόσμησης περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 24, εδάφιο (17).
 Ο ανεμιστήρας εξαερισμού περιλαμβάνεται στο εδάφιο «ηλεκτρολογικά».
 Ο εσχαρόκαδος περιλαμβάνεται στο εδάφιο (10) έως (13) «Μεταλλικά στοιχεία και 

κατασκευές».

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 23 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:

o Ρυθμιστών στροφών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 7 άρθρο 23 Α/Α 6
o Αξονικού  ανεμιστήρα,  όπως  αναφέρεται  στο  Τεύχος  3  Παράρτημα  Δ  και 

αποτυπώνεται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-17Β Δεξαμενή ύδρευσης»
o Εγκιβωτισμένων τεμαχίων (Διατομής DN150), όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο

«ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-17Β Δεξαμενή ύδρευσης»

Απάντηση 27.23:

 Οι ρυθμιστές στροφών περιλαμβάνονται στο κόστος του πιεστικού συγκροτήματος. 
 Ο ανεμιστήρας εξαερισμού περιλαμβάνεται στο εδάφιο «ηλεκτρολογικά».
 Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια και όλα τα τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων από στοιχεία 

σκυροδέματος δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Η/Μ αλλά εμπεριέχονται στο κόστος των 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.

   Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του ΦΜ 24 δεν έχει συνυπολογισθεί το κόστος των:
o Ρυθμιστών στροφών, όπως αναφέρονται στο Τεύχος 7 άρθρο 24 Α/Α 5

Απάντηση 27.24:

 Οι ρυθμιστές στροφών περιλαμβάνονται στο κόστος των ανεμιστήρων, οι οποίοι εξυπηρετούν 
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τα συγκροτήματα απόσμησης. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε γιατί απουσιάζουν οι παραπάνω εργασίες και H/M εξοπλισμός  και αν 
έχουν κοστολογηθεί στο τεύχος 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού». Αν ναι σε ποιο Α/Α του 
τεύχους 6 και αν όχι από ποιο προϋπολογισμό καλύπτονται οι δαπάνες για τις εργασίες και τον 
εξοπλισμό αυτό.

Απάντηση 27 συνολικά:

Στις επιμέρους απαντήσεις επιβεβαιώνουμε ότι οι παραπάνω δαπάνες έχουν 
κοστολογηθεί. Επίσης για κάθε σημείο παραθέτουμε το Φυσικό Μέρος στο οποίο έχει 
ενταχθεί και το εδάφιο, το οποίο περιλαμβάνει το εκάστοτε κόστος. 

Ερώτηση 28

Στη γενική διάταξη Αποχέτευση Ομβρίων "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-GA MBR" δεν είναι διακριτό ποιο 
από τα δίκτυα που αποτυπώνονται είναι καινούργιο και πιο υφιστάμενο. Ποιο συγκεκριμένα, οι 
διατομές που αναφέρονται στο άρθρο 27 του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης 
Προϋπολογισμού» Α/Α 6 DN1200, Α/Α 8 DN600 και Α/Α 9 DN500 δεν αντιστοιχούν στις 
διατομές των αποτυπωμένων δικτύων (DN400) του προαναφερθέντος σχεδίου.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε σχετικά.

Απάντηση 28

Το δίκτυο ομβρίων περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 28 σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης. Δεν 
περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 27.

Ερώτηση 29

Στη γενική διάταξη Αποχέτευση Ομβρίων "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-GA MBR" δεν είναι διακριτό ποιο 
από τα δίκτυα που αποτυπώνεται είναι καινούργιο και πιο υφιστάμενο. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
ότι στο άρθρο 27 του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» αναφέρεται αγωγός 
DN1000 μήκους 56m, ενώ στο εν λόγω σχέδιο αποτυπώνεται αγωγός DN1000 με την 
αναγραφή L=175m και δεν είναι σαφές αν είναι υφιστάμενο ή νέο δίκτυο.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε πιο είναι το μήκος και η διατομή του δικτύου ομβρίων που 
καλείται ο διαγωνιζόμενος να κατασκευάσει.

Απάντηση 29

Διευκρινίζεται, ότι ο αγωγός DN1000 μήκους 175 m, ο οποίος περιλαμβάνεται στο σχέδιο «Γενική 
Διάταξη Αποχέτευσης Ομβρίων «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-GA MBR» δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της 
εργολαβίας.

Κατά τα λοιπά, το μήκος και η διαμόρφωση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων (επιφανειακού ή 
σωληνωτού) θα προκύψει από τη μελέτη των διαγωνιζομένων. Το κόστος περιλαμβάνεται σύμφωνα 
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με το τιμολόγιο στο Φ.Μ 28, οπότε ορθώς δεν περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 27..

Ερώτηση 30

Τόσο στο σχέδιο "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-01 MBR" Σωληνώσεις Επεξεργασίας, όσο και στο 
τεύχος 3 Παράρτημα ΣΤ, αποτυπώνονται χαλύβδινοι αγωγοί διαμέτρου DN450 συνολικού 
μήκους 122m, ενώ στο άρθρο ΦΜ27 του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού»  
αναφέρεται αγωγός DN450 μήκους 163m ποιότητας HDPE.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το ακριβές μήκος, τη διατομή και την ποιότητα του αγωγού 
που καλείται ο διαγωνιζόμενος να κατασκευάσει.

Απάντηση 30

Πρόκειται για το δίδυμο αγωγό τροφοδοσίας της μονάδας προεπεξεργασίας, ο οποίος είναι 
επιχωμένος. Το υλικό του καθορίζεται στο κεφάλαιο Γ2.1 (πίνακας), όπου δίνονται οι εναλλακτικές 
«Πιεστικοί σωλήνες από ductile iron ή HDΡΕ PN12».

Το μήκος των σωληνώσεων θα προκύψει από τη χωροθέτηση της μονάδας προ-επεξεργασίας , 
δηλαδή από τη μελέτη των διαγωνιζομένων. Το κόστος περιλαμβάνεται στο Φ.Μ 27.

Ερώτηση 31

Στο σχέδιο "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-01 MBR" Σωληνώσεις Επεξεργασίας όπως και στο τεύχος 3 
Παράρτημα ΣΤ, αποτυπώνονται και αναφέρονται αγωγοί διαμέτρου DN300 συνολικού μήκους 
513 m ποιότητας HDPE, ενώ στο άρθρο ΦΜ27 του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης 
Προϋπολογισμού» αναφέρεται και κοστολογείται αγωγός DN300 μήκους 163m ίδιας ποιότητας.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιο είναι το μήκος του αγωγού που καλείται ο 
διαγωνιζόμενος να κατασκευάσει, και αν αυτό είναι μεγαλύτερο από τα 163m που έχουν 
συμπεριληφθεί στο κοστολόγιο τεκμηρίωσης προϋπολογισμού Τεύχος 6, σε ποιο 
προϋπολογισμό θα συμπεριληφθεί το επιπρόσθετο μήκος του αγωγού.

Απάντηση 31

Επισημαίνουμε, ότι η Υπηρεσία έχει ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση έργου έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου. 
Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία κάνει χρήση του άρθρου 50 του Ν. 4412.

Δεν μας είναι σαφές από πού προκύπτει το μήκος των 513 m, το οποίο σύμφωνα με την ερώτηση 
αποτυπώνεται στο σχέδιο ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-01 MBR.

Το μήκος των σωληνώσεων θα προκύψει από τη μελέτη των διαγωνιζομένων. Το κόστος 
περιλαμβάνεται στο Φ.Μ 27.

Ερώτηση 32
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Στο σχέδιο "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-01 MBR" Σωληνώσεις Επεξεργασίας αποτυπώνονται και 
αναφέρονται αγωγοί διαμέτρου DN200 συνολικού μήκους 360m ποιότητας HDPE, στο τεύχος 3 
Παράρτημα ΣΤ αναγράφονται συνολικά 230m, ενώ στο άρθρο ΦΜ27 του τεύχους 6 «Τεύχος 
Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» αναφέρεται και κοστολογείται αγωγός DN200 μήκους 163m 
ίδιας ποιότητας.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιο είναι το μήκος του αγωγού που καλείται ο 
διαγωνιζόμενος να κατασκευάσει, και αν αυτό είναι μεγαλύτερο από τα 163m που έχουν 
συμπεριληφθεί στο κοστολόγιο τεκμηρίωσης προϋπολογισμού Τεύχος 6, σε ποιο 
προϋπολογισμό θα συμπεριληφθεί το επιπρόσθετο μήκος του αγωγού.

