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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 
Στα πλαίσια της αρχής της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, δίνονται 
παρακάτω οι διευκρινήσεις επί της Μελέτης που παρασχέθηκαν από την Αρχή που 
διεξάγει το διαγωνισμό, κατά τη διάρκεια της πρώτης δημοπρασίας, από τις 25-02-
2015  μέχρι και τις 15-04-2015 (αρ. 9 της διακήρυξης). 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1:«Στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης Δημοπρασίας (ΔΔ), αναφέρεται ότι η 
Τεχνική Προσφορά θα κατατεθεί σε τρία αντίγραφα. Όμως, στο άρθρο 24.3 της ΔΔ 
αναφέρεται ότι η Τεχνική Προσφορά θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο 
και ένα αντίγραφο). Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι ακριβώς ισχύει.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:Διευκρινίζεται ότι ο φάκελος τεχνικής προσφοράς (ΤΠ) θα 
κατατεθεί σε τρία αντίγραφα: 
- ένα (1) πρωτότυπο, 
- ένα (1) αντίγραφο, 
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός 
των τεχνικών φυλλαδίων. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2:«Στο άρθρο 24.3 της ΔΔ αναγράφεται ότι το περιεχόμενο του 
Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς θα υπογράφεται από τους διαγωνιζόμενους και τους 
συνεργαζόμενους Μελετητές. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι αρκεί η υπογραφή 
από τον κοινό εκπρόσωπο των μελετητικών γραφείων, που θα οριστεί όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 23.8.γ της ΔΔ.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:Ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 23.8 του Τεύχους της Διακήρυξης 
(Τ.Δ.1) ότι με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 εκάστου μελετητή ή Γραφείου 
Μελετών ορίζεται κοινός εκπρόσωπός τους,στην οποία γίνεται αποδεκτό να 
υπογράφει ο κοινός εκπρόσωπός για λογαριασμό όλων τα Τεύχη και τα σχέδια της 
τεχνικής προσφοράς. Επομένως, τεκμαίρεται ότι ο κοινός εκπρόσωπος των 
μελετητών υπογράφει το περιεχόμενο του φακέλου ΤΠ που απαιτείται από το 
άρθρο 24.3 του Τ.Δ.1.  
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ΕΡΩΤΗΜΑ 3:«Παρακαλούμε να μας χορηγηθούν οι Αποφάσεις Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων που αναφέρονται στο Τεύχος 3 (Τεχνική Περιγραφή - 
Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές /ΤΠ-ΕΤΠ).» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:Μπορείτε να βρείτε την ΑΕΠΟ της ΕΕΛ στη δικτυακή θέση: 
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙ0ΩΟΡ1Φ-ΡΚΗ 
Τονίζεται το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται και σε σχετικό διευκρινιστικό τεύχος, η 
εγκεκριμένη ΑΕΠΟ είναι υπό διαδικασία τροποποίησης και ότι ισχύουν τα 
αναφερόμενα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία των τευχών δημοπράτησης (Τ.Δ.3). 
 
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.parnonas.gr) έχει αναρτηθεί η 
τροποποίηση της ΑΕΠΟ    
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 4:«Στο Τεύχος 4 του Κανονισμού Μελετών Έργου, σχετικά με τα 
Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς, για το Κεφάλαιο 6 του Τόμου 1 (Έργα 
Πολιτικού Μηχανικού) αναγράφεται:«Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει 
ηδιαστασιολόγηση της θεμελίωσης, του φέροντοςοργανισμού, καθώς ...των 
δομικών κατασκευών της ΕΕΛ». Στο ίδιο κεφάλαιο, στη συνέχεια, αναγράφεται: 
«Στο παρόν στάδιο της μελέτης προσφοράς δεν απαιτείται η υποβολή σχεδίων 
ξυλοτύπων και τευχών στατικών υπολογισμών».Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν 
τελικώς ισχύει η απαίτηση να γίνει διαστασιολόγηση του φέροντος οργανισμού των 
δομικών κατασκευών της ΕΕΛ.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτείται η υποβολή 
τευχών στατικών υπολογισμών και σχέδια ξυλοτύπων, παρά μόνο παρουσίασης 
του στατικού μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί και των παραδοχών, στις οποίες θα 
βασιστούν οι στατικοί υπολογισμοί που θα γίνουν κατά τη φάση της οριστικής 
μελέτης.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 5:«Στο τεύχος 3, στον Πίνακα 1, σελ.10, παρακαλούμε να 
διευκρινιστούν τα περί βοθρολυμάτων, δεδομένου ότι στην αρχή του κεφ.4.1 
αναφέρεται ότι ο πληθυσμός της 20ετίας είναι 6640 ΜΙΠ στις οποίες 
περιλαμβάνεται και τμήμα του οικισμού που αντιστοιχεί σε 550 ΜΙΠ το οποίο 
εξυπηρετείται με βοθρολύματα. (Στον Πίνακα 1 αναφέρεται εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός 846 κάτοικοι στο θέρος της υφιστάμενης φάσης και 1100 κάτοικοι στο 
θέρος της Α' φάσης). Επιπλέον επισημαίνεται ότι η αναγραφόμενη στον πίνακα 
παροχή βοθρολυμάτων για 20 It/sec (ή 72 m3/h) είναι διπλάσια αυτής που 
ορίζεται στη σελίδα 18 του ίδιου τεύχους (12 m3 εντός 20 λεπτών που 
ισοδυναμούν με 36 m3/h ή 10 It/sec).» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5: Η αναφορά στην αρχή του κεφαλαίου 4.1 σχετικά με τον 
πληθυσμό αιχμής που θα εξυπηρετηθεί από την ΕΕΛ Λεωνιδίου στην 20 ετία 
(6.640 μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ), στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και 
τμήμα του οικισμού που αντιστοιχεί σε 550 ΜΙΠ, το οποίο θα εξυπηρετείται με 
βοθρολύματα) είναι ταυτόσημη με την αναφορά του πίνακα 1 (πληθυσμός αιχμής 
20ετίας που εξυπηρετείται μέσω βοθρολυμάτων =1.100 κάτοικοι) δεδομένου ότι 
1ΜΙΠ = 2 κατοίκους που εξυπηρετούνται από βοθρολύματα.  
Σχετικά σας παραπέμπουμε στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
έγγραφο με τίτλο «Διευκρίνιση», στο οποίο δίνεται πίνακας ρυπαντικών φορτίων. 
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Διευκρινίζεται ότι για την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων και των λυμάτων θα 
εγκατασταθεί compact σύστημα, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 
1 βυτιοφόρου 12m3 εντός 20 λεπτών. Επομένως, η σωστή παροχή των 
βοθρολυμάτων είναι 10L/s. 
 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 6:«Στο τεύχος 3, σελ. 11 & 12 παρατίθεται πίνακας με μέγιστες 
επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων και στοιχείων, κατά τις επιταγές της ΚΥΑ 
145116/2011. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν υπάρχουν μεγέθη για ύπαρξη 
συγκεντρώσεων των αντίστοιχων στοιχείων στα εισερχόμενα λύματα, τα οποία 
παρακαλούμε να μας κοινοποιηθούν.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6:Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ανάλυση των αστικών λυμάτων από 
τους οικισμούς της υπό μελέτης ΕΕΛ. Σε κάθε περίπτωση όμως στην περιοχή 
μελέτης δε λειτουργούν βιομηχανικές ή άλλες βιοτεχνικές μονάδες, επομένως, δεν 
αναμένεται υπέρβαση των συγκεντρώσεων του πίνακα της παραγράφου 4.2 του 
Τ.Δ.3.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 7:«Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν ο συντελεστής Θc που 
περιλαμβάνεται στον μαθηματικό τύπο υπολογισμού του συντελεστή α στη ζήτηση 
οξυγόνου (τεύχος κεφάλαιο Α, σελ. 13) αφορά την αερόβια ηλικία ιλύος ή 
συνολική ηλικία ιλύος ή κάποια άλλη παράμετρο για χρόνο παραμονής.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:Διορθώνεται η εξίσωση υπολογισμού του συντελεστή α οξείδωσης 
του BOD: 
Α=0,15*Θc*1,072(Θc-15)/(1+Θc*0,17*1,072(Θc-15))+0,56 
Στην παραπάνω εξίσωση, διευκρινίζεται ότι:α) η παράμετρος Θc αναφέρεται στην 
αερόβια ηλικία ιλύος και β) ο εκθέτης του παράγοντα 1,072 αφορά στη διαφορά 
της θερμοκρασίας κάθε περιόδου από τους 15oC. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 8:«Όπως αναφέρεται στο Τεύχος 3, τα λύματα μεταφέρονται στη θέση 
της ΕΕΛ με καταθλιπτικό αγωγό. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποιό είναι το 
ακριβές σημείο διασύνδεσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο παρόν έργο και ποιο 
είναι το υψόμετρο της πιεζομετρικής γραμμής στο σημείο αυτό.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8:Η θέση του σημείου κατάθλιψης είναι στο νότιο άκρο του γηπέδου 
της ΕΕΛ (χ=400.002, ψ=4.111.708) μεμέγιστο υψόμετρο ροής στην έξοδο του 
καταθλιπτικού αγωγού είναι ίσο με 97,72 m. Σημειώνεται ότι, τα λύματα από τους 
οικισμούς της περιοχής του Έργου συγκεντρώνονται σε κεντρικό αντλιοστάσιο, 
μέσω του οποίου καταθλίβονται στην ΕΕΛ. Ο σχεδιασμός του εν λόγω ΑΣ 
περιλαμβάνει τρεις αντλίες (δύο κύριες και μία εφεδρική) παροχής 56,5 m3/h 
εκάστη και μανομετρικού 93,5 m με γεωδαιτικό ύψος 76,27 (μέση στάθμη 
αναρρόφησης 24,15 – στάθμη κατάθλιψης 97,72). Σημειώνονται οι απώλειες 
σωληνογραμμής 15,12 m για τη λειτουργία των δύο αντλιών και 8,36 m για τη 
λειτουργία της μίας αντλίας. Ο καταθλιπτικός αποτελείται από HDPE 225 12,5 ATM 
μήκους 758,0 m και HDPE 200 10 ATM μήκους 1.000,0 m. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 9:«Στη σελίδα 18 του Τεύχους 3 αναφέρεται ότι σε περίπτωση βλάβης 
της αυτόματης εσχάρας τα λύματα θα διέρχονται από στατική χονδροεσχάρα και 
μετά θα εκτρέπονται στον εναλλακτικό αποδέκτη*. Επίσης, στη σελίδα 20 το 
ίδιοαναφέρεται για τις υπερχειλίσεις της δεξαμενής εξισορρόπησης. Παρακαλούμε 
να διευκρινιστεί εάν αυτός είναι άλλος από το ρέμα του Δαφνώνα.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9:Διευκρινίζεται ότι όλες οι εκτροπές της ΕΕΛ γίνονται στον 
εναλλακτικό (της άρδευσης) αποδέκτη που είναι το ρέμα του Δαφνώνα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 10:«Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν για την διαστασιολόγηση του 
compact συστήματος προεπεξεργασίας θα ληφθεί υπόψη η παροχή αιχμής του 
Πίνακα 1 ή η ικανότητα του τελικού αντλιοστασίου από την πόλη. Στην τελευταία 
περίπτωση θα πρέπει να μας χορηγηθούν τα σχετικό στοιχεία.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ10:Διευκρινίζεται ότι για τη διαστασιολόγηση του compact 
συστήματος προεπεξεργασίας θα ληφθεί υπόψη η υδραυλική παροχή του 
κεντρικού αντλιοστασίου του μελλοντικού αποχετευτικού δικτύου, τα υδραυλικά 
χαρακτηριστικά του οποίου δίνονται στην υπ’ αριθμό 8 διευκρίνηση του παρόντος 
τεύχους. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 11: «Στο τεύχος 3, σελ. 30, αναφέρεται -και μόνον εκεί- αναερόβια 
ζώνη για τη βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
απαιτούμενο όριο εκροής για το φώσφορο, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν 
ισχύει η εν λόγω απαίτηση.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11:Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απαίτηση για βιολογική 
απομάκρυνση φωσφόρου. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 12:«Για τον ίδιο με τον προηγούμενο λόγο παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί η ύπαρξη της παρ. 13.3 (σελ.37, τεύχος 3) για τη χημική 
απομάκρυνση φωσφόρου μέσω της δοσομέτρησηςPAC για την αντιμετώπιση των 
νηματοειδών. Αν τίθεται απαίτηση εκροής, αυτή θα πρέπει να δοθεί.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12:Διευκρινίζεται ότι απαιτείται από τους διαγωνιζόμενους να 
προβλέψουν στο σχεδιασμό της ΕΕΛ και τη δοσομέτρηση χλωριούχου 
πολυαργίλιου (PAC) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων νηματοειδούς 
αφρισμού στη βιολογική διεργασία. Ο εν λόγω υπολογισμός πρέπει να γίνει με 
βιβλιογραφικά δεδομένα για τη δόση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των 
νηματοειδών μικροοργανισμών και δε σχετίζεται με κάποια απαίτηση εκροής. Προς 
διευκόλυνση αναφέρεται ότι κατά τη γνώμη της υπηρεσίας μας κατάλληλη δόση 
για την αντιμετώπιση των φαινομένων αφρισμού είναι 0,5g Al+3/kg MLSS. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 13: «Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί η απαίτηση ύπαρξης 
επαμφοτεριζόντων διαμερισμάτων στους βιολογικούς αντιδραστήρες, όπως αυτή 
αναφέρεται στη σελ.32 του τεύχους 3, με δεδομένη και την αναφορά σε ένα 
ανοξικό και ένα αερόβιο διαμέρισμα στη σελ. 20 του ίδιου τεύχους. Άλλως, να 
επιτραπεί η προσαρμογή της λειτουργίας με ενεργειακή εξοικονόμηση μόνο μέσω 
των ρυθμίσεων των συστημάτων αερισμού.» 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13:Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να σχεδιάσουν το 
σύστημα βιολογικών αντιδραστήρων με ή χωρίς επαμφοτερίζοντα διαμερίσματα. 
Πρέπει ωστόσο από το σχεδιασμό να προκύπτει με σαφήνεια η επάρκεια του 
ανοξικού και οξικού όγκου στη χειμερινή και θερινή περίοδο για την νιτροποίηση 
και απονιτροποίηση των λυμάτων ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις εκροής 
σύμφωνα με την ΑΕΠΟ και τα ΤΔ του έργου. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 14: «Παρακαλούμε να δοθεί η σχέση για την υδραυλική φόρτιση των 
μεμβρανών, η οποία έχει παραληφθεί στη σελίδα 35 του τεύχους 3.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14:Ο τύπος της υδραυλικής φόρτισης των μεμβρανών είναι 

