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Από το πρακτικό της  9ης της  18/04/2019 
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κιλελέρ 

 

Αριθμ.Απόφασης  62 /2019  
 
                                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                 

Αξιολόγηση των υποβληθέντων παρατηρήσεων κατόπιν της 

από  2ας Απριλίου 2019 παρουσίασης του έργου  «Έργα 

επεξεργασίας λυμάτων Νίκαιας» και της διαβούλευσης που 

ακολούθησε 
 
Στη Νίκαια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  18 του μηνός Απριλίου του έτους 2019 

ημέρα της εβδομάδας   Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Κιλελέρ ύστερα από την αριθμ. 6493/15-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δόθηκε 
στο  καθένα από τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  72 του ν.3852/2010 και δημοσιεύθηκε 
αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:    

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. -Αθανάσιος Νασιακόπουλος 1.-  Χατζούλης Βασίλειος 

2.- Καλέτσιος Σπυρίδων  

3.- Κουκούτσης Ιωάννης  

4.-  Ρεντζιάς Αντώνιος  

5.-  Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος  

6.- Καρυούδης Γεώργιος  

Επίσης παρίσταντο και ο Τσιγάρας Αθανάσιος και Βησσαρόπουλος Βασίλειος  υπάλληλοι του Δήμου 
υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως αναφέρεται  
στην περίληψη ανέφερε ότι:  

Με την υπ’αρ 32/2019 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «Έργα 
Επεξεργασίας Λυμάτων» Σύμφωνα με το άρθρο 20Α της διακήρυξης προσκλήθηκαν οι οικονομικοί 
φορείς προκειμένου ο Δήμος ως αναθέτουσα αρχή  να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση 
έργου και σε σχετική διαβούλευση στη Νίκαια, στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου  στις 2 Απριλίου 2019 (σαράντα ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας των 
προσφορών) και ώρα 10:30 π.μ. Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε 
ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα 
τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τα συμπεράσματα της 
διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:  

α) εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιμηθούν ως μη ορθές οι υποβληθείσες 
παρατηρήσεις, συνεχίζει τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων στα έγγραφα της 
σύμβασης εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων της διακήρυξης ή και των λοιπών εγγράφων της 

ΑΔΑ: 630ΣΩΕΝ-0ΜΤ



 

 

σύμβασης, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των τευχών 
παρατηρήσεων από τους οικονομικούς φορείς. Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες 
επουσιώδεις τροποποιήσεις/διορθώσεις. 

Μέσω του συστήματος επικοινωνίας υπέβαλαν  
Κατά το διάστημα των 10 ημερών υποβλήθηκαν δύο τεύχη παρατηρήσεων στο πλαίσιο της 

διαβούλευσης από τις εταιρείες «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.» και από την εταιρεία «Ν & 
Κ Γκολιόπουλος ΑΤΕ» ενώ κατά το διάστημα του 10ημέρου κατατέθηκαν και ερωτήματα - αιτήματα 
διευκρινήσεων από τις εταιρείες «ΝΗΡΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ», ΘΑΛΗΣ  ENVIROMENT 
SERVISES S.A, ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ  τα οποία παρότι δεν έχουν σαφή αναφορά στη διαβούλευση 
ωστόσο λαμβάνονται ως προϊόν αυτής λόγω της ημερομηνίας κατάθεσης 

Από την επεξεργασία των κατατεθέντων   διαπιστώθηκε η ύπαρξη επουσιωδών σφαλμάτων – 
ελλείψεων στη διακήρυξη  και η ανάγκη έκδοσης τεύχους τροποποιήσεων/δορθώσεων  Δεδομένου ότι 
το τεύχος τροποποιήσεων αφορά στη διακήρυξη και στα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης για τα 
οποία απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Θεσσαλίας και κατόπιν, 
αυτό να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, διαπιστώνεται ότι για να τηρηθούν οι ημερομηνίες δημοσιότητας 
απαιτείται η δημοπρασία να διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία  ήτοι την 10η Ιουνίου 2019. 