Απάντηση 32

Το μήκος των σωληνώσεων θα προκύψει από τη μελέτη των διαγωνιζομένων. Το κόστος 
περιλαμβάνεται στο Φ.Μ 27.

Ερώτηση 33

Στο σχέδιο "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-01 MBR" Σωληνώσεις Επεξεργασίας, όπως και στο τεύχος 3 
Παράρτημα ΣΤ, αποτυπώνονται και αναγράφονται αγωγοί ποιότητας GRP διαμέτρου DN1200, 
DN1000, DN600, DN500, DN300, ενώ στο άρθρο ΦΜ27 του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης 
Προϋπολογισμού» δεν έχουν κοστολογηθεί αγωγοί αντίστοιχης ποιότητας και διαμέτρων.

Παρακαλούμε  όπως  διευκρινίσετε  σε ποιο σημείο του  κοστολογίου τεκμηρίωσης του 
προϋπολογισμού του Τεύχους 6 έχουν συμπεριληφθεί οι εν λόγω σωληνογραμμές.

Απάντηση 33

Οι συγκεκριμένοι αγωγοί διακινούν λύματα. Το υλικό προδιαγράφεται στο Τεύχος 3, κεφ. Γ2.1 
(πίνακας) και θα είναι ως εξής:

 για το επιχωμένο τμήμα οι πιεστικοίσωλήνες από ductile iron ή HDΡΕ PN12 ενώ οι 
βαρυτικοί GRP ή PVC ή HDPE/

 για τους εκτεθειμένους σωλήνες και τους αγωγούς εντός κτιρίων ανοξείδωτοι AISI 304 L ή 
ductile iron.

Το μήκος των σωληνώσεων και η διατομή θα προκύψει από τη μελέτη των διαγωνιζομένων,

Το υλικό των αγωγών αποτελεί επιλογή των διαγωνιζομένων μεταξύ των εναλλακτικών που δίνουν 
οι Προδιαγραφές του Έργου.

Το κόστος περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 27, όπως αναφέρεται στο Τιμολόγιο. Στο Τεύχος Τεκμηρίωσης 
Προϋπολογισμού ο συγκεκριμένος αγωγός περιλαμβάνεται στο Φ.Μ.27 εδάφιο 9 και 11. 
Σημειώνεται, ότι Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού περιλαμβάνει κάθε αγωγό με ένα μόνο 
υλικό, από τις εναλλακτικές δυνατότητες που δίνει η προδιαγραφή στους διαγωνιζομένους.

Ερώτηση 34
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Στο σχέδιο "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-01 MBR" Σωληνώσεις Επεξεργασίας, αποτυπώνονται οι 
γραμμές "Ανακυκλοφορία στερεών προς ανοξική" & "Ανακυκλοφορία νιτρικών προς ανοξική" ως 
DN500 και DN400 αντίστοιχα χωρίς να αναγράφεται η ποιότητα του υλικού κατασκευής, ενώ 
στο τεύχος 3 Παράρτημα ΣΤ αναφέρονται ως DN600 GRP και οι δυο. Παράλληλα στο 
κοστολόγιο τεκμηρίωσης προϋπολογισμού Τεύχος 6 δεν υπάρχει άρθρο για GRP αγωγό, ενώ η 
μόνη εγγραφή για διατομή DN600 αφορά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων με 
αγωγό ποιότητας HDPE δομημένου τοιχώματος και όχι γραμμών ανακυκλοφορίας.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τη διατομή , το μήκος και την ποιότητα του υλικού των εν 
λόγω δικτύων καθώς και το άρθρο του κοστολογίου τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού Τεύχος 
6 που τα δίκτυα αυτά έχουν κοστολογηθεί.

Απάντηση 34

Οι συγκεκριμένοι αγωγοί διακινούν λύματα. Το υλικό προδιαγράφεται στο Τεύχος 3, κεφ. Γ2.1 
(πίνακας) και θα είναι ως εξής:

 για το επιχωμένο τμήμα οι πιεστικοίσωλήνες από ductile iron ή HDΡΕ PN12 ενώ οι 
βαρυτικοί GRP ή PVC ή HDPE/

 για τους εκτεθειμένους σωλήνες και τους αγωγούς εντός κτιρίων ανοξείδωτοι AISI 304 L ή 
ductile iron.

Το μήκος των σωληνώσεων και η διατομή θα προκύψει από τη μελέτη των διαγωνιζομένων,

Το υλικό των αγωγών αποτελεί επιλογή των διαγωνιζομένων μεταξύ των ενταλλακτικών που δίνουν 
οι Προδιαγραφές του Έργου.

Το κόστος περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 27, όπως αναφέρεται στο Τιμολόγιο. Στο Τεύχος Τεκμηρίωσης 
Προϋπολογισμού ο συγκεκριμένος αγωγός περιλαμβάνεται στο Φ.Μ.27 εδάφιο 9 και 11. 
Σημειώνεται, ότι Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού περιλαμβάνει κάθε αγωγό με ένα μόνο 
υλικό, από τις εναλλακτικές δυνατότητες που δίνει η προδιαγραφή στους διαγωνιζομένους.

Ερώτηση 35

Στο σχέδιο "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-01 MBR" Σωληνώσεις Επεξεργασίας, αποτυπώνονται οι 
γραμμές "MBR προς χλωρίωση" ως DN300 (63m) χωρίς να αναγράφεται η ποιότητα του υλικού 
κατασκευής, ενώ στο τεύχος 3 Παράρτημα ΣΤ αναφέρεται ως DN300 GRP (63m). Παράλληλα 
στο άρθρο ΦΜ27 του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» δεν υπάρχει άρθρο 
για GRP αγωγό.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε την ποιότητα του υλικού των εν λόγω δικτύων, καθώς και το 
άρθρο του κοστολογίου τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού Τεύχος 6 που τα δίκτυα αυτά έχουν 
κοστολογηθεί .

Απάντηση 35

Ο συγκεκριμένος αγωγός διακινεί λύματα. Το υλικό προδιαγράφεται στο Τεύχος 3, κεφ. Γ2.1 
(πίνακας) και θα είναι ως εξής:
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 για το επιχωμένο τμήμα οι πιεστικοίσωλήνες από ductile iron ή HDΡΕ PN12 ενώ οι 
βαρυτικοί GRP ή PVC ή HDPE/

 για τους εκτεθειμένους σωλήνες και τους αγωγούς εντός κτιρίων ανοξείδωτοι AISI 304 L ή 
ductile iron.

Το κόστος περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 27, όπως αναφέρεται στο Τιμολόγιο. Στο Τεύχος Τεκμηρίωσης 
Προϋπολογισμού ο συγκεκριμένος αγωγός περιλαμβάνεται στο Φ.Μ.27 εδάφιο 13. Σημειώνεται, ότι 
Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού περιλαμβάνει κάθε αγωγό με ένα μόνο υλικό, από τις 
εναλλακτικές δυνατότητες που δίνει η προδιαγραφή στους διαγωνιζομένους.

Ερώτηση 36

Στο σχέδιο "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-GA-03 MBR" Δίκτυο πόσιμου και βιομηχανικού νερού, 
αποτυπώνονται δίκτυα διατομών Φ40, Φ50 και Φ90 και αναφέρονται κλάσεις δικτύων PN10, 
PN16 και SDR7,4 (PN32) για το ίδιο δίκτυο, κάτι το οποίο δε συνάδει τεχνικά. Σημειώνουμε ότι 
στο  τεύχος 3 Παράρτημα ΣΤ δεν αναφέρονται καθόλου αγωγοί για τα εν λόγω δίκτυα και 
επιπλέον στο Τεύχος 6 στο άρθρο ΦΜ27 δεν έχουν κοστολογηθεί αγωγοί αντίστοιχης 
ποιότητας και διαμέτρων για το πόσιμο και το βιομηχανικό νερό.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τη διατομή, το μήκος, την κλάση δικτύου και την ποιότητα του 
υλικού των εν λόγω δικτύων καθώς και το άρθρο του κοστολογίου τεκμηρίωσης του 
προϋπολογισμού Τεύχος 6 που τα δίκτυα αυτά έχουν κοστολογηθεί.

Στο σχέδιο "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-GA-04 MBR" Δίκτυο ακαθάρτων και στραγγιδίων, αποτυπώνονται 
δίκτυα χωρίς να διευκρινίζονται οι διατομές και η ποιότητα των αγωγών. Στο  τεύχος 3 
Παράρτημα ΣΤ, δεν αναφέρονται καθόλου αγωγοί για τα εν λόγω δίκτυα και επιπλέον στο 
Τεύχος 6 στο άρθρο ΦΜ27 δεν έχουν κοστολογηθεί αγωγοί για τα δίκτυα αυτά.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε την ποιότητα του υλικού, το μήκος και τη διατομή  των εν 
λόγω δικτύων, καθώς και το άρθρο του κοστολογίου τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού Τεύχος 
6 που τα δίκτυα αυτά έχουν κοστολογηθεί .