 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 15: «Στο τεύχος 3, σελ. 40, δίνεται λειτουργία της μονάδας μηχανικής 
αφυδάτωσης σε 5ήμερη βάση, 6 ώρες την ημέρα. Στο ίδιο τεύχος σελ. 44, δίνεται 
λειτουργία σε 5ήμερη βάση, 8 ώρες ημερησίως. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι 
ακριβώς ισχύει.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15:Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας αφυδάτωσης 
θα είναι συνολικά 8 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Στο χρόνο αυτό 
συμπεριλαμβάνονται και ο χρόνος προετοιμασίας πολυηλεκτρολύτη και 
καθαρισμών, επομένως, ο καθαρός χρόνος αφυδάτωσης καθορίζεται στις 6 ώρες 
ημερησίως. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 16: «Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν ισχύει το σύνολο των 
προβλεπόμενων εξοπλισμών μετρήσεων που δίνεται στο τεύχος 3, σελ. 67-68. Για 
παράδειγμα, εφόσον δεν προδιαγράφεται δεξαμενή βοθρολυμότων, δεν υπάρχει 
δυνατότητα μέτρησης COD, έστω κι εργαστηριακά, καθώς και pH και αιωρούμενων 
στερεών. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16:Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να εξετάζουν τη 
δυνατότητα λήψης δείγματος στη σωληνογραμμή εκκένωσης βοθρολυμάτωνανάντι 
της λιθοπαγίδας του compact συστήματος προεπεξεργασίας. 
 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 17: «Επίσης, σε συνέχεια του παραπάνω, από την ανάγνωση του 
πίνακα των σελ. 67-68 σε σχέση με τον πίνακα της σελ. 78 του ιδίου τεύχους, 
προκύπτουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον προσδιορισμό και το τελικό πλήθος 
των επιμέρους μετρητών παροχής, κλπ. Στον πρώτο απαιτούνται μετρήσεις 
παροχής στην είσοδο της ΕΕΛ, στην έξοδο αυτής, στην έξοδο των διαυγασμένων 
από τις μεμβράνες, στην περίσσεια ιλύος, στην ανακυκλοφορία ιλύος, και στην 
τροφοδοσία της αφυδάτωσης. Στον δεύτερο απαιτούνται αντίστοιχα (ως συνεχής 
δειγματοληψία) στην είσοδο της ΕΕΛ και στην ανακυκλοφορία, χωρίς να 
αναφέρονται οι υπόλοιπες. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι ακριβώς ισχύει.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17:Διευκρινίζεται ότι ο πίνακας στις σελίδες 67, 68 αναφέρεται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα απαιτούμενα όργανα που απαιτούνται για την 
αποδοτική λειτουργία της ΕΕΛ.  
Ο εν λόγω πίνακας παρατίθεται ακολούθως ώστε να αντιστοιχεί στα ελάχιστα 
online όργανα μέτρησης που απαιτείται να τοποθετηθούν στην ΕΕΛ: 
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Όργανο μέτρησης Θέση 

Μέτρηση παροχής 

Είσοδος ΕΕΛ  
Έξοδος διαυγασμένων από δεξαμενές MBR  
Παροχή αέρα μονάδας πλύσης MBR 
Περίσσεια ιλύος, ανακυκλοφορία ιλύος 

Συγκέντρωση στερεών Βιολογικός αντιδραστήρας, σε κάθε γραμμή 
Θολότητα Έξοδος διαυγασμένων από δεξαμενές MBR 
Διαλυμένο οξυγόνο Βιολογικός αντιδραστήρας, σε κάθε γραμμή 

Μετρητές στάθμης Εσχάρωση (διαφορική στάθμη) 
Δεξαμενή εξισορρόπησης 

Υπολειμματικό χλώριο Αποχλωρίωση 
Αυτόματος 
δειγματολήπτης 

Είσοδος εγκατάστασης 
Έξοδος εγκατάστασης  

 
Στον πίνακα της σελίδας 78 παρουσιάζεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το 
Πρόγραμμα δειγματοληψιών, ο οποίος είναι συνδυαστικός με τις απαιτήσεις τις 
ΑΕΠΟ και το άρθρο 4.2 του ΤΔ3. Στο πρόγραμμα που θα συντάξει ο Ανάδοχος για 
την «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιμών 
ολοκλήρωσης», θα καθορίσει επακριβώς τις μετρούμενες παραμέτρους και τα 
πρότυπα δειγματοληψιών, μετρήσεων και αναλύσεων.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 18: «Σύμφωνα με το τεύχος 3, σελ. 18, ζητείται τα λίπη να 
συμπιέζονται. Στη σελ. 19 του ιδίου τεύχους ζητείται τα λίπη μέσω της κοχλιωτής 
αντλίας να οδηγούνται στον κάδο εσχαρισμάτων, ενώ ότι σελ.29 ζητείται τα λίπη 
να οδηγούνται στη ζώνη συμπίεσης του κοχλία εσχαρισμάτων. Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί τι ισχύει ακριβώς για τα λίπη που απομακρύνονται.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18:Διευκρινίζεται ότι η μονάδα προ-επεξεργασίαςπρέπει να διαθέτει 
σύστημα συμπίεσης λιπών και μεταφοράς αυτών σε διακριτό δοχείο αποθήκευσης. 
Ο τρόπος συμπίεσης, μεταφοράς και αποθήκευσης είναι επιλογή των 
διαγωνιζόμενων. 
ΕΡΩΤΗΜΑ 19:«Στο τεύχος 3, κεφάλαιο Β, σελ.22, ζητείται το δίκτυο της 
διάχυσης αέρα &οι διαχυτές να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο Γ, σελ. 33, αναφέρεται ότι το δίκτυο εντός της δεξαμενής μπορεί να είναι 
και από πλαστικό και οι διαχυτές να είναι από κατάλληλο πλαστικό υλικό με 
μεμβράνη από EPDM. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι ακριβώς ισχύει.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19:Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στη σελίδα 33 
σχετικά με το σύστημα αερισμού των λυμάτων: διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας 
(μέση διάμετρος φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής μεμβράνης από 
EPDM με μεγάλη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση.Ειδικά 
διευκρινίζεται ότι το σύστημα αερισμού για τον καθαρισμό των μεμβρανών είναι 
επιλογή (ή ακόμη και προϊόν) του προμηθευτή μεμβρανών.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 20:«Στο τεύχος 3 σελ.23 ζητείται το συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης 
— αφυδάτωσης να επεξεργάζεται το σύνολο της παραγόμενης πλεονάζουσας ιλύος 
για τη Β' φάση του έργου. Στον πίνακα ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, σελ. 16 του 
κεφαλαίου Α, στο ίδιο τεύχος τα έργα Η/Μ για την επεξεργασίας ιλύος ζητείται να 
διαστασιολογηθούν για την Α' φάση των έργων. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι 
από τα δύο ισχύει, δεδομένου ότι όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Α είναι επί 
ποινής αποκλεισμού.» 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20:Ισχύει ο πίνακας κλιμάκωσης έργων στη σελίδα 16 του ΤΔ3. 
Επομένως, η διαστασιολόγηση του ΗΜ εξοπλισμού για τα έργα επεξεργασίας ιλύος 
θα γίνει για τον πληθυσμό αιχμής της Α’ φάσης. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 21:«Στο Τεύχος 3, σελ. 23-24, αναφέρεται ότι «Πριν οπό την είσοδό 
του στο σύστημα μηχανικής αφυδάτωσης, το ρεύμα τροφοδοσίας λάσπης 
υφίσταται συσσωμάτωση με προσθήκη δ/τος κατιονικού πολυηλεκτρολύτη στο 
εσωτερικό ενός μηχανικό αναδευόμενου κυλινδρικού δοχείου (fiocculator) από 
ανοξείδωτο χάλυβα». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι απαραίτητο το 
παραπάνω δοχείο, εφόσον σε εγκαταστάσεις φυγοκεντρικών διαχωριστών 
συνήθως δενπροβλέπεται δοχείο κροκίδωσης αλλά αντίστοιχο σύστημα του 
εκάστοτε προμηθευτή για ανάμιξη ιλύοςκαι πολυηλεκτρολύτη, ενσωματωμένο στο 
φυγόκεντρο ή στην είσοδο αυτού.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21:Γίνεται αποδεκτή και εναλλακτική λύση ανάμιξης ιλύος – 
πολυηλεκτρολύτη εφόσον αποδεικνύεται η αποτελεσματική κροκίδωση της ιλύος.   
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 22:«Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν για τη δοσομέτρηση του 
κατιονικούπολυηλεκτρολύτη στη λάσπη επιτρέπεται η χρήση αντλιών θετικής 
εκτόπισης, εναλλακτικό των εμβολοφόρων.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22:Επιτρέπεται η χρήση αντλιών θετικής εκτόπισης ή εμβολοφόρων/ 
διαφράγματος  για τη δοσιμέτρηση του πολυηλεκτρολύτη. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 23:«Στο τεύχος 3, σελ 24, υπάρχει αναφορά για container 
αφυδάτωσης. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αυτή.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 23:Στη σελίδα 24 του ΤΔ3 γίνεται εκ παραδρομής αναφορά σε 
container αφυδάτωσης. Ο εξοπλισμός αφυδάτωσης τοποθετείται εντός κτιρίου, 
όπως περιγράφεται σε σχετικό εδάφιο στην ίδια σελίδα (24).  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 24:«Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν επιτρέπεται η χρήση οριζόντιου 
αναδευτήρα στο φρεάτιο αποχλωρίωσης, εναλλακτικά του κατακόρυφου.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 24:Επιτρέπεται η τοποθέτηση οριζόντιου αναδευτήρα στο φρεάτιο 
αποχλωρίωσης. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 25:«Στο τεύχος 3 υπάρχει ασυμφωνία των περιεχομένων με τις 
παραγράφους του κεφαλαίου Γ και υπάρχει ασυμφωνία και με τις παραπομπές 
(π.χ. στη σελίδα 32 υπάρχει παραπομπή για παρ.2.5.8 η οποία δεν υπάρχει). 
Παρακαλούμε να γίνει η σχετική διόρθωση ή να δοθεί σχετική επεξήγηση για τη 
σωστή παράγραφο.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25:Η αναφορά στη σελίδα 32 διορθώνεται από 2.5.8 σε 13.2.7. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 26:«Στο τεύχος 3, κεφάλαιο δ, σελ.23 αναφέρεται ότι η δεξαμενή 
αποθήκευσης ιλύος μπορεί να είναι επέκταση της δεξαμενής εξισορρόπησης και ότι 
θα διαθέτει υπερχείλιση ασφαλείας που θα εκρέει στη δεξαμενή εξισορρόπησης. 
Στο κεφάλαιο Γ του ιδίου τεύχους, σελ. 41, ζητείται η υπερχείλιση ασφαλείας να 
εκρέει στο δίκτυο στραγγιδίων. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι ισχύει.» 
  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 26:Η υπερχείλιση ασφαλείας της δεξαμενής αποθήκευσης ιλύος 
οδηγείται στο δίκτυο στραγγιδίων. Εφόσον η δεξαμενή είναι προέκταση της 
δεξαμενής εξισορρόπησης, είναι αποδεκτή η λύση της υπερχείλισης της δεξαμενής 
ιλύος στη δεξαμενή εξισορρόπησης. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 27:«Στο τεύχος 3, κεφάλαιο Β, σελ.24, αναφέρεται ότι το κτίριο 
αφυδάτωσης θα περιλαμβάνει στέγαστρο κάδου αποκομιδής ιλύος, ενώ στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο Γ, σελ. 41 αναφέρεται ότι ο χώρος απόθεσης της 
αφυδατωμένης ιλύος θα πρέπει να είναι στεγασμένος και εφόσον προδιαγράφεται 
και αποσμούμενος. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι ακριβώς ισχύει για τον 
συγκεκριμένο χώρο και την ενδεχόμενη απόσμησή του.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 27:Όπως αναφέρεται στη σελίδα 24 και 41 η αφυδατωμένη ιλύς θα 
τοποθετείται εντός μεταλλικού κάδου σε στεγασμένο χώρο, εκτός του κτιρίου 
αφυδάτωσης. Δεν υπάρχει απαίτηση απόσμησης. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 28:«Η φορητή υποβρύχια αντλία λυμάτων που ζητείται στον 
βοηθητικό εξοπλισμό (σελ. 55 τεύχους 3) ποια χαρακτηριστικά (παροχή, 
μανομετρικό) πρέπει να έχει;» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 28:Η φορητή αντλία λυμάτων θα πρέπει να είναι ελάχιστης 
δυναμικότητας 10m3/h στα 20m μανομετρικό. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 29:«Στη σελ. 55 του τεύχους 3 και στον απαιτούμενο βοηθητικό 
εξοπλισμό αναφέρεται ένας μηχανισμός ανύψωσης ανά μονάδα. Παρακαλούμε να 
διευκρινισθεί τι εννοείτε με τον όρο «μονάδα» και αν ο μηχανισμός θα είναι 
φορητός.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 29:Στη σελίδα 55 αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει στην 
προσφορά τους να προβλέψουν μηχανισμούς ανύψωσης έτσι ώστε να είναι δυνατή 
η ανύψωση όλων των τεμαχίων εξοπλισμού της ΕΕΛ. Θα υπάρχει τουλάχιστον 
ένας ανά μονάδα. Οι μονάδες της ΕΕΛ έχουν ως κάτωθι: 