Κατόπιν των παραπάνω Εισηγούμαι όπως εκδώσετε τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων των 
εγγράφων της σύμβασης,  τεύχος απαντήσεων σε διευκρινιστικά ερωτήματα που τέθηκαν και 
εγκρίνεται την μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού στην 10η Ιουνίου 2019 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη των υποβληθέντων τευχών παρατηρήσεων, 
ερωτημάτων τη διέπουσα νομοθεσία και υπόψη της εισήγησης και το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και 
μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Μεταθέτει το διαγωνισμό και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
10η  Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 

2. Εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων των εγγράφων της σύμβασης, και τεύχος 
απαντήσεων σε διευκρινιστικά ερωτήματα που τέθηκαν  όπως παρακάτω: 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ  2306/14.02.2019 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ» 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 
Στο τέλος του κεφαλαίου Α παρ. 1 Γενικά, προστίθεται παράγραφος  ως εξής: 
Η Τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή (όχι απαραίτητα επεξεργάσιμη).  
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 77 του Ν.4412/16 στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι 
υποβαλλόμενες μελέτες  πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα 
προσόντα, κατά τον ως άνω νόμο, τις λοιπές διατάξεις με όρους άσκησης του επαγγέλματος του 
μελετητή και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης.  
Οι ως άνω μελετητές θα πρέπει να έχουν το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό ανα κατηγορία μελέτης 
που περιλαμβάνει το έργο ως ακολούθως: 

 Αρχιτεκτονικές μελέτες (κατηγορία 06)  : να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τετραετία από 
την κτήση του διπλώματος και να έχουν κύκλο εργασιών σε Αρχιτεκτονικές μελέτες ποσού 
άνω των  15.000,00 

 Υδραυλικές μελέτες (κατηγορία 13): Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκταετία από την 
κτήση του διπλώματος και να έχουν κύκλο εργασιών σε υδραυλικές μελέτες ποσού  άνω των 
25.000,00 ευρώ 

 Μηχανολογικές – Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (κατηγορία 9) : Να έχουν συμπληρώσει 
τουλάχιστον δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και να έχουν κύκλο εργασιών σε 
Μηχανολογικές – Ηλεκτρομηχανολογικές  μελέτες ποσού άνω των  25.000,00 ευρώ 

 Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών εγκαταστάσεων (κατηγορία 18): Να έχουν 
συμπληρώσει τουλάχιστον τετραετία από την κτήση του διπλώματος και κύκλο εργασιών σε 
μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών εγκαταστάσεων ποσού άνω των 7.500,00 

 Στατικές Μελέτες (κατηγορία 8) : Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκταετία από την κτήση 
του διπλώματος και να έχουν κύκλο εργασιών σε παρόμοιες μελέτες ποσού άνω 7.500,00 
ευρώ 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ  2306/14.02.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Διορθώνεται η παρ.2β του Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη ως εξής: 
β) η παρούσα διακήρυξη καθώς και ο Πίνακας συμμόρφωσης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας διακήρυξης  

2. Τροποποιείται  η παρ 2.3 του άρθρου 2 ως εξής: 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30η  Μαΐου 2019    η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 4  Ιουνίου 

2019 
 

3. Διορθώνεται η γραμμή (2) του πίνακα ισχύος του Άρθρου 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το 

στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος  ως εξής: 

 

2
. 

Η παρούσα Διακήρυξη καθώς και ο Πίνακας συμμόρφωσης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας διακήρυξης 

 

4. Μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τροποποιείται το Άρθρο 18 της 
διακήρυξης ως εξής: 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - 
αποσφράγισης 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η  Ιουνίου 

2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14η Ιουνίου 

2019  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και 
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία 
και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει, καθώς και στον  ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων 

 

5. Το άρθρο 24 παρ. 24.3 τροποποιείται ως εξής: 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά- Μελέτη”  περιέχει οριστική μελέτη όλων 
των απαραίτητων έργων, σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης και τον κανονισμό μελετών 
Ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο τον 
πίνακα συμμόρφωσης. Επίσης ο υποφάκελος θα περιέχει ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Μελετητών»  μέσα στον οποίο θα υπάρχουν  