Απάντηση 36

Απάντηση 36 α: Δίκτυο πόσιμου και βιομηχανικού νερού

Διευκρινίζεται ότι τα δίκτυα πόσιμου και βιομηχανικού νερού δεν είναι ένα, αλλά δύο διακριτά δίκτυα.

Οι συμβατικές απαιτήσεις, όσον αφορά στο δίκτυο ύδρευσης αναφέρονται στο Τεύχος 3, κεφ. Γ.3.2. 
Το δίκτυο αυτό λειτουργεί σε τάξη πίεσης PN10.

Οι συμβατικές απαιτήσεις, όσον αφορά στο δίκτυο ύδρευσης αναφέρονται στο Τεύχος 3, κεφ. Γ.3.3. 
Το δίκτυο αυτό λειτουργεί σε τάξη πίεσης PN16, διότι καλύπτει και τις ανάγκες πυρόσβεσης, όπως 
άλλωστε αναφέρεται στο Γ.3.3.

Το Παράρτημα Στ του Τεύχους 3 αναφέρεται σε σωληνώσεις επεξεργασίας, όπως δηλώνει ο τίτλος 
του. Για το λόγο αυτό δεν περιλαμβάνονται τα βοηθητικά δίκτυα πεδίου.

Οι διατομές και τα μήκη των σωληνώσεων θα προκύψουν από τη μελέτη του Αναδόχου, ενώ θα 
τηρηθούν οι κλάσεις πίεσης που προδιαγράφονται.
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Τα δίκτυα πόσιμου και βιομηχανικού νερού περιλαμβάνονται στο Φ.Μ. 27, όπως αναφέρεται στο 
Τιμολόγιο. Δεν απαιτείται διακριτή αναφορά στο Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού, λόγω του 
περιορισμένου οικονομικού αντικειμένου.

Απάντηση 36 β: Δίκτυο αποχέτευσης και στραγγιδίων

Οι συμβατικές απαιτήσεις, όσον αφορά στο δίκτυο αποχέτευσης και στραγγιδίων  αναφέρονται στο 
Τεύχος 3, κεφ. Γ.3.1. 

Το υλικό των σωληνώσεων προδιαγράφεται στον Πίνακα του κεφαλαίου Γ2.1 του Τεύχους 3. Είναι 
αποδεκτοί πιεστικοί σωλήνες από ductile iron ή HDΡΕ PN12 και βαρυτικοί σωλήνες από GRP, PVC 
ή HDPE.

Οι διατομές των αγωγών θα προκύψουν από τη μελέτη του Αναδόχου. Με δεδομένο το μέγεθος της 
εγκατάστασης είναι αποδεκτό στο στάδιο της προσφοράς να χρησιμοποιηθεί ενιαία η ελάχιστη 
διάμετρος DN 250.

Το Παράρτημα Στ του Τεύχους 3 αναφέρεται σε σωληνώσεις επεξεργασίας, όπως δηλώνει ο τίτλος 
του. Για το λόγο αυτό δεν περιλαμβάνονται τα βοηθητικά δίκτυα πεδίου.

Τo δίκτυo αποχέτευσης και στραγγιδίων περιλαμβάνεται στο Φ.Μ. 27, όπως αναφέρεται στο 
Τιμολόγιο. Δεν απαιτείται διακριτή αναφορά στο Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού, λόγω του 
περιορισμένου οικονομικού αντικειμένου.

Ερώτηση 38

Στο Τεύχος 6 Τεκμηρίωση προϋπολογισμού για το ΦΜ2, έχει θεωρήσει για το σύνολο των 
ηλεκτροκίνητων δικλείδων (πέντε (5) τμχ) διατομής DN300.

Τόσο στον πίνακα εξοπλισμού του σχεδίου «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-02 MBR Εσχάρωση», όσο και 
στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ, αναφέρονται τρία (3) τεμάχια DN300 και δυο (2) τεμάχια DN350 
για τις ηλεκτροκίνητες δικλείδες. Στο προαναφερθέν σχέδιο όμως αποτυπώνονται όλες οι 
δικλείδες χειροκίνητες και όχι ηλεκτροκίνητες.

Επίσης στο Τεύχος 6 Τεκμηρίωση προϋπολογισμού για το ΦΜ2, έχει θεωρήσει και για το 
σύνολο των χειροκίνητων δικλείδων (πέντε (5) τμχ) διατομής DN300.

Στον πίνακα εξοπλισμού του σχεδίου «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-02 MBR Εσχάρωση» αναφέρονται 
τρείς χειροκίνητες δικλείδες (3) διατομής DN300 και δυο (2) διατομής DN 400.

Στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ αναφέρονται τρείς (3) χειροκίνητες δικλείδες DN300 και τρείς (3) 
χειροκίνητες δικλείδες DN400.
Συμπερασματικά το πλήθος, το είδος και η διατομή των δικλείδων δεν συμπίπτουν μεταξύ 
των Τευχών 3, 6 και των σχεδίων.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το πλήθος και το είδος των δικλείδων που είναι συμβατικά 
υποχρεωμένος ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει.
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Απάντηση 38

Η συμβατική απαίτηση ορίζεται στο Τεύχος 3, κεφ. Β.2.2 ως εξής:

«…
1. Τρεις μονάδες λεπτής εσχάρωσης και συμπίεσης εσχαρισμάτων δυναμικότητας 319 m3/h 

εκάστη, σε υπέργεια τοποθέτηση εντός μεταλλικού δοχείου με διάκενο εσχάρας 
τουλάχιστον 6 mm και βαθμό συμπίεσης εσχαρισμάτων τουλάχιστον 30 %, με σύνδεση με 
σωληνωτό αγωγό εξοπλισμένο με μαχαιρωτή δικλείδα απομόνωσης ανάντη και κατάντη, 
σύνδεση στο δίκτυο βιομηχανικού νερού και εξοπλισμένο με σύστημα ατέρμονης 
ενσάκισης.

2. Δύο μονάδες λεπτής εσχάρωσης και συμπίεσης εσχαρισμάτων δυναμικότητας 319 m3/h 
εκάστη, σε υπέργεια τοποθέτηση εντός μεταλλικού δοχείου με διάκενο εσχάρας 
τουλάχιστον 3mm, με οπή και όχι με σχισμή, και βαθμό συμπίεσης εσχαρισμάτων 35 %, 
με σύνδεση με σωληνωτό αγωγό εξοπλισμένο με μαχαιρωτή δικλείδα απομόνωσης 
ανάντη και κατάντη, σύνδεση στο δίκτυο βιομηχανικού νερού και εξοπλισμένο με σύστημα 
ατέρμονης ενσάκισης. …»

Συνοψίζοντας, το σύνολο των δικλείδων είναι δέκα, πέντε ανάντη και πέντε κατάντη.

Η διάμετρος των δικλείδων καθορίζεται από τη διάμετρο της φλάντζας εισόδου και εξόδου. 
Τη διάμετρο των φλαντζών καθορίζει ο προμηθευτής της μονάδας εσχάρωσης.

Ερώτηση 39

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-02 MBR Εσχάρωση» για το ΦΜ2 αποτυπώνεται 
γερανογέφυρα χειροκίνητη, ενώ τόσο στον πίνακα εξοπλισμού του σχεδίου όσο και στο 
Τεύχος 3 Παράρτημα Δ, αναφέρονται δυο γερανογέφυρες και με μήκη διαφορετικά από 
αυτά που φαίνονται στα σχέδια.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το είδος και το πλήθος των ανυψωτικών μέσων που 
απαιτείται να προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Απάντηση 39

Η συμβατική απαίτηση ορίζεται στο Τεύχος 3, κεφ. Β.2.2 ως εξής: «Θα εγκατασταθούν δυο 
ανυψωτικές διατάξεις μονής δοκού (monorail) πάνω από τα συγκροτήματα με τα οποία θα 
επιτυγχάνεται η συντήρηση τους και η μεταφορά των προς συντήρηση τμημάτων κοντά στις 
πόρτες. Η ανυψωτική ικανότητα των ανωτέρω θα είναι επαρκής για να ανυψώσει το βαρύτερο 
προς συντήρηση και κατά ελάχιστο 2 τόνους.»

Ερώτηση 40

Στο ΦΜ03 που αφορά την Εξάμμωση:

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-03Β MBR Εξάμμωση» τα θυροφράγματα απομόνωσης 
των τεσσάρων (4) νέων δεξαμενών εξάμμωσης αποτυπώνονται ως ηλεκτροκίνητα, ενώ στον 
πίνακα εξοπλισμού του ίδιου σχεδίου αναφέρονται ως χειροκίνητα.