• Προεπεξεργασία 
• Δεξαμενή εξισορρόπησης 
• Έκαστος βιολογικός αντιδραστήρας 
• Έκαστο αντλιοστάσιο 
• Μονάδα Απολύμανσης 
• Δεξαμενή ιλύος 
• Δεξαμενή καθαρών 
• Κτίριο αφυδάτωσης 
• Κτίριο χημικών 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 30:«Στη σελ. 44 του τεύχους 3 ζητούνται κάδοι αφυδατωμένης ιλύος 
ελάχιστης χωρητικότητας 10 m3, ενώ στη σελ.55 του ίδιου τεύχους ζητείται 1 
κάδος χωρητικότητας τουλάχιστον 5 m3. Παρακαλούμε να διευκρινισθεί ποια είναι 
η τελική απαίτηση.»  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 30: Ισχύει η αναφορά της σελίδας 44, δηλαδή η ελάχιστη απαίτηση 
που πρέπει να καλυφθεί σχετικά με την αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος είναι 
2 κάδοι των 10m3. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 31:«Παρακαλούμε να διευκρινισθεί εάν ο εξοπλισμός και οι 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ζώνες 1 
& 2 πρέπει να είναι αντί εκρηκτικού τύπου, όπως ζητείται στην §19.4 του τεύχους 
3, σελ, 73.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 31:Διευκρινίζεται ότι στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 
και 2, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.15.7.1, δεν απαιτείται ο ηλεκτρο-
μηχανολογικός εξοπλισμός που τοποθετείται στις εν λόγω περιοχές να έχει 
κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία, εφόσον προβλέπεται μηχανικός εξαερισμός 
των κλειστών χώρων και μόνιμα εγκατεστημένος εξοπλισμός ανίχνευσης για την 
παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 32: «Στη σελ, 78 του τεύχους 3 ζητείται η μέτρηση των TSS στο 
φρεάτιο εξόδου να είναι συνεχής, αλλά να λαμβάνεται σύνθετο δείγμα. Σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στη συγκεκριμένη σελίδα, όπου η συχνότητα δειγματοληψίας 
ορίζεται «συνεχής», η μετρούμενη παράμετρος μετράται από όργανο inline. Αυτό 
όμως δεν συνάδει με τη λήψη σύνθετου δείγματος. Παρακαλούμε να διευκρινισθεί 
τι ακριβώς ισχύει.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 32:Όπως αναφέρεται και στον πίνακα στην υπ’ αριθμό 17 διευκρίνιση 
του παρόντος τεύχους, τοποθετείται online μετρητής θολότητας στην έξοδο του 
συστήματος MBR και επομένως, προκύπτει έμμεση συνεχής μέτρηση στερεών από 
το σημείο αυτό. Επιπλέον, τοποθετείται και αυτόματος δειγματολήπτης στο τελικό 
φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ από τον οποίο λαμβάνεται σύνθετο δείγμα της τελικής 
εκροής. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 33:«Στο τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, σελ. 35, αναγράφεται: «Η διαστασιολόγηση των MBR θα γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη περίοδο του καθαρισμού θα διέρχεται από το έργο 
η μεγίστη εβδομαδιαία παροχή.» Παρακαλώ διευκρινίστε ποια είναι αυτή η παροχή, 
δεδομένου ότι δεν αναφέρεται στον πίνακα ποιοτικών και ποσοτικών 
χαρακτηριστικών εισόδου.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 33:Διευκρινίζεται, ότι η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή του Έργου 
υπολογίζεται με προσαύξηση της μέσης ημερήσιας παροχής κατά συντελεστή 
2,9%. Ως εκ τούτου, οι παροχές υπολογισμού των μεμβρανών για την κάλυψη 
των απαιτήσεων του πίνακα  της υδραυλικής φόρτισής τους (βλ. παρ. 13.2.6.1 του 
Τεύχους 3, σελ. 34) διαμορφώνονται ως ακολούθως: 
 

  A’ Φάση 
(χειμώνας) 

Α’ Φάση 
(θέρος) 

Μέση ημερήσια παροχή  [m3/d] 977,8 1.030,3 
Μέγιστη εβδομαδιαία παροχή [m3/d] 1.006,1 1.060,2 
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Μέγιστη ημερήσια παροχή [m3/d] 1.173,3 1.287,9 
Μέγιστη ωριαία παροχή [m3/h] 91,4  115,2  

 
Διευκρινίζεται ότι, στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας έγγραφο με τίτλο 
«Διευκρίνιση», ο ελάχιστος όγκος της δεξαμενής εξισορρόπησης τέθηκείσος με 
270m3 και επομένως, προκύπτει η κατ’ ελάχιστον εξισορρόπηση της παροχής 
αιχμής στη μέγιστη ημερήσια παροχή. Ωστόσο, α) προκειμένου να είναι ο 
σχεδιασμός του έργου υπέρ της ασφαλείας και επαρκής για όλες τις συνθήκες 
λειτουργίας και β) για να διασφαλιστεί η αντικειμενική αξιολόγηση όλων των 
προσφορών, για τον υπολογισμό της ελάχιστης επιφάνειας των δεξαμενών θα 
ληφθεί υπόψη και η μέγιστη ωριαία παροχή.Σε κάθε περίπτωση, δίνεται έμφαση 
στο γεγονός ότι οι ανωτέρω είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τη μέγιστη 
υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών και ότι ο τελικός σχεδιασμός του συστήματος 
MBRείναι συνάρτηση τόσο του τελικού όγκου της δεξαμενής εξισορρόπησης που 
θα επιλεγεί από κάθε διαγωνιζόμενο όσο και των υδραυλικών χαρακτηριστικών 
(δυναμικότητα, μετατροπείς συχνότητας) του αντλητικού συστήματος της 
δεξαμενής εξισορρόπησης στο MBR. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 34:«Στο τεύχος 3 Τεχνική περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
αναγράφεται «ο σχεδιασμός των δεξαμενών διήθησης θα γίνει από την 
ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων: Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 2». 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι αυτός είναι ο ελάχιστος αριθμός δεξαμενών διήθησης 
και ότι είναι δυνατή η προσφορά περισσότερων των δύο δεξαμενών διήθησης (για 
λόγους μεγίστης ευελιξίας του συστήματος).» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 34:Διευκρινίζεται ότι δύο (2) είναι ο ελάχιστος αριθμός των 
δεξαμενών διήθησης και είναι δυνατή η προσφορά περισσότερων των δύο 
δεξαμενών, ωστόσο πρέπει να περιγραφεί με σαφήνεια ο τρόπος λειτουργίας του 
συστήματος διήθησης και να αποδεικνύεται η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού όσον 
αφορά στην ευελιξία του. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 35:«Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος του οικοπέδου όπου 
προβλέπεται να κατασκευαστεί η εγκατάσταση, με τα σχετικά υψόμετρα, όπως 
αναφέρεται στο Άρθρο 5/§ 5.2,. A/A 11 του Τεύχους I, «Διακήρυξη».» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 35:Το τοπογραφικό διάγραμμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Αναπτυξιακής Πάρνωνα  www.parnonas.gr . 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 36:«Το σημείο απόληξης του καταθλιπτικού σωλήνα προσαγωγής των 
λυμάτων (σε συσχέτιση με το ζητούμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα, όπως και όλα 
τα υπόλοιπα στοιχεία του αγωγού στο ανωτέρω σημείο απόληξης (διατομή, υλικό, 
βάθος σκάμματος, υψόμετρο κάτω-άντυγας αγωγού).» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 36:Η θέση του σημείου κατάθλιψης είναι στο νότιο άκρο του 
γηπέδου της ΕΕΛ (χ=400.002, ψ=4.111.708) με μέγιστο υψόμετρο ροής στην 
έξοδο του καταθλιπτικού αγωγού είναι ίσο με 97,72 m. Σημειώνεται ότι, τα λύματα 
από τους οικισμούς της περιοχής του Έργου συγκεντρώνονται σε κεντρικό 
αντλιοστάσιο, μέσω του οποίου καταθλίβονται στην ΕΕΛ. Ο σχεδιασμός του εν 
λόγω ΑΣ περιλαμβάνει τρεις αντλίες (δύο κύριες και μία εφεδρική) παροχής 56,5 
m3/h εκάστη και μανομετρικού 93,5 m με γαιωδετικό ύψος 76,27 (μέση στάθμη 
αναρρόφησης 24,15 – στάθμη κατάθλιψης 97,72). Σημειώνονται οι απώλειες 
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σωληνογραμμής 15,12 m για τη λειτουργία των δύο αντλιών και 8,36 m για τη 
λειτουργία της μίας αντλίας. Ο καταθλιπτικός αποτελείται από HDPE 225 12,5 ATM 
μήκους 758,0 m και HDPE 200 10 ATM μήκους 1.000,0 m. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 37:«Στο Τεύχος 3 των Τευχών Δημοπράτησης, Τεχνική Περιγραφή - 
Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές και ειδικότερα στο Κεφάλαιο 4 - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜ0Υ-§ 4.3 (5): ΑΕΡΙΣΜΟΣ, στην σελίδα 14 γίνεται αναφορά για τον 
υπολογισμό του απαιτούμενου οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες με μία σχέση η 
οποία  δεν δίδεται.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 37:Στο τεύχος ΤΔ03, παράγραφο 4.3, σελ. 14, έχουν παραληφθεί οι 
κάτωθι εξισώσεις: 

• Η εξίσωση υπολογισμού του απαιτούμενου οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες 
δίνεται ακολούθως: 

( )DO - TC β  α20T1,024
20C AOR

 SOR
⋅⋅−

⋅
=  

• Η εξίσωση υπολογισμού της παροχής ανακυκλοφορίας νιτρικών από την 
αερόβια στην ανοξική ζώνη του βιολογικού αντιδραστήρα δίδεται από την 
σχέση:  

EFF

D

NNO
NR

)( 3 −
=  

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 38:«Επίσης στο Κεφάλαιο 4 του ως άνω Τεύχους (Τεύχος 3) - 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ειδικότερα στην § 4.1- Υδραυλικά και ρυπαντικά 
φορτία λυμάτων, οι πίνακες που δίδονται αφορούν-μόνο τα υδραυλικά φορτία και 
δεν δίνεται κανένα στοιχείο για τα ρυπαντικά.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 38:Σχετικά σας παραπέμπουμε στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας έγγραφο με τίτλο «Διευκρίνιση», στο οποίο δίνεται πίνακας ρυπαντικών 
φορτίων. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 39:«Το αναγραφόμενο στον ΠINΑΚΑ-1 (ΣTOΙXΕΙA ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ), § 
4.1, σελ, 9 του Τεύχους 3, σχετικά με τους ισοδύναμους  πληθυσμούς βάσει των 
οποίων εξάγονται τα φορτία σχεδιασμού (υδραυλικά & ρυπαντικά) με βάση τα 
οποία θα γίνουν οι υπολογισμοί, δεν συμπίπτουν με τα αντίστοιχα αναφερόμενα 
στοιχεία στην-με AΔA B10ΩΟΡ1Φ-ΡΚΗ αναρτημένη στο διαδίκτυο, Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΑΠ 26966/912/25-4-2014), σελίδα 8 από 33 {§ 
Α·2].» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 39: Σχετικά σας παραπέμπουμε στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας έγγραφο με τίτλο «Διευκρίνιση», στο οποίο δίνεται πίνακας ρυπαντικών 
φορτίων. 
Η αναφορά στην αρχή του κεφαλαίου 4.1 σχετικά με τον πληθυσμό αιχμής που θα 
εξυπηρετηθεί από την ΕΕΛ Λεωνιδίου στην 20 ετία (6.640 μονάδες ισοδύναμου 
πληθυσμού (ΜΙΠ), στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και τμήμα του οικισμού που 
αντιστοιχεί σε 550 ΜΙΠ, το οποίο θα εξυπηρετείται με βοθρολύματα) είναι 
ταυτόσημη με την αναφορά του πίνακα 1 (πληθυσμός αιχμής 20ετίας που 
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εξυπηρετείται μέσω βοθρολυμάτων =1.100 κάτοικοι) δεδομένου ότι 1ΜΙΠ = 2 
κατοίκους που εξυπηρετούνται από βοθρολύματα.  
Σχετικά σας παραπέμπουμε στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
έγγραφο με τίτλο «Διευκρίνιση», στο οποίο δίνεται πίνακας ρυπαντικών φορτίων. 
Διευκρινίζεται ότι για την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων και των λυμάτων θα 
εγκατασταθεί compact σύστημα, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 
1 βυτιοφόρου 12m3 εντός 20 λεπτών. Επομένως, η σωστή παροχή των 
βοθρολυμάτων είναι 10L/s. 
Σε κάθε περίπτωση τονίζουμε το γεγονός ότι ο σχεδιασμός των έργων της ΕΕΛ 
πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους πίνακες των υδραυλικών και ρυπαντικών 
φορτίων που σας έχουν δοθεί στα τεύχη δημοπράτησης και στο παραπάνω 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα έγγραφο της υπηρεσίας μας, το οποίο και 
επισυνάπτεται. 
 