α) Απλά ψηφιοποιημένα (σκαναρισμένα) αντίγραφα των απαιτούμενων από τον κανονισμό  
μελετών έργων, μελετητικών πτυχίων των μελετητών  
β) Υπεύθυνες δηλώσεις με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του κάθε μελετητή ξεχωριστά με  
την οποία δεσμεύεται με αποκλειστική συνεργασία με τον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα 
που υποβάλει την προσφορά και ότι η συνεργασία τους αφορά τόσο την εκπόνηση της 
μελέτης προσφοράς όσο και την εκπόνηση της οριστικής μελέτης και της μελέτης 
εφαρμογής και κάθε άλλης απαιτούμενης μελέτης κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου, 
εφόσον ο συνεργαζόμενος οικονομικός φορέας αναδειχθεί ανάδοχος του έργου  
γ) Αποδεικτικά στοιχεία του απαιτούμενου ανάλογα με την κατηγορία μελέτης κύκλου 
εργασιών ήτοι : 

 Αρχιτεκτονικές μελέτες (κατηγορία 06)  κύκλος εργασιών σε αρχιτεκτονικές μελέτες 
κτιρίων ποσού άνω των 15.000,00 ευρώ 

 Υδραυλικές μελέτες (κατηγορία 13) κύκλος εργασιών σε υδραυλικές μελέτες ποσού  
25.000,00 ευρώ (η εγγραφή στην Β τάξη και άνω καλύπτει την απαίτηση) 
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 Μηχανολογικές – Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (κατηγορία 9) :κύκλο εργασιών σε 
Μηχανολογικές – Ηλεκτρομηχανολογικές  μελέτες ποσού άνω των  25.000,00 ευρώ (η 
εγγραφή στην Γ τάξη και άνω καλύπτει την απαίτηση) 

 Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών εγκαταστάσεων (κατηγορία 18):  κύκλο 
εργασιών σε μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών εγκαταστάσεων ποσού άνω 
των 7.500,00 

 Στατικές Μελέτες (κατηγορία 8) : κύκλο εργασιών σε παρόμοιες μελέτες ποσού άνω 
7.500,00 ευρώ (η εγγραφή στην Β τάξη και άνω καλύπτει την απαίτηση) 
 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ επί ερωτημάτων- αιτημάτων διευκρινήσεων που 

τέθηκαν κατά το διάστημα των 10 ημερών στο πλαίσιο της διαβούλευσης 

 

Ερωτήματα εταιρείας  ΘΑΛΗΣ  ENVIROMENT SERVISES S.A.  

Ερώτημα 1ο ως προς τη χορήγηση του πίνακα συμμόρφωσης σε επεξεργάσιμη μορφή.  

Απάντηση: Έχει ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

Ερώτημα 2ο Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν σε αυτό το στάδιο της μελέτης  προσφοράς 

απαιτείται η υποβολή σχεδίων ξυλοτύπων και τευχών στατικών υπολογισμών 

Απάντηση:  Ο  Πίνακα Συμμόρφωσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης σύμφωνα με  τα 

άρθρα 2 και 5 όπως αυτά τροποποιήθηκαν – διορθώθηκαν  με το τεύχος ΤΕΥΧΟΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ  2306/14.02.2019 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ» της παρούσας απόφασης 

Επομένως απαιτούνται τα αναφερόμενα στον Πίνακα Συμμόρφωσης ΤΟΜΟΣ 1 Κεφ. 6 (Εργα Πολιτικού 

Μηχανικού) και στον ΤΟΜΟ 2 Σχέδια 

Ερώτημα 3ο 

: Να διευκρινιστεί εάν απαιτείται η συνεργασία με μελετητικά γραφεία για την εκπόνηση μελέτης και αν 

ναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν κατά τη φάση προσφοράς. 

Απάντηση: Ισχύει το άρθρο 24 παρ 24.3 της διακήρυξης του έργου  και όπως αυτή τροποποιήθηκε με 

το ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ  

2306/14.02.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ» της 

παρούσας απόφασης, καθώς και ο Κανονισμός Μελετών Εργου και όπως αυτός τροποποιήθηκε  

ομοίως. 