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-03Β MBR Εξάμμωση» αποτυπώνονται επιπλέον δυο (2) 
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θυροφράγματα που μοιράζουν την παροχή στις δυο ομάδες εξαμμωτών τα οποία δεν 
αναφέρονται στον πίνακα εξοπλισμού του προαναφερθέντος σχεδίου ούτε στο Τεύχος 6 
Τεκμηρίωση προϋπολογισμού.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το πλήθος και το είδος των θυροφραγμάτων που είναι 
συμβατικά υποχρεωμένος ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει.

Απάντηση 40

Τα θυροφράγματα απομόνωσης της εισόδου των δεξαμενών εξάμμωσης είναι τέσσερα (4) 
χειροκίνητα.

Τα ενδιάμεσα θυροφράγματα, στα οποία αναφέρεται η δεύτερη παράγραφος, δεν μοιράζουν την 
παροχή στις δύο ομάδες εξαμμωτών, όπως υποθέτει η ερώτηση. Είναι απαραίτητα, ώστε να μην 
αναμιγνύεται η ροή των εσχαρισμένων λυμάτων με μεγαλύτερο και μικρότερο διάκενο.

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να εξασφαλίζει, ότι δεν θα καταλήγουν ανεπαρκώς εσχαρισμένα λύματα 
στις μεμβράνες. Μπορεί να εφαρμόσει τη λύση που αποτυπώνεται στην προμελέτη ή άλλη με 
ισοδύναμο αποτέλεσμα.

Ερώτηση 41

Στο ΦΜ03 που αφορά την Εξάμμωση:

Για τον αερισμό της εξάμμωσης τόσο στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ όσο και στο Τεύχος 6 
Τεκμηρίωση εξοπλισμού αλλά και στο Τεύχος 5Β παράγραφο 4.4.1, αναφέρονται συνολικά 
τρείς (3) φυσητήρες, ενώ στην Τεχνική περιγραφή του Τεύχους 3 κεφάλαιο Β.2.3 
αναφέρονται δυο (2) φυσητήρες εκ των οποίων ο ένας (1) εφεδρικός.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το πλήθος των φυσητήρων που είναι συμβατικά 
υποχρεωμένος ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει.

Απάντηση 41

Στο ΦΜ 03 απαιτούνται δυο (2) φυσητήρες σε λειτουργία και ένας (1) εφεδρικός.

Ερώτηση 42

Στο ΦΜ04 που αφορά το φρεάτιο μέτρησης παροχής

Στο Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή, όπως και στο Παράρτημα Δ αναφέρεται ένας (1) 
ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής διατομής DN500 και ένας (1) DN300, όπως και 
δικλείδες εκτροπής DN500. Στον πίνακα εξοπλισμού του σχεδίου «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR- 04 
MBR Φρεάτιο μέτρησης παροχής» αναφέρονται ένας (1) ηλεκτρομαγνητικός μετρητής 
παροχής DN400 και ένας (1) DN300 και δικλείδες αντίστοιχων διατομών.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τις διατομές των παροχομέτρων και των δικλείδων που 
είναι συμβατικά υποχρεωμένος ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει.
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Απάντηση 42

Περιλαμβάνεται ένας (1) ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής διατομής DN500 και ένας (1) 
DN300. Παραπέμπουμε στον Πίνακα Συμμόρφωσης.

Ερώτηση 43

Στο ΦΜ05 που αφορά το φρεάτιο εκτροπής

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-05 MBR Φρεάτιο εκτροπής» αποτυπώνονται τρία (3) 
θυροφράγματα απομόνωσης ηλεκτροκίνητα ενώ τόσο στο Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή 
Κεφάλαιο Β.2.5 και Παράρτημα Δ όσο και στο Τεύχος 6 Τεκμηρίωση προϋπολογισμού, δεν 
αναφέρεται το είδος του χειρισμού των θυροφραγμάτων.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το είδος του χειρισμού των θυροφραγμάτων που είναι 
συμβατικά υποχρεωμένος ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει.

Απάντηση 43

Το θυρόφραγμα προς την ανοξική δεξαμενή θα είναι ηλεκτροκίνητο.

Τα θυροφράγματα προς τις δεξαμενές εξισορρόπησης θα είναι χειροκίνητα.

Ερώτηση 44

Στο ΦΜ06 που αφορά τις δεξαμενές εξισορρόπησης

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-06 Α MBR Δεξαμενές εξισορρόπησης» όπως και στο 
σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-06 Β MBR Σωληνώσεις Δεξαμενών εξισορρόπησης»   δεν 
αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις που είναι υποχρεωμένος ο Διαγωνιζόμενος να προσφέρει.

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε σχέδιο με τις παρεμβάσεις που είναι συμβατικά 
υποχρεωμένος ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, όπως και τα ως κατασκευάσθει σχέδια της 
υφιστάμενης εγκατάστασης.

Απάντηση 44

Στο τεύχος 3, κεφ. Β.2.6 αναφέρεται ότι: «Η παρούσα εργοληπτική σύμβαση δεν περιλαμβάνει 
κατασκευαστικές επεμβάσεις στις δεξαμενές εξισορρόπησης, πέραν της εγκατάστασης των αντλιών 
εκκένωσης». Οι εργασίες αφορούν στην εγκατάσταση και διασύνδεση των αντλιών εκκένωσης, 
στην εγκατάσταση οργάνου μέτρησης στάθμης και στη διασύνδεση του αντλιοστασίου με τον 
τρόπο που παρουσιάζεται στο σχέδιο ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-06 B MBR «Σωληνώσεις περιοχής 
δεξαμενών εξισορρόπησης».

Τα σχέδια ως κατασκευάσθει είναι διαθέσιμα επί τόπου του έργου. Τα κύρια γεωμετρικά στοιχεία 
των δεξαμενών, όπως αυτά έχουν προκύψει από τοπογραφικές αποτυπώσεις παρουσιάζονται στο 
σχέδιο ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-06 Α MBR.
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Ερώτηση 45

Στο ΦΜ07 που αφορά την ανοξική δεξαμενή

Στο Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή κεφάλαιο Β.2.7 αναφέρεται ότι:

«Σχετικά με τους επιφανειακούς αεριστήρες θα δοθούν σχετικές οδηγίες της Επίβλεψης 
ανάλογα με την κατάσταση τους και είτε θα απομακρυνθούν είτε θα διατηρηθούν είτε στο 
σύνολο τους είτε ως ένα ζεύγος (θα δοθούν σχετικές οδηγίες της επίβλεψης), έτσι ώστε να 
μπορούν να συνεισφέρουν στην οξυγόνωση του μικτού υγρού, αν απαιτηθεί.»|

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν και πόσοι επιφανειακοί αεριστήρες θεωρείτε ότι θα 
πρέπει να απομακρυνθούν ώστε να συμπεριληφθεί η εν λόγω ενέργεια τόσο στη μελέτη 
όσο και στο κοστολόγιο του εκάστοτε διαγωνιζόμενου.

Απάντηση 45

Η απομάκρυνση των επιφανειακών αεριστήρων, αν τελικά επιλεγεί, δεν θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Έχει εκδοθεί σχετικά Τεύχος Παρατηρήσεων και Επουσιωδών Διορθώσεων στη συνέχεια της 
Διαβούλευσης.

Ερώτηση 46

Στο ΦΜ08 που αφορά το αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης

Αναφορικά με την παροχή των κοχλιών του αντλιοστασίου ενδιάμεσης ανύψωσης, στο 
Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή Β.2.8 αναφέρεται παροχή 1.750m3/h έκαστος, δηλαδή 1.750 
x 3=5.250m3/h.

Τόσο στον πίνακα εξοπλισμού του σχεδίου «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-08 Α MBR Κοχλιωτό 
αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης» όσο και στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ αναφέρεται η 
εγκατάσταση τριών κοχλιών παροχής 621m3/h έκαστος δηλαδή 621x3=1.863 m3/h. 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε την παροχή των κοχλιών που απαιτείται να προσφέρει ο 
διαγωνιζόμενος.