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.parnonas.gr) έχει αναρτηθεί η 
τροποποίηση της ΑΕΠΟ    
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 40:«Σας παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί το υψόμετρο εισόδου λυμάτων 
στην εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων σε +97,50μ απόλυτο υψόμετρο, όπως 
αυτό αναφέρεται στην παράγραφο Α.1 της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων 26966/912/25.04.2014.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 40:Η θέση του σημείου κατάθλιψης είναι  στο νότιο άκρο του 
γηπέδου της ΕΕΛ (χ=400.002, ψ=4.111.708) με μέγιστο υψόμετρο ροής στην 
έξοδο του καταθλιπτικού αγωγού είναι ίσο με 97,72 m. Σημειώνεται ότι, τα λύματα 
από τους οικισμούς της περιοχής του Έργου συγκεντρώνονται σε κεντρικό 
αντλιοστάσιο, μέσω του οποίου καταθλίβονται στην ΕΕΛ.  
Ο σχεδιασμός του εν λόγω ΑΣ περιλαμβάνει τρεις αντλίες (δύο κύριες και μία 
εφεδρική) παροχής 56,5 m3/h εκάστη και μανομετρικού 93,5 m με γαιωδετικό 
ύψος 76,27 (μέση στάθμη αναρρόφησης 24,15 – στάθμη κατάθλιψης 97,72). 
Σημειώνονται οι απώλειες σωληνογραμμής 15,12 m για τη λειτουργία των δύο 
αντλιών και 8,36 m για τη λειτουργία της μίας αντλίας. Ο καταθλιπτικός 
αποτελείται από HDPE 225 12,5 ATM μήκους 758,0 m και HDPE 200 10 ATM 
μήκους 1.000,0 m 
 
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.parnonas.gr) έχει αναρτηθεί η 
τροποποίηση της ΑΕΠΟ 
    
ΕΡΩΤΗΜΑ 41:«Στο κεφάλαιο Γ.1. του Τεύχους 3 των συμβατικών Τευχών 
αναφέρεται ότι «Όπου προδιαγράφεται σχετικά (π.χ. αντλιοστάσια, φυσητήρες) θα 
πρέπει να προβλεφθεί επαρκής αριθμός εφεδρικών μονάδων. Εάν δεν ορίζεται 
διαφορετικά, η διατιθέμενη εφεδρεία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 25%.». 
Σας παρακαλούμε να διευκρινισθεί, ότι αυτό δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που 
προβλέπεται η εγκατάσταση μόνο μίας μονάδας, όπως μεταξύ άλλων στην 
προεπεξεργασία, την αφυδάτωση ιλύος και το συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 41:Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την εφεδρεία αναφέρονται σε 
μονάδες (τεμάχια) Η/Μ εξοπλισμού και όχι στις επιμέρους μονάδες 
επεξεργασίας.Στη σελίδα 55 αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει στην 
προσφορά τους να προβλέψουν μηχανισμούς ανύψωσης έτσι ώστε να είναι δυνατή 
η ανύψωση όλων των τεμαχίων εξοπλισμού της ΕΕΛ. Θα υπάρχει τουλάχιστον 
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ένας ανά μονάδα, ο οποίος θα είναι και φορητός. Οι μονάδες της ΕΕΛ έχουν ως 
κάτωθι: 

• Προεπεξεργασία 
• Δεξαμενή εξισορρόπησης 
• Έκαστος βιολογικός αντιδραστήρας 
• Έκαστο αντλιοστάσιο 
• Μονάδα Απολύμανσης 
• Δεξαμενή ιλύος 
• Δεξαμενή καθαρών 
• Κτίριο αφυδάτωσης 
• Κτίριο χημικών 

 
Σε κάθε περίπτωση αποσαφηνίζεται ότι στην περίπτωση που προβλέπεται η 
εγκατάσταση μίας μόνο μονάδας (π.χ. μονάδα συγκρότημα προετοιμασία 
πολυηλεκτρολύτη) δεν απαιτείται η διατιθέμενη εφεδρεία να είναι κατ’ ελάχιστον 
25%. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 42:«Σας παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η μονάδα προεπεξεργασίας 
βοθρολυμάτων, όπως αυτή ορίζεται στην ΑΕΠΟ 26966/912/25.04.2014, παρ. ΙΙα, 
μπορεί να υλοποιηθεί σε μία ενιαία μονάδα με την προεπεξεργασία των 
εισερχομένων λυμάτων. Να διευκρινισθεί επίσης αν η κατασκευή δεξαμενής 
αποθήκευσης βοθρολυμάτων και σχετικού αντλιοστασίου, όπως αυτό ορίζεται στην 
ίδια παράγραφο της ΑΕΠΟ απαιτείται, αν και δεν αναφέρεται ρητά στο Τεύχος 3 
των συμβατικών Τευχών.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 42:Διευκρινίζεται ότι η προ-επεξεργασία λυμάτων και βοθρολυμάτων 
μπορεί να γίνει σε μια μονάδα και δεν απαιτείται δεξαμενή συγκέντρωσης και 
σχετικού αντλιοστασίου (βλ. και απάντηση υπ’ αριθμό 3 παρόντος εγγράφου). 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 43:«Σας παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν απαιτείται η κατασκευή 
αναερόβιας ζώνης, όπως αυτό αναφέρεται στην παρ. 13.2.1 του Τεύχους 3 των 
συμβατικών τευχών, δεν επαναλαμβάνεται όμως στα λοιπά σημεία αναφοράς.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 43:Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απαίτηση για βιολογική 
απομάκρυνση φωσφόρου. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 44:«Στην ΑΕΠΟ 26966/912/25.04,2014, παρ. ΙΙα αναφέρεται ότι «Από 
το διαμέρισμα των μεμβρανών το διήθημα οδηγείται βαρυτικά στο φρεάτιο εισόδου 
της δεξαμενής χλωρίωσης». Σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι επιτρέπεται η 
χρήση πιεστικού αγωγού, εφόσον ο κατασκευαστής των μεμβρανών προκρίνει την 
απομάκρυνση των διαυγών με άντληση.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 44:Σας εφιστούμε την προσοχή στο διευκρινιστικό στο αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας έγγραφο με τίτλο «Διευκρίνιση», σχετικά με την 
ΑΕΠΟ του έργου καθώς και στην παράγραφο 4.3 (σελ. 13) του ΤΔ03.  
 
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.parnonas.gr) έχει αναρτηθεί η 
τροποποίηση της ΑΕΠΟ    
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 45: «Στην ΑΕΠΟ 26966/912/25.04.2014, παρ. ΙΙα, αναφέρεται ότι «/-
/ κάλυψη των αναγκών αερισμού των λυμάτων και καθαρισμού του συστήματος 
μεμβρανών των δύο γραμμών της βιολογικής βαθμίδας της ΕΕΛ γίνεται ... χρήση 
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ανοξείδωτων διαχυτών λεπτής φυσαλίδας με ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού 
διαχυτών, για μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης». Σχετική αναφορά υπάρχει και 
στο κεφάλαιο Α.7.4. του Τεύχους 3 των Συμβατικών Τευχών. Αντίθετα στο 
κεφάλαιο Γ13.2.5 του Τεύχους 3 αναφέρεται, ότι «Ποτ τον αερισμό των λυμάτων 
θα χρησιμοποιούνται διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας (μέση διάμετρος 
φυσαλίδας1,5mm- 2,0mm), τύπου ελαστικής μεμβράνης από EPDMμε μεγάλη 
μηχανική αντοχή καί ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση. Οι διαχυτήρες θα είναι 
εφοδιασμένοι με βαλβίδα αντεπιστροφής, που θα εμποδίζει την είσοδο λυμάτων, 
σε περίπτωση διακοπής της παροχής αέρα. Η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να 
αποτελεί τμήμα της μεμβράνης κατάλληλα διαμορφωμένο, που να φράσσει τη 
διέλευση του υγρού στις σωληνώσεις αέρα ή ανεξάρτητο ειδικό τεμάχιο 
κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό.» Όσο αφορά στο υλικό των διαχυτήρων σας 
παρακαλούμε να διευκρινισθεί, ότι για τον αερισμό των λυμάτων προβλέπεται η 
χρήση διαχυτήρων μεμβράνης από EF'DM, ενώ για τον αέρα καθαρισμού των 
μεμβρανών, ανοξείδωτοι διαχυτήρες. Όσον αφορά το «ενσωματωμένο σύστημα 
καθαρισμού διαχυτών», όττως αυτό αναφέρεται στην ΑΕΠΟ, σας παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε, ότι αυτό απαιτείται, μόνο εφόσον το απαιτεί και μπορεί να το 
προμηθεύσει ο προμηθευτής του συγκροτήματος μεμβρανών.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 45:Διευκρινίζεται ότι ο τρόπος μεταφοράς (με βαρυτικό ή 
καταθλιπτικό αγωγό) του διηθήματος από το MBR στη δεξαμενή χλωρίωσης είναι 
επιλογή των διαγωνιζόμενων (βλ. και απάντηση παρόντος εγγράφου υπ’ αριθμό 
3).   
 
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.parnonas.gr) έχει αναρτηθεί η 
τροποποίηση της ΑΕΠΟ    
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 46:«Στο Τεύχος 3 των Συμβατικών Τευχών (Γ.13.3) αναφέρεται ότι: 
«Επομένως, με αύξηση της δύσης του διαλύματος PACμπορεί να μειωθεί η 
συγκέντρωση φωσφόρου στην τελική εκροή μέχρι και την τιμή των 2 mg/Lπου 
απαιτείται στη δυσμενέστερη περίπτωση που εμφανιστούν φαινόμενα ευτροφισμού 
στον εναλλακτικό αποδέκτη». Η ΑΕΠΟ αναφέρει μεγίστη απαίτηση απομάκρυνσης 
φωσφόρου 80 % (πάντα εφόσον αυτή καταστεί αναγκαία), σύμφωνα και με την 
κείμενη νομοθεσία. Η συγκέντρωση φωσφόρου στην είσοδο του βιολογικού 
καθαρισμού ορίζεται με διευκρινιστική επιστολή, η οποία έχει αναρτηθεί σε 25 
mg/Iτο καλοκαίρι και 20 ΓΠ(|/Ι το χειμώνα. (Σημειώνεται, ότι οι παραδοχές αυτές 
υπερβαίνουν σημαντικά τις συγκεντρώσεις που παρατηρούνται σήμερα στην 
είσοδο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων). Επομένως το όριο εκροής στην 
περίπτωση που απαιτηθεί θα είναι 5 και 4 mg/I αντίστοιχα. Σας παρακαλούμε να 
καθορίσετε: 
(α) τις συγκεντρώσεις φωσφόρου στην είσοδο, για την οποία θα διαστασιολογηθεί 
η απομάκρυνση φωσφόρου και 
(β) την επιθυμητή συγκέντρωση στην έξοδο. 
Το ερώτημα είναι κεντρικής σημασίας για την πρόοδο της μελέτης, διότι η 
προσθήκη κροκιδωτικών επηρεάζει άμεσα την παραγωγή ιλύος, η οποία επηρεάζει 
τον όγκο του βιολογικού αντιδραστήρα. Δεδομένου, ότι τα παραπάνω ερωτήματα 
αφορούν κρίσιμα στοιχεία της μελέτης - προσφοράς, σας παρακαλούμε για την 
ταχύτερη δυνατή διευκρίνιση τους.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 46:Σας παραπέμπουμε στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
έγγραφο με τίτλο «Διευκρίνιση». 
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Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στη σελίδα 33 σχετικά με το σύστημα 
αερισμού των λυμάτων: διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας (μέση διάμετρος φυσαλίδας 
1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής μεμβράνης από EPDM με μεγάλη μηχανική 
αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση.Ειδικά διευκρινίζεται ότι το σύστημα 
αερισμού για τον καθαρισμό των μεμβρανών είναι επιλογή (ή ακόμη και προϊόν) 
του προμηθευτή μεμβρανών. Σας εφιστούμε την προσοχή στο διευκρινιστικό στο 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας έγγραφο με τίτλο «Διευκρίνιση», 
σχετικά με την ΑΕΠΟ του έργου καθώς και στην παράγραφο 4.3 (σελ. 13) του 
ΤΔ03. 
 