Ερώτημα 4ο: Να διευκρινιστεί μέχρι ποια ημερομηνία μπορούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι να θέτουν 

ερωτήματα επί των τευχών δημοπράτησης  

Απάντηση  Ισχύει  η παρ. 2.3 του άρθρου 2 και όπως αυτή τροποποιήθηκε  με το τεύχος ΤΕΥΧΟΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ  2306/14.02.2019 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ»της παρούσας απόφασης 

Ερωτήματα εταιρείας  ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ 

Ερώτημα 1ο Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι μεταγενέστερη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αυτών να οριστεί η ορθή 
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Απάντηση: Ισχύει  το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου και όπως αυτή τροποποιήθηκε  με το 

τεύχος ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ  

2306/14.02.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ» της 

παρούσας απόφασης 

Ερωτημα 2ο Να ορισθεί αν ο πίνακας συμμόρφωσης αποτελεί παράρτημα της διακήρυξης 

Απάντηση: Ισχύουν τα άρθρα 2 και 5 της διακήρυξης του έργου και όπως αυτή τροποποιήθηκε  με το 

τεύχος ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ  

2306/14.02.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ»της 

παρούσας απόφασης 

Ερώτημα 3ο: Να διευκρινιστεί κατά πόσο οι συντεταγμένες  του τέλους του αγωγού προσαγωγής που 

αναφέρονται στην ΑΕΠΟ είναι δεσμευτικές για το σχεδιασμό άρα και την υλοποίηση του έργου. 

Απάντηση: Ο αγωγός προσαγωγής των λυμάτων της Νίκαιας καταλήγει στα όρια του γηπέδου της 

ΕΕΛ σε σημείο με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Συντεταγμένες: Χ = 367352,49  Υ= 4384412,65  

Το υψόμετρο έδρασης του αγωγού είναι 75,46m και το υψόμετρο εδάφους στο σημείο απόληξης του 

αγωγού είναι 76,74m με ύψος άντλησης 79,74m. Τα στοιχεία αυτά είναι δεσμευτικά για τον σχεδιασμό 

του παρόντος έργου και στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του κεντρικού 

καταθλιπτικού αποχετευτικού αγωγού από το σημείο αυτό με τα έργα  εισόδου της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων.  

Οι συνταγμένες τέλους του αγωγού προσαγωγής που αναφέρονται στην ΑΕΠΟ ΔΕΝ είναι δεσμευτικές 

για τον σχεδιασμό άρα και την υλοποίηση του έργου δεδομένου ότι αφορούν στο σημείο εντός του 

γηπέδου των ΕΕΛ όπου βάσει της Προμελέτης έχουν χωροθετηθεί τα έργα εισόδου 

Ερώτημα 4ο: α)Να διευκρινιστεί αν και κατά πόσο είναι δεσμευτικές για τον σχεδιασμό άρα και την 

υλοποίηση του έργου οι συντεταγμένες της αρχής του αγωγού διάθεσης β)Να προσδιορισθεί η 

απαιτούμενη στάθμη (υψόμετρο z) του αγωγού διάθεσης στο τέλος του (στη θέση με συντεταγμένες 

Χ=366405, Υ=4385055) 

Απάντηση: α) Οι συνταγμένες αρχής του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων που 

αναφέρονται στην ΑΕΠΟ αφορούν στο σημείο εντός του γηπέδου των ΕΕΛ όπου βάσει της 

Προμελέτης έχει χωροθετηθεί το αντλιοστάσιο διάθεσης. Οι εν λόγω συντεταγμένες αρχής του αγωγού 

διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων ΔΕΝ είναι δεσμευτικές για τον σχεδιασμό άρα και την 

υλοποίηση του έργου, δεδομένου ότι ο διαγωνιζόμενος θα επιλέξει την γενική διάταξη της ΕΕΛ και κατά 

συνέπεια τη θέση κατασκευής του αντλιοστασίου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. 