Απάντηση 46

Η απαιτούμενη παροχή είναι 1.750m3/h έκαστος, δηλαδή 1.750 x 3=5.250m3/h

Ερώτηση 47

Στο ΦΜ08 που αφορά το αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-08 Α MBR Κοχλιωτό αντλιοστάσιο ενδιάμεσης 



Σελ 50

ανύψωσης» στον πίνακα του εξοπλισμού αναφέρεται αγωγός «από έργα εισόδου» DN400, 
ενώ στην κάτοψη του ίδιου σχεδίου αναφέρεται αγωγός DN500.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τη διατομή του αγωγού που είναι συμβατικά 
υποχρεωμένος ο διαγωνιζόμενος να συμπεριλάβει τόσο στη μελέτη του όσο και στην 
προσφορά του.

Απάντηση 47

Η διάμετρος του αγωγού προβλέπεται από την προμελέτη είναι DN 400.

Ερώτηση 48

Στο ΦΜ09 που αφορά το βιολογικό αντιδραστήρα συμβατικής επεξεργασίας

Στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ Α/Α 9.16 αναφέρεται παροχόμετρο για την ανακυκλοφορία 
διατομής DN600.

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09 Α/Β/C Βιολογικός ανιδραστήρας» δεν αποτυπώνεται 
μετρητής παροχής, ενώ οι διατομές των αντίστοιχων σωληνογραμμών που θα μπορούσε να 
εγκατασταθεί μετρητής παροχής είναι διατομής DN250.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν απαιτείται μετρητής παροχής, ποια η διατομή του και 
ποια η θέση εγκατάστασής του, ώστε να συμπεριληφθεί στη μελέτη και την προσφορά του 
διαγωνιζόμενου.

Απάντηση 48

Η ερώτηση έχει προκύψει από προφανή σύγχυση του διαγωνιζομένου. Η απαίτηση είναι ο μετρητής 
παροχής να εγκατασταθεί στη γραμμή ανακυκλοφορίας προς την ανοξική ζώνη. Η γραμμή αυτή 
αναφέρεται με τον αριθμό (22) στο παράρτημα ΣΤ του Τεύχους 3 «Ενδεικτικός κατάλογος 
σωληνώσεων επεξεργασίας» και είναι DN 600.

Η ερώτηση αναφέρεται σε σωληνογραμμή DN 250, η οποία πιθανότατα είναι η σωληνογραμμή υπ. 
αριθμ. (28) του ιδίου παραρτήματος.

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι γραμμές ανακυκλοφορίας που προβλέπονται, παραπέμπουμε 
στα διαγράμματα ροής.

Συνοψίζοντας:

 Απαιτείται μετρητής παροχής.
 Η διατομή του είναι DN 600.
 Θα εγκατασταθεί στη σωληνογραμμή υπ. αριθμ. (22), η οποία μεταφέρει το μικτό υγρό προς 

την ανοξική ζώνη κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Ερώτηση 49



Σελ 51

Στο ΦΜ10 που αφορά το βιολογικό αντιδραστήρα ΜΒR

Στο Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή Β.2.9, αναφέρεται ότι στο συμβατικό βιολογικό 
αντιδραστήρα θα εγκατασταθούν 2.128 διαχύτες λεπτής φυσαλίδας.

Στο Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή Β.2.10, αναφέρεται ότι στο βιολογικό αντιδραστήρα MBR 
θα εγκατασταθούν 1.520 διαχύτες λεπτής φυσαλίδας.

Στο Τεύχος 6 Τεκμηρίωση προϋπολογισμού ΦΜ9 & ΦΜ10 αναφέρεται το ίδιο ποσό και για 
τους δυο βιοαντιδραστήρες, παρόλο που στο συμβατικό βιοαντιδραστήρα προβλέπεται να 
εγκατασταθούν 40% περισσότεροι διαχύτες από το βιοαντιδραστήρα MBR.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν είναι ορθή η δαπάνη που έχει προϋπολογιστεί για 
την προμήθεια και εγκατάσταση των διαχυτών του συμβατικού βιοαντιδραστήρα.

Απάντηση 49

Το συνολικό κόστος του συστήματος υποβρύχιας διάχυσης, το οποίο εκτείνεται στις δεξαμενές και 
των δύο φυσικών μερών, έχει επιμεριστεί ισόποσα στα δύο Φυσικά Μέρη ΦΜ9 και ΦΜ10. 
Πρόκειται για αποδεκτή απλοποίηση. Η τιμή που έχει προϋπολογισθεί για το σύστημα υποβρύχιας 
διάχυσης υπερκαλύπτει το κόστος και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή του συμβατικού αντιδραστήρα 
και του MBR. 

Ερώτηση 50

Στο ΦΜ11 που αφορά τις δεξαμενές εξισορρόπησης ΜΒR

Στο τεύχος 3 τόσο στην Τεχνική περιγραφή όσο και στο Παράρτημα Δ, αλλά  και στο 
Τεύχος 6 τεκμηρίωση προϋπολογισμού, αναφέρονται τέσσερις (4) αντλίες εκκένωσης, δυο 
(1+1) για κάθε δεξαμενή, ενώ στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-10Α MBR Δεξαμενές 
Τελικής Καθίζησης – Δεξαμενές Εξισορρόπησης MBR», στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ αλλά και 
στο Τεύχος 5Β Παράγραφο 4.2.1, αποτυπώνεται και αναφέρεται μόνο μια (1) αντλία για 
κάθε δεξαμενή, σύνολο δυο (2).

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το πλήθος των αντλιών εκκένωσης των δεξαμενών 
εξισορρόπησης MBR που είναι συμβατικά υποχρεωμένος ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει 
αλλά και να συμπεριλάβει στη μελέτη του.

Απάντηση 50

Η απαίτηση των τευχών είναι διατυπωμένη στο Τεύχος 3. Απαιτούνται τέσσερις (4) αντλίες 
εκκένωσης, δυο (1+1) για κάθε δεξαμενή.

Ερώτηση 51



Σελ 52

Στο ΦΜ11 που αφορά τις δεξαμενές εξισορρόπησης ΜΒR

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-10Α MBR Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης – Δεξαμενές 
Εξισορρόπησης MBR» αποτυπώνεται ελεύθερη είσοδος και έξοδος των δεξαμενών τόσο 
εξισορρόπησης όσο και δευτεροβάθμιας καθίζησης.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν απαιτείται η εγκατάσταση θυροφραγμάτων στις 
εισόδους και εξόδους των δεξαμενών ώστε να είναι η δυνατή η απομόνωση κατ’ επιλογήν 
για λόγους συντήρησης και αν ναι, σε ποιο άρθρο του τιμολογίου εντάσσεται η εν λόγω 
δαπάνη.

Απάντηση 51

Δεν είναι απαραίτητη η απομόνωση των δεξαμενών εξισορρόπησης για λόγους συντήρησης.

Ερώτηση 52

Στο ΦΜ12 που αφορά το κτίριο εξυπηρέτησης ΜΒR

Στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ αναφέρονται έξι (6) αντλίες διαυγών, ενώ στο Τεύχος 3 
Τεχνική περιγραφή Β.2.12 (1+1 ανά διαμέρισμα), ενώ στο Τεύχος 6 Τεκμηρίωση 
προϋπολογισμού και στα σχέδια «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-09F MBR Κτίριο εξυπηρέτησης 
MBR» αποτυπώνονται και αναφέρονται οκτώ (8) αντλίες διαυγών.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιο είναι το πλήθος των αντλιών διαυγών που είναι 
συμβατικά υποχρεωμένος να προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ή αν το πλήθος των αντλιών 
αποτελεί  αντικείμενο  της  μελέτης  του  διαγωνιζόμενου  σε  συνεργασία  με  τον 
προμηθευτή των Μεμβρανών ανεξάρτητα από τα Τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Απάντηση 52

Τα Τεύχη δημοπράτησης του έργου ισχύουν στο σύνολο τους.

Η απαίτηση όσον αφορά στον αριθμό των αντλιών διαυγών ορίζεται στο Τεύχος 3, κεφ. Β.2.12. 
Ορίζεται, ότι «θα εγκατασταθεί τουλάχιστον μία αντλία διαυγών για κάθε διαμέρισμα εγκατάστασης 
μεμβρανών και επιπρόθετη εφεδρεία 100 %. Στην περίπτωση επομένως που επιλέγονται τέσσερα 
διαμερίσματα μεμβρανών, θα απαιτηθούν τέσσερεις αντλίες διαυγών σε λειτουργία και τέσσερεις σε 
εφεδρεία, θα εγκατασταθούν οκτώ (8) αντλίες.

Για αυτό το λόγο διατυπώνεται η απαίτηση στον Πίνακα Συμμόρφωσης, ο αριθμός των αντλιών 
διαυγών να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ.

Αν επιλεγούν περισσότερα διαμερίσματα υπερδιήθησης, θα εγκατασταθούν περισσότερες αντλίες.