Χημική απομάκρυνση φωσφόρου 
 
Σχετικά με τη συγκέντρωση και το ρυπαντικό φορτίο του φωσφόρου με τα 
εισερχόμενα λύματα σας παραπέμπουμε στο διευκρινιστικό στο αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας έγγραφο με τίτλο «Διευκρίνιση». Όσον αφορά στο 
σύστημα δοσομέτρησης κροκιδωτικού για τη χημική απομάκρυνση φωσφόρου από 
τα εισερχόμενα λύματα, εφόσον αυτή απαιτηθεί λόγω προβλημάτων ευτροφισμού 
στον τελικό αποδέκτη, η απαίτηση αναφορικά με τη συγκέντρωση φωσφόρου στην 
επεξεργασμένη εκροή ορίζεται στο τεύχος ΤΔ03, παρ. 13.3, σελ. 34 και ισούται με 
2mg/L. Σημειώνεται ότι η χημική ιλύς που θα παράγεται στην περίπτωση που 
απαιτηθεί χημική απομάκρυνση φωσφόρου, δεν απαιτείται να ληφθεί υπόψη στον 
υπολογισμό της ηλικίας ιλύος και επομένως, στον υπολογισμό του όγκου των 
βιοαντιδραστήρων. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι,για την 
αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης λειτουργίας της χημικής αποφωσφόρωσης, 
πρέπει να δείξουν την επάρκεια του συστήματος.  
Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η αύξηση του χρόνου λειτουργίας του 
συστήματος αφυδάτωσης με μέγιστο χρόνο λειτουργίας τις 12 ώρες ημερησίως, έξι 
ημέρες εβδομαδιαίως.  
 
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.parnonas.gr) έχει αναρτηθεί η 
τροποποίηση της ΑΕΠΟ    
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 47:«Στο Τεύχος 3, Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και ειδικότερα στην §4.1, Υδραυλικά και Ρυπαντικά φορτία 
λυμάτων", του Κεφαλαίου Α. δεν γίνεται καμία αναφορά στα ρυπαντικά φορτία 
σχεδιασμού του έργου. Θα ληφθούν τα ρυπαντικά φορτία που αναφέρονται στην 
προμελέτη; Παρακαλώ διευκρινίστε.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 47:Σας παραπέμπουμε στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
έγγραφο με τίτλο «Διευκρίνιση». 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 48:«Σχετικά με το compact συγκρότημα 
προεπεξεργασίαςβοθρολυμάτων, στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται τα εξής; 
-στο Κεφ. Β, §6,2, σελ. 18, «θα παρέχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης 
1βυτιοφόρου 12 m3 εντός 20 λεπτών» 
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-στο Κεφ. Γ, §13,1,1, σελ. 30, "Tocompact σύστημα θα διαθέτει μονάδα υποδοχής 
βοθρολυμάτων για την εξυπηρέτηση ενός βυτίου. Ο χρόνος εκκένωσης του βυτίου 
χωρητικότητας 12 m3 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης των 20 min, Τα βυτιοφόρα 
θα εκκενώνουν τα βοθρολύματα σε στόμιο, μέσω εύκαμπτου σωλήνα που θα 
συνδέεται απ’ευθείας με το στόμιο του βυτιοφόρου. Τα βοθρολύματα θα 
οδηγούνται σε λιθοπαγίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ...... Από 
τηνέξοδο της λιθοπαγίδας τα βοθρολύματα θα οδηγούνται στο συγκρότημα 
προεπεξεργασίας των λυμάτων, είτε σε αυτόνομο συγκρότημα, αντίστοιχων 
χαρακτηριστικών”. 
Στην σελίδα 19/35 της ΑΕΠΟ του έργου, για τη μονάδα 
προεπεξεργασίαςβοθρολυμάτων αναφέρεται ότι θα αποτελείται από compact 
συγκρότημα προεπεξεργασίας δυναμικότητας εξυπηρέτησης "2 βυτιοφόρων 12 m3 
εντός 20 minκαι "δεξαμενή βοθρολυμάτων υγρού όγκου 24 m3και στη συνέχεια 
καταθλίβονται μέσω υποβρύχια αντλίας δυναμικότητας 92m3/hστη δεξαμενή 
εξισορρόπησης. Παρακαλώ διευκρινίστε: 
α. Η δυναμικότητα του συστημάτων προεπεξεργασίαςβοθρολυμάτων θα 
υπολογιστεί με βάση την ικανότητα εξυπηρέτησης 1 ή 2 βυτιοφόρων 12 m3εντός 
20 min; 
β. Την ημερήσια ποσότητα των βοθρολυμάτων που θα εισρέουν στην ΕΕΛ 
γ. Αν η ποσότητα και το οργανικό φορτίο των βοθρολυμάτων συμπεριλαμβάνονται 
στα δεδομένα σχεδιασμού του έργου.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 48:Η αναφορά στην αρχή του κεφαλαίου 4.1 σχετικά με τον 
πληθυσμό αιχμής που θα εξυπηρετηθεί από την ΕΕΛ Λεωνιδίου στην 20 ετία(6.640 
μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ), στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και τμήμα 
του οικισμού που αντιστοιχεί σε 550 ΜΙΠ, το οποίο θα εξυπηρετείται με 
βοθρολύματα) είναι ταυτόσημη με την αναφορά του πίνακα 1 (πληθυσμός αιχμής 
20ετίας που εξυπηρετείται μέσω βοθρολυμάτων =1.100 κάτοικοι) δεδομένου ότι 
1ΜΙΠ = 2 κατοίκους που εξυπηρετούνται από βοθρολύματα. Σχετικά σας 
παραπέμπουμε στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας έγγραφο με τίτλο 
«Διευκρίνιση», στο οποίο δίνεται πίνακας ρυπαντικών φορτίων.  
Διευκρινίζεται ότι για την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων και των λυμάτων θα 
εγκατασταθεί compact σύστημα, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 
1 βυτιοφόρου 12m3 εντός 20 λεπτών. Επομένως, η σωστή παροχή των 
βοθρολυμάτων είναι 10L/s. 
 
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.parnonas.gr) έχει αναρτηθεί η 
τροποποίηση της ΑΕΠΟ    
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 49:«Στο Τεύχος 3, Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Κεφ. Γ, §13.2.1, σελ. 30, αναφέρεται: Ειδικότερα η βιολογική 
επεξεργασία θα περιλαμβάνει: αναερόβια ζώνη για την βιολογική απομάκρυνση 
του φωσφόρου. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι, δεδομένου ότι απαιτείται μονάδα 
χημικής αποφωσφόρωσης, εκ παραδρομής γίνεται η συγκεκριμένη αναφορά για 
απαίτηση και μονάδας βιολογικής αποφωσφόρωσης.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 49:Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απαίτηση για βιολογική 
απομάκρυνση φωσφόρου. 

 
\\Dellserver\store-server\ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤHΡIΞΗ Ο.Τ.Α\ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ\ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ\ΜΕΛΕΤΕΣ\ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ\ΥΠΟΕΡΓΟ 3\ΜΕΛΕΤΗ\Παροχή διευκρινήσεων της 1ης 
Δημοπράτησης.docx 

 

                
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 

 

                                                                                     

http://www.parnonas.gr/


 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 50:«Στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή * Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Κεφ. Β, §6.3, σελ. 19, αναφέρεται: "Τα προεπεξεργασμένα λύματα 
καταλήγουν σε κλειστή υπέργεια ορθογωνική δεξαμενή στην §8, σελ, 23, του Κεφ. 
Β του Τεύχους 3, "Η περίσσεια ιλύς που παράγεται από τη μονάδα βιολογικής 
επεξεργασίας οδηγείται καταρχήν .... σε κλειστή υπέργεια δεξαμενή προσωρινής 
αποθήκευσης!'. Παρακαλώ διευκρινίστε τι εννοείται με τον όρο "υπέργεια" 
δεδομένου ότι σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στη σελ. 5 του Κεφ, Α του 
Τεύχους 3 εκ των απαιτήσεων του σχεδιασμού είναι και το "χαμηλό προφίλ 
εγκατάστασης με μηδενική ορατότητα από τον οικισμό".» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 50:Διευκρινίζεται ότι ο όρος υπέργειες αναφέρεται μόνο σε τμήμα 
των δεξαμενών. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 51:«Στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Κεφ. Β, §8., σελ. 23, αναφέρεται: "Το συγκρότημα μηχανικής 
πάχυνσης - αφυδάτωσης, θα μπορεί να επεξεργάζεται το σύνολο της 
πλεονάζουσας ιλύος σε εξάωρη ημερήσια και πενθήμερη εβδομαδιαία λειτουργία 
για την παραγωγή ιλύος της Β' φάση. Στο ίδιο Τεύχος, Κεφ Γ, §13.5.3.2, σελ.43-
44 αναφέρεται για τον φυγοκεντρητή "λειτουργία μονάδας - ώρες ημερησίως 
Παρακαλώ διευκρινίστε τι ισχύει για τον μέγιστο απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας 
του φυγοκεντρητή.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 51:Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας αφυδάτωσης 
θα είναι συνολικά 8 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Στο χρόνο αυτό 
συμπεριλαμβάνονται και ο χρόνος προετοιμασίας πολυηλελεκτρολύτη και 
καθαρισμών, επομένως, ο καθαρός χρόνος αφυδάτωσης καθορίζεται στις 6 ώρες 
ημερησίως. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 52:«Στο τεύχος της Διακήρυξης, άρθρο 23, σελ. 20 αναφέρεται "Κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας; οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι 
διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας σε ευκρινές φωτοαντίγραφο 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99 (Α45), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ, 2 του Ν.4250/2014) τα παρακάτω 
δικαιολογητικά ενώ στο άρθρο 23.8.β., σελ. 25, της Διακήρυξης αναφέρεται ότι 
απαιτείται να υποβληθούν "Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των μελετητικών 
πτυχίων των μελετητών. Παρακαλώ διευκρινίστε εάν πρέπει να υποβληθούν 
ευκρινή απλά φωτοαντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των μελετητικών 
πτυχίων.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 52:Διευκρινίζεται ότι επαρκεί η προσκόμιση ευκρινών, απλών 
φωτοαντίγραφων των μελετητικών πτυχίων. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 53:«Στη σελίδα 13 του τεύχους 3 "Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές" στο τύπο υπολογισμού του συντελεστή α παρακαλούμε 
διευκρινίστε ότι 1) Η παράμετρος Θc(κεφαλαία γράμματα) αναφέρεται στην ηλικία 
της ιλύος ενώ όταν αποτελεί τμήμα του τύπου "(Θc-15)" αναφέρεται στη 
θερμοκρασία του υγρού και 2) ο αριθμός 1/72 (πρώτο τμήμα του τύπου), 
γράφτηκε εκ παραδρομής και πρέπει να είναι 1,072 σύμφωνα με το γερμανικό 
πρότυπο ATV.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 53:Διορθώνεται η εξίσωση υπολογισμού του συντελεστή α οξείδωσης 
του BOD: 
Α=0,15*Θc*1,072(Θc-15)/(1+Θc*0,17*1,072(Θc-15))+0,56. Στην παραπάνω 
εξίσωση, διευκρινίζεται ότι: α) η παράμετρος Θc αναφέρεται στην αερόβια ηλικία 
ιλύος και β) ο εκθέτης του παράγοντα 1,072 αφορά στη διαφορά της 
θερμοκρασίας κάθε περιόδου από τους 15oC. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 54:«Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το σημείο άφιξης του αγωγού 
προσαγωγής είναι αυτό που ορίζεται από τις συντεταγμένες στην Τεχνική έκθεση 
της Προμελέτης και παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το μέγιστο υψόμετρο 
κατάθλιψης του αγωγού προσαγωγής.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 54:Η θέση του σημείου κατάθλιψης είναι  στο νότιο άκρο του 
γηπέδου της ΕΕΛ (χ=400.002, ψ=4.111.708) με μέγιστο υψόμετρο ροής στην 
έξοδο του καταθλιπτικού αγωγού είναι ίσο με 97,72 m. Σημειώνεται ότι, τα λύματα 
από τους οικισμούς της περιοχής του Έργου συγκεντρώνονται σε κεντρικό 
αντλιοστάσιο, μέσω του οποίου καταθλίβονται στην ΕΕΛ. Ο σχεδιασμός του εν 
λόγω ΑΣ περιλαμβάνει τρεις αντλίες (δύο κύριες και μία εφεδρική) παροχής 56,5 
m3/h εκάστη και μανομετρικού 93,5 m με γαιωδετικό ύψος 76,27 (μέση στάθμη 
αναρρόφησης 24,15 – στάθμη κατάθλιψης 97,72). Σημειώνονται οι απώλειες 
σωληνογραμμής 15,12 m για τη λειτουργία των δύο αντλιών και 8,36 m για τη 
λειτουργία της μίας αντλίας. Ο καταθλιπτικός αποτελείται από HDPE 225 12,5 ATM 
μήκους 758,0 m και HDPE 200 10 ATM μήκους 1.000,0 m. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 55:«Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια παροχή θα ληφθεί σαν μεγίστη 
εβδομαδιαία παροχή για συνεχή φόρτιση δύο εβδομάδων.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 55:Διευκρινίζεται, ότι η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή του Έργου 
υπολογίζεται με προσαύξηση της μέσης ημερήσιας παροχής κατά συντελεστή 
2,9%. Ως εκ τούτου, οι παροχές υπολογισμού των μεμβρανών για την κάλυψη 
των απαιτήσεων του πίνακα  της υδραυλικής φόρτισής τους (βλ. παρ. 13.2.6.1 του 
Τεύχους 3, σελ. 34) διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

  A’ Φάση 
(χειμώνας) 

Α’ Φάση 
(θέρος) 

Μέση ημερήσια παροχή  [m3/d] 977,8 1.030,3 
Μέγιστη εβδομαδιαία παροχή [m3/d] 1.006,1 1.060,2 
Μέγιστη ημερήσια παροχή [m3/d] 1.173,3 1.287,9 
Μέγιστη ωριαία παροχή [m3/h] 91,4  115,2  