β) Το σημείο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων θα έχει συντεταγμένες: 

ΕΓΣΑ ’87 :  Χ=366405    Υ=4385055             Ζ=76m 

Ερώτημα 5ο Να ορίσετε αν γίνεται αποδεκτός ο σχεδιασμός των εν λόγω δεξαμενών είτε με 

εσωτερικά είτε με εξωτερικά των περιμετρικών τοιχίων των δεξαμενών κανάλια συλλογής των 

διαυγασμένων 

Απάντηση: Είναι αποδεκτός ο σχεδιασμός των δεξαμενών καθίζησης, είτε με εσωτερικά, είτε με 

εξωτερικά των περιμετρικών τοιχίων των δεξαμενών, κανάλια συλλογής των διαυγασμένων υγρών 
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Ερώτημα 6ο Να επιβεβαιωθεί ότι όσα από τα στραγγίδια των μονάδων δε θα ανακυκλώνονται εντός 

της μονάδας επεξεργασίας από όπου παράγονται, είναι αποδεκτό να οδηγούνται στη δεξαμενή 

βοθρολυμάτων 

Απάντηση: Όσα από τα στραγγίδια των μονάδων δεν θα ανακυκλώνονται εντός της μονάδας 

επεξεργασίας από όπου παράγονται, είναι αποδεκτό να οδηγούνται στην δεξαμενή βοθρολυμάτων. 

Στην ΑΕΠΟ αναφέρεται εκ παραδρομής ότι στην ΕΕΛ θα υπάρχει Α/Σ εισόδου – ανύψωσης. Στο 

σχεδιασμό του έργου δεν είναι υποχρεωτική η κατασκευή αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης, 

δεδομένου ότι το ύψος άντλησης είναι 79,74m (3m πάνω από το υψόμετρο εδάφους στο σημείο 

απόληξης του αγωγού προσαγωγής στα όρια του γηπέδου της ΕΕΛ).Πριν από την κατασκευή της 

ΕΕΛ, θα υποβληθεί Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού βάσει του Ν. 4014/2011, ώστε να 

επικαιροποιηθούν τυχόν όροι της ΑΕΠΟ που έχουν τεθεί εκ παραδρομής και αφορούν σε θέματα 

σχεδιασμού της ΕΕΛ και όχι σε περιβαλλοντικά θέματα.  

Ερώτημα 7ο: Να επιβεβαιώσετε ότι εφόσον πληρείται η απόδοση της προσφερόμενης μονάδας 

φίλτρανσης σύμφωνα με γραπτή εγγύηση του προμηθευτή όπως αυτή ορίζεται στα συμβατικά τεύχη , 

είναι αποδεκτή οποιαδήποτε από τις λύσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 3.Γ.6. Μονάδα Φίλτρανσης  

Απάντηση: Στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα στο 

Κεφάλαιο Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, παράγραφος 6. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, εδάφιο Μονάδα 

φίλτρανσης αναφέρεται ότι: 

«Η φίλτρανση θα γίνεται σε μεμβράνες υπερδιήθησης, που θα βρίσκονται εντός κλειστής διάταξης 

εγκατεστημένης εντός του κτιρίου τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Εναλλακτικά, μπορεί να εγκατασταθεί 

πολυστρωματικό φίλτρο άμμου, ή φίλτρο υφάσματος, μεγάλης επιφάνειας φίλτρανσης, υδραυλικής 

λειτουργίας, με αυτόματο σύστημα έκπλυσης.» 

Κατά συνέπεια είναι αποδεκτή οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες λύσεις, εφόσον πληρείται η 

απόδοση της προσφερόμενης μονάδας φίλτρανσης ως προς την ποιότητα των εξερχόμενων λυμάτων 

σύμφωνα με γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή-προμηθευτή αυτής. 