Ερώτηση 53
Στο ΦΜ12 που αφορά το κτίριο εξυπηρέτησης ΜΒR

Στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ εγγραφή 12.02 αναφέρεται ότι: "οι φυσητήρες μεμβρανών 
καθαρισμού θα είναι τουλάχιστον 8 και θα καθοριστούν από τον προμηθευτή ", ενώ στο 



Σελ 53

Τεύχος 6 τεκμηρίωση του προϋπολογισμού έχουν κοστολογηθεί έξι (6).

Παρακαλούμε όπως διευκρινίστε ποιο είναι το πλήθος των φυσητήρων που είναι συμβατικά 
υποχρεωμένος να προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ή αν η επιλογή αυτή αποτελεί αντικείμενο 
του προμηθευτή των Μεμβρανών χωρίς το πλήθος των φυσητήρων να περιορίζεται από τα 
Τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Απάντηση 53

Η απαίτηση όσον αφορά στον αριθμό των φυσητήρων καθαρισμού ορίζεται στο Τεύχος 3, κεφ. 
Β.2.12. Ορίζεται, ότι «θα εγκατασταθεί ένας λοβοειδής φυσητήρας για κάθε διαμέρισμα εγκατάστασης 
μεμβρανών και επιπρόθετη εφεδρεία 50 %». Ο ελάχιστος αριθμός των διαμερισμάτων έχει ορισθεί σε 
τέσσερα (4).

Επομένως:

 Αν ο διαγωνιζόμενος επιλέξει τέσσερα (4) διαμερίσματα εγκατάστασης μεμβρανών, τότε θα 
πρέπει να προσφέρει έξι (6) φυσητήρες.

 Αν ο διαγωνιζόμενος επιλέξει πέντε (5) διαμερίσματα εγκατάστασης μεμβρανών, τότε θα 
πρέπει να προσφέρει οκτώ (8) φυσητήρες

 Αν ο διαγωνιζόμενος επιλέξει έξι (6) διαμερίσματα εγκατάστασης μεμβρανών, τότε θα πρέπει 
να προσφέρει εννέα (9) φυσητήρες

Ερώτηση 54

Στο ΦΜ13 που αφορά το κτίριο φυσητήρων

Στο Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή κεφάλαιο Β.2.13 αναφέρεται ότι θα εγκατασταθούν 
συνολικά έξι (5+1) φυσητήρες για την εξυπηρέτηση των υποβρύχιων συστημάτων διάχυσης  
αέρα,  συμβατικής  και  μη,  βιολογικής  επεξεργασίας,  ενδεικτικής  ισχύος 125 kW.

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-11 MBR Κτίριο φυσητήρων» αποτυπώνονται τέσσερις (4) 
φυσητήρες που συνδέονται με το συλλέκτη, ένας 5ος μελλοντικός που εγκαθίσταται χωρίς να 
συνδεθεί με το συλλέκτη και ο κλάδος του είναι απομονωμένος με τυφλή φλάντζα και ένας 
έκτος με διακεκομμένη διαγράμμιση χωρίς καμία απολύτως σύνδεση, ενώ στον πίνακα 
εξοπλισμού του προαναφερθέντος σχεδίου αναφέρονται τέσσερεις (4) φυσητήρες και ένας 
(1) μελλοντικός.

Επίσης στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ παράγραφος 13 αναφέρονται πέντε (5) φυσητήρες και 
ένας (1) μελλοντικός, ομοίως και για τις δικλείδες απομόνωσης των φυσητήρων 
αναφέρονται έξι (5+1) τμχ.

Στο Τεύχος 5Β Κεφάλαιο 4.4.1 αναφέρονται έξι (6) φυσητήρες αερισμού με ενδεικτική ισχύ 
160kW.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιο είναι το πλήθος των φυσητήρων που είναι 
συμβατικά υποχρεωμένος ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει ή αν η επιλογή του πλήθους των 
φυσητήρων αποτελεί αντικείμενο της μελέτης του διαγωνιζόμενου ανεξάρτητα από τα 
αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.



Σελ 54

Απάντηση 54

Η επιλογή του πλήθους και της δυναμικότητας των φυσητήρων είναι αντικείμενο της μελέτης των 
διαγωνιζομένων. Όπως αναφέρεται και στο Τεύχος 3, σελ. 11/12, οι διαγωνιζόμενοι έχουν το 
δικαίωμα να αποκλίνουν από την Τεχνική Περιγραφή, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να 
εφαρμοστεί η τεχνική λύση που επιλέγουν. Σε κάθε περίπτωση ο διαγωνιζόμενος με την υποβολή της 
προσφοράς του αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της τήρησης των ορίων εκροής και των λοιπών 
απαιτήσεων των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι άπτονται του συμβατικού του αντικειμένου. Οι 
ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται επί ποινή αποκλεισμού 
αποτυπώνονται ρητά στον Πίνακα Συμμόρφωσης, με στόχο την διασφάλιση της συγκρισιμότητας των 
προσφορών των διαγωνιζομένων.

Ερώτηση 55

Στο ΦΜ13 που αφορά το κτίριο φυσητήρων

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-11 MBR Κτίριο φυσητήρων» αποτυπώνονται και 
αναφέρονται τρεις (3) ανεμιστήρες εξαερισμού με ηχομονωτικές περσίδες ανάντη των 
φυσητήρων και πέντε (5) ηχομονωτικές περσίδες κατάντη των φυσητήρων.

Στο Τεύχος 6 τεκμηρίωση προϋπολογισμού αλλά και στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ 
αναφέρονται τέσσερις (4) ανεμιστήρες/εξαερισμός.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιο είναι το πλήθος των ανεμιστήρων που είναι 
συμβατικά υποχρεωμένος να προσφέρει και να εγκαταστήσει ο διαγωνιζόμενος.

Απάντηση 55

Η απαίτηση των τευχών όσον αφορά το σύστημα εξαερισμού του κτιρίου φυσητήρων έχει διατυπωθεί 
στο Τεύχος 3 ως εξής: «Θα προβλεφθεί επαρκής αερισμός του κτιρίου για την απαγωγή των 
θερμικών φορτίων στην τελική φάση ανάπτυξης του έργου. Η αύξηση της θερμοκρασίας του κτιρίου, 
όταν οι φυσητήρες λειτουργούν στην ονομαστική τους παροχή δεν θα υπερβαίνει τους 5 oC.Θα 
τοποθετηθούν περσίδες στα στόμια αναρρόφησης και εκτόνωσης». Ο Ανάδοχος θα επιλέξει τον 
αριθμό και τη δυναμικότητα των ανεμιστήρων και των περσίδων που απαιτούνται προκειμένου να 
επιτευχθεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα.

Ερώτηση 56

Στο ΦΜ14 που αφορά τη Δευτεροβάθμια Καθίζηση

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-10Α MBR Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης – Δεξαμενές 
Εξισορρόπησης MBR» αποτυπώνεται ελεύθερη είσοδος και έξοδος των δεξαμενών τόσο 
εξισορρόπησης όσο και δευτεροβάθμιας καθίζησης.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν απαιτείται η εγκατάσταση θυροφραγμάτων στις 
εισόδους και εξόδους των δεξαμενών ώστε να είναι η δυνατή η απομόνωση κατ’ επιλογήν 
για λόγους συντήρησης και αν ναι, σε ποιο άρθρο του τιμολογίου εντάσσεται η εν λόγω 
δαπάνη.



Σελ 55

Απάντηση 56

Με βάση το σχεδιασμό της προμελέτης, η απομόνωση της τροφοδοσίας κάθε δεξαμενής καθίζησης 
επιτυγχάνεται από την έξοδο του βιολογικού αντιδραστήρα. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να 
ακολουθήσει το σχεδιασμό αυτό. Αν επιλέξει άλλο σχεδιασμό, όπως έχει τη δυνατότητα, τότε θα 
πρέπει να προβλέψει κατάλληλα αποφρακτικά ροής (θυροφράγματα ή άλλα), ώστε να είναι δυνατή η 
απομόνωση κάθε δεξαμενής καθίζησης. 

Η απομόνωση της εξόδου δεν είναι απαραίτητη, διότι τη λειτουργία εξασφαλίζει ο υπερχειλιστής.

Η λύση που θα επιλέξει ο Ανάδοχος θα ενταχθεί στο ΦΜ14, το οποίο αφορά στις δεξαμενές τελικής 
καθίζησης.