 
Διευκρινίζεται ότι, στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας έγγραφο με τίτλο 
«Διευκρίνιση», ο ελάχιστος όγκος της δεξαμενής εξισορρόπησης τέθηκε ίσος με 
270m3 και επομένως, προκύπτει η κατ’ ελάχιστον εξισορρόπηση της παροχής 
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αιχμής στη μέγιστη ημερήσια παροχή. Ωστόσο, α) προκειμένου να είναι ο 
σχεδιασμός του έργου υπέρ της ασφαλείας και επαρκής για όλες τις συνθήκες 
λειτουργίας και β) για να διασφαλιστεί η αντικειμενική αξιολόγηση όλων των 
προσφορών, για τον υπολογισμό της ελάχιστης επιφάνειας των δεξαμενών θα 
ληφθεί υπόψη και η μέγιστη ωριαία παροχή. Σε κάθε περίπτωση, δίνεται έμφαση 
στο γεγονός ότι οι ανωτέρω είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τη μέγιστη 
υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών και ότι ο τελικός σχεδιασμός του συστήματος 
MBR είναι συνάρτηση τόσο του τελικού όγκου της δεξαμενής εξισορρόπησης που 
θα επιλεγεί από κάθε διαγωνιζόμενο όσο και των υδραυλικών χαρακτηριστικών 
(δυναμικότητα, μετατροπείς συχνότητας) του αντλητικού συστήματος της 
δεξαμενής εξισορρόπησης στο MBR. 
ΕΡΩΤΗΜΑ 56: «Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τη μαθηματική σχέση 
από την οποία θα υπολογιστεί η υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών για 
θερμοκρασίες μικρότερες των 20°C, που δεν αναφέρεται στη σελίδα 34 του 
Τεύχους 3 'Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές".» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 56:Ο τύπος της υδραυλικής φόρτισης των μεμβρανών είναι 

 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 57: «Στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Κεφ. δ, §7.4 Σύστημα αερισμού και διάχυσης αέρα, σελ. 22, 
αναφέρεται: «Για τη διάχυση της αναγκαίας ποσότητας αέρα σε κάθε δεξαμενή, 
χρησιμοποιείται κατάλληλα διαστασιολογημένο δίκτυο σωληνώσεων οπό 
ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο οδηγεί σε σωληνωτούς διαχύτες λεπτής φυσαλίδας, 
επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα». 
Στην συνέχεια στο ίδιο τεύχος Κεφ, Γ, §13.2.5 Σύστημα αερισμού, σελίδα 32, 
αναφέρεται: «Για τον αερισμό των λυμάτων θα χρησιμοποιούνται διαχυτήρες 
λεπτής φυσαλίδας (μέση διάμετρος φυσαλίδας 1,5mm- 2,0mm), τύπου ελαστικής 
μεμβράνης από EPDM με μεγάλη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική 
αλλοίωση. Οι διαχυτήρες θα είναι εφοδιασμένοι με βαλβίδα αντεπιστροφής που θα 
εμποδίζει την είσοδο λυμάτων; σε περίπτωση διακοπής της παροχής αέρα. Η 
βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να αποτελεί τμήμα της μεμβράνης κατάλληλα 
διαμορφωμένο, που να φράσσει τη διέλευση του υγρού στις σωληνώσεις αέρα ή 
ανεξάρτητο ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό.» Παρακαλώ όπως 
επιβεβαιώσετε/διευκρινίσετε εάν οι διάχυτες λεπτής φυσαλίδας θα πρέπει να είναι 
ανοξείδωτοι ή από άλλο υλικό (EPDM κλπ).» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 57:Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στη σελίδα 33 
σχετικά με το σύστημα αερισμού των λυμάτων: διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας 
(μέση διάμετρος φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής μεμβράνης από 
EPDM με μεγάλη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση.Ειδικά 
διευκρινίζεται ότι το σύστημα αερισμού για τον καθαρισμό των μεμβρανών είναι 
επιλογή (ή ακόμη και προϊόν) του προμηθευτή μεμβρανών.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 58:«Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι το συγκρότημα βιομηχανικού 
νερού μπορεί να καλύπτει και τις ανάγκες της πυρόσβεσης και ότι δεν απαιτείται 
ξεχωριστό πιεστικό πυρόσβεσης.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 58:Διευκρινίζεται ότι το συγκρότημα του βιομηχανικού νερού μπορεί 
να καλύπτει και τις απαιτήσεις τις πυρόσβεσης. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 59:«Σύμφωνα με τα φορτία σχεδιασμού που κοινοποιήσατε στο 
Διαδίκτυο, οι συγκεντρώσεις των BOD5, SS, Αζώτου και Φωσφόρου σε mg/iστις 
χειμερινές φάσεις δεν είναι 375, 437,5, 75,0 και 25,0 αλλά είναι 300, 350, 60 και 
20 . Παρακαλούμε διευκρινίστε διότι π.χ. για το BOD5 της Χειμερινής Υφιστάμενης 
Φάσης, η διαίρεση 225,7/752,2 X 1000= 300 mg/l και όχι 375 mg/l.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 59:Σας παραπέμπουμε στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
έγγραφο με τίτλο «Διευκρίνιση». 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 60: «Στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Κεφ. Γ, §13.7 Έργο Διάθεσης, σελ 47 αναφέρεται: «Η δεξαμενή 
κατασκευάζεται από σκυρόδεμα και εντός της δεξαμενής τοποθετείται και πιεστικό 
συγκρότημα; κατάλληλης δυναμικότητας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 
καθαρισμού των μηχανημάτων και του χώρου (compactπροεπεξεργασίας λυμάτων 
και βοθρολυμάτων, αφυδάτωσης καθώς και ανάγκες καθαρισμού)». Στην συνέχεια 
στην σελίδα 51 του ίδιου τεύχους §15.2 Δίκτυο ύδρευσης και βιομηχανικού νερού 
αναφέρεται: «Η διαστασιολόγηση του δικτύου βιομηχανικού νερού θα γίνει με 
συντελεστή ταυτοχρονισμού μεγαλύτερο από 70%. 
 
 
Η υδροληψία του δικτύου βιομηχανικού νερού θα γίνεται από δεξαμενή επαρκούς 
όγκου, από όπου θα αναρροφά το πιεστικό συγκρότημα, που θα περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστο δύο αντλίες (η μία εφεδρική) κατάλληλης παροχής και μανομετρικού και 
πιεστικό δοχείο. Η υδροληψία της δεξαμενής βιομηχανικού νερού θα γίνεται από 
τις εκροές της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Εάν δεν προδιαγράφεται 
διαφορετικό ή ποιότητα του βιομηχανικού νερού θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του πίνακα 2 της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354Β/2011). Για τον σκοπό αυτό 
θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα απολύμανσης, ενώ, εάν δεν 
προβλέπεται στην ΕΕΛ μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας ή βιολογική επεξεργασία 
με MBR, θα πρέπει να προβλεφθεί και μονάδα διύλισης και απολύμανσης του 
βιομηχανικού νερού. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πλήρωσης της 
δεξαμενής βιομηχανικού νερού με νερό από το δίκτυο ύδρευσης στη περίπτωση 
που η ποσότητα του βιομηχανικού νερού δεν είναι επαρκής.» Παρακαλώ όπως 
επιβεβαιώσετε / διευκρινίσετε : Ότι η δεξαμενή καθαρών θα πληρώνεται με νερό 
από το δίκτυο ύδρευσης.» 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 60: Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαστασιολογήσουν 
τη δεξαμενή καθαρών ώστε να μην απαιτείται η πλήρωσή της από το δίκτυο 
ύδρευσης. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 61:«Στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Κεφ. Γ, §19.4 Αντιεκρηκτική προστασία, σελ 73 αναφέρεται: «Στις 
περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 και 2, σύμφωνα με το αναφερόμενα στη 
παρ 4.7.1, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη 
αντιεκρηκτική προστασία» Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε:  
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Α. Ότι η παράγραφος 4,7.1 που αναφέρεται ανωτέρω είναι στην ουσία η 
παράγραφος 15.7 Μέτρα Ασφαλείας (σελίδα 54) του τεύχους 3. 
Β. Ότι εφόσον απαιτούνται ανιχνευτές μεθανίου, μονοξειδίου του άνθρακα και 
υδρόθειου στην εσχάρωση & εξαμμώση, στην αίθουσα πάχυνσης και αφυδάτωσης 
και στους θαλάμους αναρρόφησης των αντλιοστασίων που προδιαγράφονται στην 
σελίδα 54, επιβεβαιώστε ότι στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των ανωτέρω μονάδων 
- τμημάτων της ΕΕΛ, δεν απαιτείται αντιεκρηκτική προστασία.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 61:Διευκρινίζεται ότι στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 
και 2, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.15.7.1, δεν απαιτείται ο 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που τοποθετείται στις εν λόγω περιοχές να έχει 
κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία, εφόσον προβλέπεται μηχανικός εξαερισμός 
των κλειστών χώρων και μόνιμα εγκατεστημένος εξοπλισμός ανίχνευσης για την 
παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 62: «Δεδομένου ότι στη σελίδα 45 του τεύχους 3 στη διαδικασία 
καθαρισμού απαιτείται διαστασιολόγηση με το σύνολο της παροχής να διέρχεται 
από τις υπόλοιπες δεξαμενές, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι αυτό αφορά σε 
όλες τις περιπτώσεις συστημάτων μεμβρανών, και για κάθε εποχιακή περίοδο. 
Εφόσον ισχύει η επιβεβαίωση αυτή, σημειώνεται ότι καθίσταται μη συμβατική η 
θεώρηση της προμελέτης (σελ. 77) ότι γίνεται εντατικός καθαρισμός μόνο σε 
περίοδο μειωμένων παροχών, οπότε μπορεί να λειτουργεί μόνο μία από τις δύο 
γραμμές». 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 62: Σύμφωνα με τη σειρά ισχύος των Τευχών Δημοπράτησης (ΤΔ), 
το ΤΔ03 «Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές» υπερισχύει της 
εγκεκριμένης μελέτης της υπηρεσίας. Επομένως, ισχύει η αυστηρότερη απαίτηση 
του ΤΔ03, σελ. 35, σύμφωνα με την οποία «η διαστασιολόγηση των MBR  θα γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο του χημικού καθαρισμού θα διέρχεται 
από το έργο η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή». Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι για την 
περίπτωση του χημικού καθαρισμού, δεν ισχύουν οι απαιτήσεις των υδραυλικών 
φορτίσεων (flux) του πίνακα της σελ.34 για τις αντίστοιχες παροχές. Ειδικά για την 
περίπτωση του χημικού καθαρισμού, ο προμηθευτής μεμβρανών πρέπει να 
εγγυηθεί την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος MBR καθώς και τη 
διατήρηση της απαιτούμενης ποιότητας της τελικής εκροής της ΕΕΛ καθόλη τη 
διάρκεια του χημικού καθαρισμού και για την εισερχόμενη μέγιστη εβδομαδιαία 
παροχή. 
 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 63: «Με τη διευκρίνιση που δόθηκε από την Υπηρεσία σας ορίσθηκαν 
με πίνακα τα ρυπαντικό φορτία εισόδου. Οι συγκεντρώσεις για τις χειμερινές 
περιόδους όμως προκύπτουν στον εν λόγω πίνακα χωρίς τη συμμετοχή των 
εισροών του δικτύου. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι ισχύουν τα φορτία σε kg/d 
και οι παροχές των σελίδων 9 & 10 του τεύχους 3, άλλως να διευκρινισθούν τα 
δεδομένα εισόδου περαιτέρω». 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 63:Σας παραπέμπουμε στο αναρτημένο έγγραφο με τίτλο 
Διευκρίνηση, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί ορθή επανάληψη 
του αρχικού.  
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ΕΡΩΤΗΜΑ 64:«Σύμφωνα με το τεύχος 5.2 Τεχνικές Προδιαγραφές 
Μηχανολογικών Εργασιών, σελ.35, ζητείται οι αντλίες θετικής εκτόπισης να 
διαθέτουν διπλό μηχανικό στυπιοθλίττη. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν 
εναλλακτικά επιτρέπεται η χρήση μονού στυπιοθλίπτη για τη στεγάνωση». 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 64:Επιτρέπεται και η χρήση μονού στυπιοθλίπτη για τη στεγάνωση. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 65:«Σύμφωνα με το τεύχος 5.2 Τεχνικές Προδιαγραφές 
Μηχανολογικών Εργασιών, σελ.36 ζητείται οι λοβοειδείς αντλίες να διαθέτουν 
κινητήρα διπλής περιστροφής. Παρακαλούμε να διευκρινισθεί εάν μπορεί να 
περιληφθεί αντλία με απλό κινητήρα, στην περίπτωση που δεν απαιτείται πλύση 
των μεμβρανών του συστήματος MBR με διηθημένο νερό.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 65: Για την απομάκρυνση του διαυγασμένου υγρού από τις 
μεμβράνες ισχύουν τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, Τεύχος 3 (ΤΕΠΕΠ) 
σελ. 35 Αντλίες διαυγασμένων (permeatepumps) καθώς επίσης και οι γενικές 
προδιαγραφές μηχανολογικών εργασιών (τεύχος 5.2). Όπως αναφέρεται στη σελ. 
35 του ΤΔ03, η απαίτηση αναστροφής της ροής απαιτείται στην περίπτωση που 
απαιτείται αντίστροφη έκπλυση των μεμβρανών το συστήματος MBR. Κατά τα 
λοιπά, οι προδιαγραφές, ο τρόπος λειτουργίας και ρύθμισης της παροχής και τα 
χαρακτηριστικά των ως άνω αντλιών θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του 
συστήματος των μεμβρανών. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 66:«Παρακαλούμε να διευκρινισθούν οι απαιτήσεις εκροής καθότι στη 
σελ 6 του Τεύχους 3 (που συμπεριλαμβάνεται στις επί ποινής αποκλεισμού 
απαιτήσεις του κεφαλαίου Α) υπάρχει μία γενική αναφορά στο παρακάτω β) «Ο 
Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των 
απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά στην τελική εκροή 
επεξεργασμένων λυμάτων και την παραγόμενη αφυδατωμένη ιλύ, οι οποίες πρέπει 
να είναι σύμφωνες α) με την ΑΕΠΟ του Έργου, β) με όσα καθορίζονται στο 
παρόν τεύχος και γ) με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική 
Προσφορά του.» Η γενική αυτή αναφορά καθιστά λόγο αποκλεισμού οτιδήποτε 
αναφέρεται στον Τόμο 3, και προφανώς θα δημιουργήσει σύγχυση στους 
διαγωνιζόμενους και αίτιο για πολλές ενστάσεις στην πρώτη φάση της 
αξιολόγησης.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 66: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να εγγυηθούν για την ποιότητα 
εκροής όπως ορίζεται στο Παράρτημα I που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας. Οι ανώτερες τιμές των παραμέτρων του πίνακα τίθενται στο ΤΔ03. Ως 
εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα ασάφειας. 
 