Ως προς την εκ παραδρομής αναφορά των μεμβρανών υπερδιήθησης στο κεφ. Α1) Συνοπτική 

περιγραφή της ΑΕΠΟ ισχύει ότι περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο 

Ερώτημα 8ο: Να διευκρινιστεί εάν το σύστημα απόσμησης έργων αφυδάτωσης ιλύος εξυπηρετεί ή όχι 

και την εφεδρική μονάδα των κληνών ξήρανσης 

Απάντηση: Το σύστημα απόσμησης των έργων αφυδάτωσης ιλύος θα εξυπηρετεί ΜΟΝΟ το κτίριο 

αφυδάτωσης και ΟΧΙ και την εφεδρική μονάδα των κλινών ξήρανσης 

Ερώτημα 9ο:Να δοθεί ο πίνακας συμμόρφωσης σε επεξεργάσιμη μορφή 

Απάντηση: : Έχει ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

Ερώτημα 10ο Να δοθεί η Γεωτεχνική μελέτη του έργου 

Απάντηση: : Έχει ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

Ερώτημα 11ο Να διευκρινιστεί αν η υποβολή φυσικού φακέλου (hard copy) δεν αποτελεί υποχρέωση 

στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

Απάντηση Η υποβολή φυσικού φακέλου (hard copy) δεν αποτελεί υποχρέωση στο πλαίσιο του 

παρόντος διαγωνισμού 
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Ερωτήματα εταιρείας  ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ 

Ερώτημα 1ο: Να δοθούν διευκρινίσεις ως προς την παροχή σχεδιασμού 

Απάντηση :Ισχύουν τα αναφερόμενα στην υδραυλική μελέτη η οποία έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

Ερώτημα 2ο:Να δοθεί ο πίνακας συμμόρφωσης σε επεξεργάσιμη μορφή 

Απάντηση: : Έχει ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

Ερώτημα 3ο Να διευκρινιστεί αν είναι αποδεκτή η ενοποίηση των μονάδων απόσμησης 

Απάντηση: Είναι αποδεκτή η ενοποίηση των μονάδων απόσμησης, αρκεί η προσφερόμενη μονάδα να 

καλύπτει τις απαιτήσεις για την επεξεργασία του απαιτούμενου όγκου αέρα προς απόσμηση όλων των 

μονάδων, βάσει των οριζόμενων στην  παρ. 9 του Τεύχους 3. Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β) 

Ερώτημα 4ο :Να διευκρινιστεί εάν η μελέτη προσφοράς απαιτείται μετά την ηλεκτρονική υποβολή να 

σταλεί και σε έντυπη μορφή και σε πόσα αντίγραφα 

Απάντηση Η υποβολή φυσικού φακέλου (hard copy) δεν αποτελεί υποχρέωση στο πλαίσιο του 

παρόντος διαγωνισμού 

Ερώτημα 5ο Να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι απαραίτητοι μελετητές 

Απάντηση: Ισχύει το άρθρο 24 παρ 24.3 της διακήρυξης του έργου  και όπως αυτή τροποποιήθηκε με 

το ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ  

2306/14.02.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ» της 

παρούσας απόφασης, καθώς και ο Κανονισμός Μελετών Εργου και όπως αυτός τροποποιήθηκε  

ομοίως 

Ερωτήματα εταιρείας  ΝΗΡΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ 

Ερώτημα 1ο Να γνωστοποιηθεί η ΑΕΠΟ και το έγγραφο ΦΟΣΔΑ 

Απάντηση : Έχουν ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

Ερώτημα 2ο:Να διευκρινιστεί ο τύπος εσχάρας που αναφέρεται στο σημείο 1.1, σελ. 13 του Πίνακα 

Συμμόρφωσης και στο σημείο 2.3, σελ. 13 του Πίνακα Συμμόρφωσης 

Απάντηση :Όπου γίνεται αναφορά σε κοχλιωτή εσχάρα στο σημείο 1.1, σελ. 13 του Πίνακα 

Συμμόρφωσης νοείται «αυτόματη κυλινδρική εσχάρα, τύπου περιστρεφόμενου ή σταθερού 

τυμπάνου, σε εσχάρα με τοξωτές ραβδώσεις, ή σε κοχλιωτή εσχάρα» όπως περιγράφεται στην 

παρ. 2.1.2 του Τεύχους 3. Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ) 

Όπου γίνεται αναφορά σε κοχλιωτή εσχάρα στο σημείο  2.3, σελ. 13 του Πίνακα Συμμόρφωσης νοείται 

«αυτόματη κυλινδρική εσχάρα, τύπου σταθερού ή περιστρεφόμενου τύμπανου, ή  κοχλιωτή 

εσχάρα» όπως περιγράφεται στην παρ. 2.1.1 του Τεύχους 3. Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ) 

Ερώτημα 3ο Να διευκρινιστεί το απαιτούμενο  μανομετρικό  των αντλιών διάθεσης των 

επεξεργασμένων 

Απάντηση: Το σημείο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων θα έχει συντεταγμένες: 

ΕΓΣΑ ’87 :  Χ=366405    Υ=4385055             Ζ=76m 
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 Βάσει αυτού, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υπολογίσει το μανομετρικό των αντλιών διάθεσης 

των επεξεργασμένων λυμάτων 

 

Ερωτήματα εταιρείας  Ν&Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 

Ερώτημα 1ο: Να διευκρινιστεί εάν οι αναφερόμενες στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές τεχνικές προτάσεις φίλτρανσης είναι ισοδύναμες 

Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές και 

συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, παράγραφος 6. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, εδάφιο Μονάδα φίλτρανσης αναφέρεται ότι: 

«Η φίλτρανση θα γίνεται σε μεμβράνες υπερδιήθησης, που θα βρίσκονται εντός κλειστής διάταξης 

εγκατεστημένης εντός του κτιρίου τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Εναλλακτικά, μπορεί να 

εγκατασταθεί πολυστρωματικό φίλτρο άμμου, ή φίλτρο υφάσματος, μεγάλης επιφάνειας 

φίλτρανσης, υδραυλικής λειτουργίας, με αυτόματο σύστημα έκπλυσης.» 

Κατά συνέπεια είναι αποδεκτή οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες λύσεις, εφόσον πληρείται η 

απόδοση της προσφερόμενης μονάδας φίλτρανσης ως προς την ποιότητα των εξερχόμενων 

λυμάτων σύμφωνα με γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή-προμηθευτή αυτής. 

Ως προς την εκ παραδρομής αναφορά των μεμβρανών υπερδιήθησης στο κεφ. Α1) Συνοπτική 

περιγραφή της ΑΕΠΟ επισημαίνεται ότι πριν από την κατασκευή της ΕΕΛ, θα υποβληθεί Φάκελος 

Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού βάσει του Ν. 4014/2011, ώστε να επικαιροποιηθούν τυχόν 

όροι της ΑΕΠΟ που έχουν τεθεί εκ παραδρομής και αφορούν σε θέματα σχεδιασμού της ΕΕΛ και 

όχι σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Ερώτημα 2ο:Να διευκρινιστεί τι ισχύει για το υλικό κατασκευής του βιόφιλτρου 

Απάντηση: Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος επιλέξει ως σύστημα απόσμησης βιόφιλτρο, η κλίνη 

θα  μπορεί να είναι κατασκευασμένη είτε από σκυρόδεμα είτε από GRP 

Ερώτημα 3ο:Να διευκρινιστούν οι διαστάσεις της ζητούμενης αποθήκης υλικών 

Απάντηση: Η αποθήκη υλικών θα έχει ελάχιστο εμβαδόν 18 τ.μ 

Ερώτημα 4ο.Να διευκρινιστεί το τελικό υψόμετρο εξόδου επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη 

Απάντηση: Το σημείο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων θα έχει συντεταγμένες: 

ΕΓΣΑ ’87 :  Χ=366405    Υ=4385055         Ζ=76m 

Ερώτημα 5ο Να διευκρινιστεί εάν η διαχείριση των στραγγιδίων μπορεί να είναι αποκλειστική επιλογή 

του σχεδιασμού του κάθε διαγωνιζομένου 

Απάντηση: Η διαχείριση των στραγγιδίων μπορεί να είναι αποκλειστική επιλογή του σχεδιασμού του 

κάθε Διαγωνιζόμενου 
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     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 62/2019 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ                  

Αθανάσιος Νασιακόπουλος                                                                                                                                           

 Ακριβές Αντίγραφο                                               

         Ο Πρόεδρος                                                    

Ρεντζιάς Αντώνιος 

Χατζηκωνστνατίνου Κων/νος 

Κουκούτσης Ιωάννης 

Καλέτσιος Σπυρίδων 

Καρυούδης Γεώργιος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                
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