Ερώτηση 57

Στο ΦΜ15 που αφορά το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας

Στο Τεύχος 3 τόσο στην Τεχνική περιγραφή κεφάλαιο Β.2.15 όσο και στο Παράρτημα Δ, 
αλλά και στο Τεύχος 6 τεκμηρίωση προϋπολογισμού, αναφέρονται τρείς (3) αντλίες 
ανακυκλοφορίας.
Στο  τεύχος  5Β  παράγραφος  4.2.1,  στο  σχέδιο  «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-12  Αντλιοστάσιο 
ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος» αποτυπώνονται και αναγράφονται τέσσερις (4) 
αντλίες ανακυκλοφορίας.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε πόσες αντλίες είναι συμβατικά υποχρεωμένος να 
προσφέρει και συμπεριλάβει στη μελέτη του ο διαγωνιζόμενος.

Απάντηση 57

Η απαίτηση έχει διατυπωθεί ρητά στο Τεύχος 3, κεφ. Β.2.15. Συνολικά θα εγκατασταθούν οι εξής 
αντλίες: 

 Τρεις υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες ανακυκλοφορίας στερεών παροχής τουλάχιστον 630 
m3/h σε μανομετρικό 6m ή όπως αυτό προκύψει από την Μελέτη Εφαρμογής.

 Δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες περίσσειας ιλύος παροχής τουλάχιστον 16 m3/h σε 
μανομετρικό 5 m ή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη 
Εφαρμογής(επιπλέον μία εφεδρική αντλία στην αποθήκη)

Ερώτηση 58
Στο ΦΜ15 που αφορά το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας

Στο Τεύχος 3 τόσο στην τεχνική περιγραφή κεφάλαιο Β2.15, όσο και στο τεύχος 5Δ 
κεφάλαιο 8 αναφέρονται δυο (2) μετρητές παροχής ανακυκλοφορίας.

Στο τεύχος 6 Τεκμηρίωση προϋπολογισμού καθώς και στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ 
αναφέρεται ένας (1) μετρητής παροχής.

Επιπλέον στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-12 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και 
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περίσσειας ιλύος» δε γίνεται καμία αναφορά για μετρητή παροχής.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιο είναι το πλήθος των μετρητών παροχής που είναι 
συμβατικά υποχρεωμένος να προσφέρει και να εγκαταστήσει ο διαγωνιζόμενος.

Απάντηση 58

Η απαίτηση των τευχών, η οποία εκφράζεται στο Τεύχος 3  είναι να μετράται η παροχή 
ανακυκλοφορίας και προς τις δύο κατευθύνσεις που προβλέπονται. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί είτε με ένα μετρητή παροχής πριν τη διακλάδωση είτε με δύο μετρητές παροχής, 
έναν σε κάθε κλάδο. 

Η επιλογή της τεχνικής λύσης θα γίνει στη μελέτη προσφοράς του διαγωνιζομένου.

Ερώτηση 59
Στο ΦΜ15 που αφορά το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας

Στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-12 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος» 
αποτυπώνονται δυο αντλιοστάσια, ένα για την ανακυκλοφορία και ένα για την περίσσεια ιλύ. 
Ενδεικτικά για την κατασκευή του αντλιοστασίου απαιτούνται αγωγοί, εξαρτήματα και 
δικλείδες διαμέτρου από DN100 έως DN500. Όπως είναι κατανοητό είναι αδύνατο να 
πραγματοποιηθεί προμήθεια και κατασκευή δικτύου ανοξείδωτων αγωγών για το εν λόγω 
αντλιοστάσιο με τον προϋπολογισμό των 3.000,00€ που αναφέρεται στο Τεύχος 6 
τεκμηρίωση προϋπολογισμού. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε την ορθότητα του 
προϋπολογισμού του τεύχους 6.

Απάντηση 59

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Η/Μ εργασιών του Φ.Μ. 15 είναι 97.500,-- και καλύπτει το σύνολο 
των απαιτήσεων. Η κατασκευή του δικτύου έχει άλλωστε προβλεφθεί στην Τεκμηρίωση 
Προϋπολογισμού σε διακριτό κονδύλι που αφορά στην κατασκευή. 

Ερώτηση 60
Στο ΦΜ18 που αφορά τη δεξαμενή και το αντλιοστάσιο ανακτημένου νερού

Στο τεύχος 3 τόσο στην Τεχνική περιγραφή Β.2.18 όσο και στο Παράρτημα Δ, όπως και στο 
σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-13C αντλίες διάθεσης ανακτημένου νερού» αναφέρεται ότι θα 
εγκατασταθούν δυο (2) φυγοκεντρικές μονοβάθμιες αντλίες.
Στο Τεύχος 6 Τεκμηρίωση προϋπολογισμού αναφέρονται τρείς (3) αντλίες.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιο είναι το πλήθος των αντλιών που είναι συμβατικά 
υποχρεωμένος ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει για το εν λόγω αντλιοστάσιο.

Απάντηση 60

Θα εγκατασταθούν δυο (2) αντλίες.
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Ερώτηση 61

Στο ΦΜ18 που αφορά τη δεξαμενή και το αντλιοστάσιο ανακτημένου νερού

Στο Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή Β.2.18 αναφέρεται ότι οι αντλίες θα έχουν παροχή 300 
m3/h (χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι συνολική ή για έκαστη αντλία), ενώ στο σχέδιο 
«ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-13C αντλίες διάθεσης ανακτημένου νερού» γίνεται αναφορά για 
αντλίες δυναμικότητας 28lt/sec ->100m3/h.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια είναι η δυναμικότητα των αντλιών που είναι 
υποχρεωμένος συμβατικά να προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Απάντηση 61

Η συνολική παροχή του αντλιοστασίου διαυγών θα είναι 300 m3/h. 

Ερώτηση 62

Στο ΦΜ19 που αφορά τη δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος

Στο Τεύχος 5Δ κεφάλαιο 8 όπως και στο Τεύχος 6 τεκμηρίωση  προϋπολογισμού, 
αναφέρεται η εγκατάσταση ενός μετρητή παροχής.

Ο εν λόγω μετρητής δεν αποτυπώνεται στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-14 MBR Δεξαμενή 
σταθεροποίησης (υφιστάμενη δεξαμενή)», με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πληροφορία για 
τη διατομή και το δίκτυο στο οποίο εγκαθίσταται.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω 
μετρητή παροχής, και αν ναι παρακαλούμε όπως χορηγήσετε το εν λόγω σχέδιο και τη 
δυναμικότητα αυτού.

Απάντηση 62

Απαιτείται η εγκατάσταση μετρητή παροχής. 

Η απαιτούμενη διατομή αναφέρεται στο Παράρτημα Δ «Ενδεικτικός κατάλογος εξοπλισμού (εδάφιο 20.10) και 
είναι DN 100.

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο δίδονται στο Παράρτημα Στ «Ενδεικτικός κατάλογος σωληνώσεων 
επεξεργασίας».

Σημειώνεται, ότι την ευθύνη για την τελική επιλογή της ορθής διαμέτρου και της θέσης τοποθέτησης, η οποία 
θα πρέπει να αντιστοιχεί στις οδηγίες εγκατάστασης του προμηθευτή, θα έχει ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της 
εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής.

Δεν υπάρχει σχέδιο της Προμελέτης, έτσι ώστε να σας το χορηγήσουμε.
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Ερώτηση 63
Στο ΦΜ21 που αφορά την αφυδάτωση ιλύος

Στο Τεύχος 5Δ κεφάλαιο 8, όπως και στο σχέδιο «ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-16Β Αφυδάτωση και 
ασβεστοποίηση ιλύος» αναφέρονται τρία (3) παροχόμετρα.
Τόσο στο Τεύχος 6 τεκμηρίωση προϋπολογισμού όσο και στο Τεύχος 3 Β.2.19.3 
αναφέρεται ένα (1) παροχόμετρο για τη γραμμή τροφοδοσίας των φυγοκέντρων.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε πόσα παροχόμετρα είναι συμβατικά υποχρεωμένος ο 
διαγωνιζόμενος να προσφέρει για τη γραμμή τροφοδοσίας των φυγοκέντρων.

Απάντηση 63

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με το υπόψη ερώτημα αναφέρονται στο Τεύχος 3, κεφ. Β.2.19.3 
«Αφυδάτωση ιλύος (Φ.Μ. 21)». Στο σημεία αυτό αναφέρεται ότι:

«Στο έργο είναι διαθέσιμος ένας φυγοκεντρητής τύπου Jumbo 3HSRTV-DFAτου οίκου Pieralisi, …. 
Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου φυγοκεντρητή … . Θα υπάρχει πρόβλεψη για την 
εγκατάσταση ενός ακόμα φυγοκεντρητή στο μέλλον.»

Επομένως προκύπτει με σαφήνεια, ότι για την μέτρηση της παροχής στις γραμμές τροφοδοσίας των 
φυγόκεντρων ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει ένα νέο μετρητή παροχής.:

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην μετεγκατάσταση ενός υφισταμένου μετρητή παροχής.

Η μελέτη προβλέπει, ότι μελλοντικά θα εγκατασταθεί ένα ακόμα φυγόκεντρο και επομένως ένας ακόμα μετρητής 
παροχής.

Το σχέδιο της Προμελέτης απεικονίζει την τελική φάση κατασκευής της αφυδάτωσης.  

Το Τεύχος 5Δ αφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του αυτοματισμού. Ο αυτοματισμός θα είναι σε 
θέση να παραλάβει και τα σήματα από τον μετρητή που θα εγκατασταθεί μελλοντικά.

Συνοψίζοντας:

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός (1) νέου 
ηλεκτρομαγνητικού μετρητή παροχής στη γραμμή τροφοδοσίας του φυγοκέντρου καθώς και την 
εργασία για την μετεγκατάσταση του υφισταμένου.

Ερώτηση 64
Στο ΦΜ21 που αφορά την αφυδάτωση ιλύος

Στο Τεύχος 5Β παράγραφος 4.2.4 καθώς και στο Τεύχος 6 τεκμηρίωση προϋπολογισμού, 
αναφέρεται προμήθεια και εγκατάσταση δυο (2) νέων αντλιών πολυηλεκτρολύτη.
Στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ Α/Α 22.11 αναφέρει τρείς «3(4)» αντλίες πολυηλεκτρολύτη.
Στο Τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή Β αναφέρει μια (1) μόνο αντλία

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιο το πλήθος των αντλιών τροφοδοσίας 
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πολυηλεκτρολύτη που έχει συμβατική υποχρέωση ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει και να 
εγκαταστήσει.

Απάντηση 64

Στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνεται η προμήθεια μίας νέας αντλίας πολυηλεκτρολύτη. Επίσης θα 
μετεγκατασταθούν οι υφιστάμενες δύο αντλίες πολυηλεκτρολύτη, Συνολικά διαθέσιμες θα είναι επομένως τρεις 
αντλίες πολυηλεκτρολύτη, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την εγκατάσταση μίας ακόμα μελλοντικά.

Ερώτηση 65

Στο ΦΜ21 που αφορά την αφυδάτωση ιλύος

Στο Τεύχος 3 τεχνική περιγραφή Β.2.19.3 αναφέρεται ότι θα εγκατασταθούν δυο (2)
αναμίκτες ασβέστη-ιλύος 

Στο Τεύχος 3 Παράρτημα Δ Α/Α 22.17 αναφέρονται δυο «2(3)» αναμίκτες ιλύος/ασβέστη
Στο Τεύχος 5Β Κεφάλαιο 11.3.1 αναφέρεται η εγκατάσταση κοχλιομεταφορέων 
δυναμικότητας τουλάχιστον 4m3/h.
Στο Τεύχος 6 τεκμηρίωση προϋπολογισμού έχει κοστολογηθεί ένας (1) αναμίκτης

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το είδος και το πλήθος των αναμικτών ιλύος/ασβέστη που 
είναι συμβατικά υποχρεωμένος να προφέρει και να εγκαταστήσει ο διαγωνιζόμενος.

Απάντηση 65

Στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνεται η προμήθεια ενός νέου αναμίκτη ιλύος/ασβέστη. Επίσης θα 
μετεγκατασταθεί ο υφιστάμενος αναμίκτης ιλύος/ασβέστη, Συνολικά διαθέσιμοι θα είναι επομένως δύο 
αναμίκτες ιλύος/ασβέστη, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την εγκατάσταση ενός ακόμα μελλοντικά.

Ερώτηση 66

Στο σχέδιο "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-01 MBR" Σωληνώσεις Επεξεργασίας όπως και στο τεύχος 3 
Παράρτημα ΣΤ, αποτυπώνονται και αναφέρονται αγωγοί διαμέτρου DN300 συνολικού μήκους 
513 m ποιότητας HDPE, ενώ στο άρθρο ΦΜ27 του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης 
Προϋπολογισμού» αναφέρεται και κοστολογείται αγωγός DN300 μήκους 163m ίδιας ποιότητας.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιο είναι το μήκος του αγωγού που καλείται ο 
διαγωνιζόμενος να κατασκευάσει, και αν αυτό είναι μεγαλύτερο από τα 163m που έχουν 
συμπεριληφθεί στο κοστολόγιο τεκμηρίωσης προϋπολογισμού Τεύχος 6, σε ποιο 
προϋπολογισμό θα συμπεριληφθεί το επιπρόσθετο μήκος του αγωγού.

Απάντηση 66

Επισημαίνουμε, ότι η Υπηρεσία έχει ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση έργου έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου. 
Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία κάνει χρήση του άρθρου 50 του Ν. 4412.

Δεν μας είναι σαφές από πού προκύπτει το μήκος των 513 m, το οποίο σύμφωνα με την ερώτηση 
αποτυπώνεται στο σχέδιο ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-01 MBR.
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Το μήκος των σωληνώσεων θα προκύψει από τη μελέτη των διαγωνιζομένων. Το κόστος 
περιλαμβάνεται στο Φ.Μ 27.

Ερώτηση 67

Στο σχέδιο "ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-01 MBR" Σωληνώσεις Επεξεργασίας αποτυπώνονται και 
αναφέρονται αγωγοί διαμέτρου DN200 συνολικού μήκους 360m ποιότητας HDPE, στο τεύχος 3 
Παράρτημα ΣΤ αναγράφονται συνολικά 230m, ενώ στο άρθρο ΦΜ27 του τεύχους 6 «Τεύχος 
Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» αναφέρεται και κοστολογείται αγωγός DN200 μήκους 163m 
ίδιας ποιότητας.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιο είναι το μήκος του αγωγού που καλείται ο 
διαγωνιζόμενος να κατασκευάσει, και αν αυτό είναι μεγαλύτερο από τα 163m που έχουν 
συμπεριληφθεί στο κοστολόγιο τεκμηρίωσης προϋπολογισμού Τεύχος 6, σε ποιο 
προϋπολογισμό θα συμπεριληφθεί το επιπρόσθετο μήκος του αγωγού.

Απάντηση 67

Το μήκος των σωληνώσεων θα προκύψει από τη μελέτη των διαγωνιζομένων. Το κόστος 
περιλαμβάνεται στο Φ.Μ 27.

Ερώτηση 68

ΤΕΥΧΟΣ 2 – Συγγραφή Υποχρεώσεων
Στην παράγραφο 9.3 Δοκιμές Ολοκλήρωσης (1) σελ. 42, υπάρχει η εξής πρόταση: “…ορίζεται η 
διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο σε τρεις (12) μήνες….”. 

Παρακαλούμε διευκρινήστε την διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας. 

Απάντηση 68

Η διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο ανέρχεται σε δώδεκα (12) 
μήνες

Ερώτηση 69

1. ΤΕΥΧΟΣ 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
a. Στην παρ. Α.4.4 (3)   σελ.21 . αναφέρεται για τις ενδιάμεσες φάσεις εξέλιξης του έργου 
(Μονάδα Αφυδάτωσης &  Μονάδα Προεπεξεργασίας)   η πρόταση : 
b.
’’ Η περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης και εγγύησης για κάθε τμήμα του έργου θα εκτείνεται χρονικά 
μέχρι την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην 
προσφορά του το κόστος για την υποχρεωτική συντήρηση του εξοπλισμού για το χρονικό διάστημα 
που περιγράφεται παραπάνω ‘’
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Η μονάδα αφυδάτωσης και προεπεξεργασίας σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή παρ. Α.4.4.  θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν,  η  αφυδάστωση σε 12 μήνες και η Προεπεξεργασία σε 15 μήνες απο την 
υπογραφή της σύμβασης. Η χρονική διάρκαια του έργου σύμφωνα με το Άρθρο 12 της Διακήρηξης 
είναι 30 μήνες χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας.

Παρακαλούμε διευκρινήστε για να το συμπεριλάβουμε στην κοστολόγηση του έργου εάν είναι στην 
ευθύνη του Αναδόχου η λειτουργία και συντήρηση των μονάδων :

 αφυδάτωσης  από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μέχρι την παράδοση του έργου 
 Προεπεξεργασίας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μέχρι την παράδοση του έργου.

Απάντηση 69

Επιβεβαιώνεται, ότι η τακτική συντήρηση των μονάδων αφυδάτωσης και προ-επεξεργασίας θα είναι 
στην ευθύνη του Αναδόχου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης  των μονάδων μέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου. Η λειτουργία των μονάδων δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ