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.parnonas.gr) έχει αναρτηθεί η 
τροποποίηση της ΑΕΠΟ    
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ΕΡΩΤΗΜΑ 67:«Στο Τεύχος 3 στη σελ 11 υπάρχει πίνακας με τις μέγιστες 
επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων και στοιχείων που θα πρέπει να 
τηρούν οι εκροές. Παρακαλούμε να μας καθορίσετε εάν ο συγκεκριμένος πίνακας 
έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα ή εάν στην προσφορά μας θα πρέπει να 
συμπεριλάβουμε και επιπρόσθετες μονάδες απομείωσης των συγκεντρώσεων 
μετάλλων και στοιχείων του πίνακα, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να έχουμε 
και πλήρη εικόνα των συγκεντρώσεων των μετάλλων - στοιχείων στα εισερχόμενα 
λύματα. Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος πίνακας συμπεριλαμβάνεται στις επί 
ποινής αποκλεισμού απαιτήσεις, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν πράγματι 
αποτελεί υποχρέωση των διαγωνιζομένων η εξασφάλιση ότι θα τηρείται. 
Παρομοίως, και στον πίνακα της σελ 12 που αναφέρεται σε «επιθυμητά 
αγρονομικά χαρακτηριστικά» παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν αποτελεί 
υποχρέωση των διαγωνιζομένων η εξασφάλιση όχι θα τηρείται, καθώς κάποιες 
τιμές δεν εξαρτώνται από την ποιότητα τον εκροών αλλά και από την αρδευτική 
χρήση». 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 67: Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ανάλυση των αστικών λυμάτων από 
τους οικισμούς της υπό μελέτης ΕΕΛ. Σε κάθε περίπτωση όμως στην περιοχή 
μελέτης δε λειτουργούν βιομηχανικές ή άλλες βιοτεχνικές μονάδες, επομένως, δεν 
αναμένεται υπέρβαση των συγκεντρώσεων του πίνακα της παραγράφου 4.2 του 
Τ.Δ.3. Σχετικά με τα αγρονομικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων, 
οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παραθέσουν σχετικό πίνακα με τις τιμές των 
παραμέτρων του πίνακα της σελίδας 12 του ΤΔ03, είτε όπως αυτές προκύπτουν 
από τη μέθοδο επεξεργασίας της ΕΕΛ είτε θεωρώντας τυπικές τιμές αστικών 
λυμάτων και να σχολιάσουν τα προκύπτοντα αγρονομικά χαρακτηριστικά της 
τελικής εκροής.    
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 68:«Στο Τεύχος 3 στη σελ 11 όπου καθορίζονται τα όρια εκροής 
δίδονται TC/ 100ml <= 2 και EC/ 100ml <=5. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε διότι 
εάν TC σημαίνει TotalColiforms (ολικά κολοβακτηρίδια) και EC σημαίνει 
EscerichiaColiforms, τότε δεν έχει νόημα τα ολικά κολοβακτηρίδια να είναι 
λιγότερα από τα Escerichia κολοβακτηρίδια. Σημειώνεται ότι η απαίτηση του 
πίνακα της ΚΥΑ145116/2011 είναι για EC/ 100ml <=5 στο 80% των δειγμάτων 
και EC/ 100ml <=50 στο 95% των δειγμάτων» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 68: Διευκρινίζεται ότι TC σημαίνει TotalColi και EC Escherichiacoli. Οι 
απαιτήσεις της τελικής εκροής σχετικά με το μικροβιολογικό φορτίο εξόδου 
προκύπτει από τις απαιτήσεις της ΑΕΠΟ, η οποία με τη σειρά της λαμβάνει υπόψη 
την ΚΥΑ 145116/2011 (EC<5, 80% δειγμάτων) και την απόφαση διάθεσης στον 
αποδέκτη Δαφνώνα με ΑΔΑ: ΒΙΚΣ7Λ1-926 (ΤC<=2, 90% δειγμάτων). Οι 
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποδείξουν το σχεδιασμό του έργου ώστε να 
καλύπτονται οι αυστηρότερες απαιτήσεις για την ποιότητα της εκροής (ΤC<=2, 
90% δειγμάτων). 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 69:«Στο Τεύχος 3 στη σελ 18 περιγράφεται Compact σύστημα 
υποδοχής βοθρολυμάτων - προεπεξεργασίας λυμάτων, βοθρολυμάτων. 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν απαιτείται ένα κοινό Compact σύστημα που 
θα δέχεται και βοθρολύματα και λύματα, ή εάν απαιτείται ένα Compact σύστημα 
υποδοχής βοθρολυμάτων και έτερο Compact σύστημα υποδοχής και 
προεπεξεργασίας λυμάτων. Στη σελ 30 του ιδίου τεύχους αναφέρεται «Από την 
έξοδο της λιθοπαγίδας τα βοθρολύματα θα οδηγούνται στο συγκρότημα 
προεπεξεργασίας των λυμάτων, είτε σε αυτόνομο συγκρότημα, αντίστοιχων 
χαρακτηριστικών» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 69:Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απαίτηση από τα Τεύχη 
Δημοπράτησης για την προσφορά διακριτού συστήματος υποδοχής και 
προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων. Όπως αναφέρεται και στα αποσπάσματα που 
παραθέτετε στο ερώτημά σας, είναι επιλογή των διαγωνιζόμενων αν η υποδοχή και 
προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων θα γίνεται σε αυτόνομο συγκρότημα προ-
επεξεργασίας ή στο ίδιο συγκρότημα με τα αστικά λύματα. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 70:«Παρακαλούμε να μας καθορίσετε τον εναλλακτικό αποδέκτη που 
αναφέρεται στη σελ 18 και στη σελ 20 του Τεύχους 3. Επιπροσθέτως, διευκρινίστε 
μας εάν από τη στιγμή που απαιτείται παράκαμψη της εσχάρωσης προς τον 
εναλλακτικό αποδέκτη, το συγκεκριμένο δίκτυο παράκαμψης θα πρέπει να 
διαστασιολογηθεί για την εισερχόμενη παροχή αιχμής» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 70: Διευκρινίζεται ότι όλες οι εκτροπές της ΕΕΛ γίνονται στον 
εναλλακτικό (της άρδευσης) αποδέκτη που είναι το ρέμα του Δαφνώνα. 
Διευκρινίζεται ότι το δίκτυο παράκαμψης και διάθεσης πρέπει να διαστασιολογηθεί 
για την παροχή αιχμής. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 71: «Παρακαλούμε να διευκρινίσετε την απαίτηση αερισμού της 
δεξαμενής εξισορρόπησης καθότι στη σελ 31 του τεύχους 3 αναγράφεται ελάχιστη 
δυναμικότητα αέρα 1,5 m3/m/h ενώ πιθανώς εννοείται 1,5 m3 / m3 / h.» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 71: Διορθώνεται η απαίτηση αερισμού της δεξαμενής εξισορρόπησης 
από 1,5m3/m/h σε 1,5m3/m3/h. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 72:«Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν θα γίνει δεκτή διάταξη 
εσχάρωσης όπου η λεπτοεσχάρωση (πέραν της αρχικής διέλευσης από εσχάρα 
6mm) θα πραγματοποιείται στην έξοδο της compact μονάδας προεπεξεργασίας 
(μετά και από την εξάμμωση - λιποσυλλογή) ή ανάντη της τροφοδότησης της 
βιολογικής βαθμίδας (μεριστής) και όχι εν σειρά αμέσως μετά από την εσχάρωση 
των 6mm. Στη σελ 31 του ιδίου τεύχους αναφέρεται «Εναλλακτικά το 
λεπτοκόσκινο μπορεί να εγκατασταθεί κατάντη της προεπεξεργασίας (εσχάρωση με 
διάκενο μικρότερο από 10mm και εξάμμωση) και πριν την τροφοδότηση της 
βιολογικής βαθμίδας με MBR» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 72:Η θέση του λεπττοκόσκινου είναι επιλογή του σχεδιασμού των 
διαγωνιζόμενων αρκεί να διασφαλίζεται η παράκαμψη του συστήματος MBR στην 
περίπτωση βλάβης και η απόρριψη στον αποδέκτη Δαφνώνα. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 73: «Στο Τεύχος 3 στη σελ 23 αναφέρεται «Το φυγοκεντρικό 
συγκρότημα αφυδάτωσης πρέπει να εξασφαλίζει εγγυημένη απόδοση τουλάχιστον 
18% συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ για συγκέντρωση στερεών της 
προς επεξεργασία περίσσειας ιλύος 1,5%.» Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν 
είναι υποχρεωτικό η περίσσεια ιλύος να έχει συγκέντρωση 1,5% καθότι στη σελ 35 
του ιδίου τεύχους η τιμή συγκέντρωσης 1,5% (15000 mg/1) είναι η ανώτερη 
επιτρεπόμενη τιμή στις μεμβράνες απ όπου θα αντλείται η περίσσεια ιλύος» 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 73: Η αναφορά στη σελίδα 23 του ΤΔ03 αφορά στη μέγιστη 
συγκέντρωση στερεών της περίσσειας ιλύος που θα αντλείται από τη δεξαμενή 
μεμβρανών του συστήματος MBR και θα αποθηκεύεται στη δεξαμενή ιλύος. Οι 
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαστασιολογήσουν το σύστημα αφυδάτωσης ώστε να 
επιτυγχάνεται ελάχιστη συγκέντρωση στερεών της αφυδατωμένης ιλύος 18%  για 
τη συγκέντρωση περίσσειας ιλύος που θα επιλέξουν να λειτουργήσουν το σύστημα 
MBR που θα προσφέρουν. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 74: «Στο Τεύχος 3 στη σελ 23 αναφέρεται «Τα συλλεγόμενα 
στραγγίδιακαταβλίβονται στη δεξαμενή εξισορρόπησης της εγκατάστασης μέσω 
δύο αντλιών (μία εφεδρική)». Προφανώς, τα στραγγίδια που προέρχονται και από 
το κτίριο διοίκησης δεν μπορούν να αντλούνται στη δεξαμενή εξισορρόπησης που 
περιέχει προεπεξεργασμένα λύματα που τροφοδοτούνται στις δεξαμενές MBR. 
Παρακαλούμε προσδιορίστε το σημείο κατάθλιψης των στραγγισμάτων» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 74: Η κατάθλιψη των στραγγιδίων από το κτίριο διοίκησης μπορεί να 
γίνεται στη δεξαμενή εξισορρόπησης ή εναλλακτικά μπορούν οι διαγωνιζόμενοι να 
επιστρέφουν τα στραγγίδια στη μονάδα προεπεξεργασίας.  

 

Τέλος, από την υπηρεσία μας διευκρινίζεται ότι κατά τους όρους του άρθρου 157 
παρ. 1 του Ν.4281/2014 στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α , ήτοι στο ποσό των 57.723,58 
ΕΥΡΩ 

Το σωστό ποσό (57.723,58€) έχει ενσωματωθεί στη διακήρυξη που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.parnonas.gr  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 75: «Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η χρήση PAC για τη 
χημική αποφωσφόρωση είναι δεσμευτική» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 75: Διευκρινίζεται ότι δεν είναι δεσμευτική η χρήση PAC για τη 
χημική αποφοσφώρωση. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 76: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα κατασκευαστεί δεξαμενή 
εξισορρόπησης περί τα 300m3 θα θέλαμε να διευκρινιστούν οι παροχές 
υπολογισμού των μεμβρανών, που αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης (βλ. 
παρ. 13.2.6.1 του Τεύχους 3, σελ. 34) και ειδικότερα: 
• Η μέση ημερήσια παροχή 
• Η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή 
• Η μέγιστη ημερήσια και η 
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• Μέγιστη ωριαία παροχή» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 76: Διευκρινίζεται, ότι η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή του Έργου 
υπολογίζεται με προσαύξηση της μέσης ημερήσιας παροχής κατά συντελεστή 
2,9%. Ως εκ τούτου, οι παροχές υπολογισμού των μεμβρανών για την κάλυψη 
των απαιτήσεων του πίνακα  της υδραυλικής φόρτισής τους (βλ. παρ. 13.2.6.1 του 
Τεύχους 3, σελ. 34) διαμορφώνονται ως ακολούθως: 
 

  A’ Φάση 
(χειμώνας) 

Α’ Φάση 
(θέρος) 

Μέση ημερήσια παροχή  [m3/d] 977,8 1.030,3 
Μέγιστη εβδομαδιαία παροχή [m3/d] 1.006,1 1.060,2 
Μέγιστη ημερήσια παροχή [m3/d] 1.173,3 1.287,9 
Μέγιστη ωριαία παροχή [m3/h] 91,4  115,2  

 
Διευκρινίζεται ότι, στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας έγγραφο με τίτλο 
«Διευκρίνιση», ο ελάχιστος όγκος της δεξαμενής εξισορρόπησης τέθηκείσος με 
270m3 και επομένως, προκύπτει η κατ’ ελάχιστον εξισορρόπηση της παροχής 
αιχμής στη μέγιστη ημερήσια παροχή.  
 
Ωστόσο, α) προκειμένου να είναι ο σχεδιασμός του έργου υπέρ της ασφαλείας και 
επαρκής για όλες τις συνθήκες λειτουργίας και β) για να διασφαλιστεί η 
αντικειμενική αξιολόγηση όλων των προσφορών, για τον υπολογισμό της 
ελάχιστης επιφάνειας των δεξαμενών θα ληφθεί υπόψη και η μέγιστη ωριαία 
παροχή.Σε κάθε περίπτωση, δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι οι ανωτέρω είναι οι 
ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τη μέγιστη υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών και 
ότι ο τελικός σχεδιασμός του συστήματος MBRείναι συνάρτηση τόσο του τελικού 
όγκου της δεξαμενής εξισορρόπησης που θα επιλεγεί από κάθε διαγωνιζόμενο όσο 
και των υδραυλικών χαρακτηριστικών (δυναμικότητα, μετατροπείς συχνότητας) 
του αντλητικού συστήματος της δεξαμενής εξισορρόπησης στο MBR. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 77:«Το λεπτοκόσκινο πρέπει να είναι τμήμα της προεπεξεργασίας (βλ. 
Τεύχος 3, παρ.6.2, σελ.18), ή μπορεί να βρίσκεται κατάντη της εξισορρόπησης 
(βλ. Τεύχος 3, παρ. 13.2.3, σελ.31);» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 77:  Η θέση του λεπττοκόσκινου είναι επιλογή του σχεδιασμού των 
διαγωνιζόμενων αρκεί να διασφαλίζεται η παράκαμψη του συστήματος MBR στην 
περίπτωση βλάβης και η απόρριψη στον αποδέκτη Δαφνώνα. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 78: «Στη παρ.5, του Τεύχους 3, σελ.16 ορίζεται ότι θα υπάρχει μονάδα 
πάχυνσης και μονάδα αφυδάτωσης ιλύος. Στη παρ.8, σελ. 23 του ίδιου Τεύχους 
ορίζεται ότι το συγκρότημα πάχυνσης – αφυδάτωσης θα είναι φυγοκεντρητής, ενώ 
στη παρ.13.5.1 (σελ.40) του Τεύχους 3 ορίζεται ότι η γραμμή επεξεργασίας ιλύος 
περιλαμβάνει μόνο φυγοκεντρικό συγκρότημα αφυδάτωσης. Τελικά γίνεται 
αποδεκτό να προσφερθεί φυγοκεντρητής για τη συνδυασμένη πάχυνση και 
αφυδάτωση της ιλύος;» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 78: Διευκρινίζεται ότι η γραμμή επεξεργασίας της ιλύος περιλαμβάνει 
τις κάτωθι επιμέρους μονάδες: 
• Δεξαμενή αποθήκευσης. 
• Φυγοκεντρικό συγκρότημα αφυδάτωσης. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 79:«Εκτός από το κτίριο διοίκησης θα πρέπει σε όλα τα κτίρια να 
προβλεφθούν διατάξεις εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (?) (βλ. Τεύχος 
3, παρ.11, σελ.26).» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 79: Διευκρινίζεται ότι πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ πρέπει 
να υπάρχει μόνο στο κτίριο διοίκησης. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 80:«Στο Τεύχος 3, παρ.13.6.2, σελ.46 αναφέρεται ότι θα 
εγκατασταθούν αξονικοί ανεμιστήρες, ενώ το σύνηθες είναι φυγοκεντρικοί 
ανεμιστήρες. Παρακαλούμε διευκρινίσατε εάν γίνονται αποδεκτοί φυγοκεντρικοί 
ανεμιστήρες». 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 80: Διευκρινίζεται ότι για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 
13.6.2 είναι αποδεκτή η επιλογή της λύσης των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων από 
τους διαγωνιζόμενους. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 81:«Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν, για λόγους απλότητας στη 
λειτουργία, επιτρέπεται η προσφορά λεπτοεσχάρωσης 3mm αντί της προσφοράς 2 
εν σειρά εσχαρών, μίας 6 mm ακολουθουμένη από άλλη μία 3mm» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 81: Διευκρινίζεται ότι δε γίνεται αποδεκτή η προσφορά μίας μόνο 
λεπτοεσχάρας. Σχετικά με την εσχάρωση των λυμάτων πρέπει να τηρούνται οι 
όροι του ΤΔ03 §6.2 και επίσης η θέση του λεπττοκόσκινου είναι επιλογή του 
σχεδιασμού των διαγωνιζόμενων αρκεί να διασφαλίζεται η παράκαμψη του 
συστήματος MBR στην περίπτωση βλάβης και η απόρριψη στον αποδέκτη 
Δαφνώνα.   
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 82:«Στο Τεύχος 3 στη σελ 7 δεν καθορίζεται η στάθμη διάθεσης. Όσον 
αφορά το έργο διάθεσης δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χάραξη του αγωγού προς 
τον αποδέκτη και των θέσεων των απαιτούμενων ηλεκτροδικλείδων σύνδεσης με 
ία δίκτυα μελλοντικής άρδευσης» 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 82: Έχει δοθεί οριζοντιογραφία του έργου διάθεσης με υψόμετρα και 
θέση των φρεατίων των ηλεκτροδικλείδων σύνδεσης με το μελλοντικό δίκτυο 
άρδευσης(σχέδιο 11 της προμελέτης της εγκατάστασης της επεξεργασίας λυμάτων, 
με τίτλο «Οριζοντιογραφία αγωγών συλλογής και μεταφοράς λυμάτων»). 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 83: «Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 της διακήρυξης του ανωτέρου 
έργου η υποβολή φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει « είτε α) με κατάθεση τους 
στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού είτε β) με συστημένη επιστολή προς την αρχή 
που διενεργεί το διαγωνισμό είτε γ)με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό», ενώ στο άρθρο 3 παρ.4 αναφέρεται ότι « 
οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς 
ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού.» Διευκρινίστε μας ποιο άρθρο από τα 
δύο ισχύει και ποιος τρόπος υποβολής προσφοράς είναι αποδεκτός ώστε να μην 
αποκλειστεί κάποια εργοληπτική επιχείρηση από τον διαγωνισμό». 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 83: 
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Διευκρινίζεται ότι το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων & έργο Διάθεσης» 
αποτελεί υποέργο της πράξης «Αποχέτευση Λεωνιδίου και Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων» με προϋπολογισμό 8.992.356,60 , ήτοι μεγαλύτερο των 
5.186.000,00 ευρώ, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 
2004/17/ΕΚ. Κατά συνέπεια η Διακήρυξη του έργου είναι Τύπου Α. Οπότε, 
διευκρινίζεται ότι, όπως σε όλες τις Διακηρύξεις Τύπου Α, τόσο οι  ημεδαπές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις όσο και οι αλλοδαποί υποψήφιοι που προέρχονται από 
κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία 
του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 
τους και ταχυδρομικά.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 84: «Στο άρθρο 23.1 της διακήρυξης αναφέρεται ότι απαιτείται η 
προσκόμιση του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής (σύμφωνα με τις 
διακηρύξεις τύπου Β) ενώ η διακήρυξη του συγκεκριμένου έργου είναι τύπου Α. 
Διευκρινίστε μας εάν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της πρωτότυπης βεβαίωσης 
εγγραφής ή απλά ενός φωτοαντιγράφου αυτής». 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 84: Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23.1 της Διακήρυξης 
του έργου, προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο 
Μ.Ε.Ε.Π. απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 85:«Επίσης στο άρθρο 23 και στην υποσημείωση 39 της διακήρυξης 
αναφέρεται ότι ισχύει ο Ν.4250/2014 περί επικύρωσης όλων των εγγράφων που 
υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Όμως στο άρθρο 23.2.3 
αναφέρεται ότι «όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε νόμιμα 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα» και «αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί 
η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου...ότι τα υποβαλλόμενα 
στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου». 
Ενημερώστε μας ποιο από τα δύο άρθρα εφαρμόζεται στον ανωτέρω διαγωνισμό 
γιατί το ένα αναιρεί το άλλο. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 85:Διευκρινίζεται ότι επαρκεί η προσκόμιση ευκρινών, απλών 
φωτοαντίγραφων των δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται από το νόμο 
4250/2014 και αναφέρεται στο άρθρο 23 υποσημείωση 39 της Διακήρυξης. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 86:«Σύμφωνα με το άρθρο 23.8γ της διακήρυξης και τις διευκρινίσεις 
που μας στείλατε, ο κοινός εκπρόσωπος των μελετητών υπογράφει όλα τα τεύχη 
και τα σχέδια της τεχνικής προσφοράς. Για τον ορισμό του, απαιτείται μόνο 
υπεύθυνη δήλωση της παρ.23.8γ από κάθε μελετητή ή μελετητικό γραφείο ή 
απαιτείται επιπλέον δήλωση σύμπραξης μελετητών;» 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 86: Για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου των μελετητών αρκεί η 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 23.8.γ της Διακήρυξης του έργου. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 87:«Τέλος μετά τις διευκρινίσεις που λάβαμε, το αντίγραφο της 
τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον 
κάθε διαγωνιζόμενο και τον κοινό εκπρόσωπο των μελετητών ή να είναι απλό 
φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.» 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 87: Το αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να είναι 
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και όχι απλό αντίγραφο του πρωτότυπου. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 88:«Στο τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, σελ. 32-33, αναγράφεται: «Για τον υπολογισμό της μέσης ζήτησης 
οξυγόνου στον βιολογικό αντιδραστήρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το 
οξυγόνο που παρέχεται στο ανάμικτο υγρό από τον αερισμό για την πλύση των 
μεμβρανών». Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι αυτή η απαίτηση αφορά μόνο στην 
περίπτωση που δεν γίνεται συνδυασμός ανακυκλοφοριών (ιλύος και ανάμικτου 
υγρού) και προσφέρεται ξεχωριστή ανακυκλοφορία ιλύος από τη δεξαμενή 
μεμβρανών στη δεξαμενή αερισμού και ξεχωριστή ανακυκλοφορία ανάμικτου 
υγρού από τη δεξαμενή αερισμού στη δεξαμενή απονιτροποίησης. Αφού στην 
αντίθετη περίπτωση της συνδυασμένης ανακυκλοφορίας απαιτείται αποξυγόνωση 
της πλούσιας σε διαλυμένο οξυγόνο ανακυκλοφορίας, προκειμένου να μην 
διαταρραχθούν οι ανοξικές συνθήκες. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 88: Αποσαφηνίζεται ότι το οξυγόνο που παρέχεται στο ανάμικτο υγρό 
από τον αερισμό για τον καθαρισμό των μεμβρανών του συστήματος MBR, 
λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ζήτησης οξυγόνου στο βιολογικό 
αντιδραστήρα στις κάτωθι περιπτώσεις: 

i. Όταν οι μεμβράνες είναι τοποθετημένες εντός της δεξαμενής αερισμού και 
επομένως, υπάρχει μεταφορά του προδιδόμενου αέρα για τον καθαρισμό 
των μεμβρανών στο ανάμικτο υγρό. Η ποσότητα του αέρα που θα 
μεταφέρεται στην περίπτωση αυτή εξαρτάται από το εκάστοτε σύστημα 
καθαρισμού του προσφερομένου συστήματος μεμβρανών και ως εκ τούτου, 
θα το υποδείξει και θα το εγγυηθεί ο προμηθευτής του MBR. Σε κάθε 
περίπτωση το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής του αέρα καθαρισμού των 
μεμβρανών σε σχέση με τη συνολική ζήτηση αέρα δε μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο του 25%. 

ii. Στην περίπτωση που προσφέρεται διακριτή ανακυκλοφορία ανάμικτου 
υγρού και ανακυκλοφορία ιλύος, μπορεί να ληφθεί υπόψη η συγκέντρωση 
διαλυμένου οξυγόνου της ανακυκλοφορίας ιλύος στη δεξαμενή αερισμού. 

 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 89:«Στο άρθρο 23.1 της διακήρυξης αναφέρεται ότι απαιτείται η 
προσκόμιση του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής (σύμφωνα με τις 
διακηρύξεις τύπου Β) ενώ η διακήρυξη του συγκεκριμένου έργου είναι τύπου Α. 
Διευκρινίστε μας εάν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της πρωτότυπης βεβαίωσης 
εγγραφής ή απλά ενός φωτοαντιγράφου αυτής». 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ89:Ισχύει το άρθρο 23 της Διακήρυξης του έργου, σύμφωνα με το 
οποίο για τα δικαιολογητικά του εν λόγω άρθρου, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημόσιων 
εγγράφων. Επομένως, τεκμαίρεται ότι προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης 
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εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. δεν απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπου 
πιστοποιητικού εγγραφής και είναι δυνατή η προσκόμιση ευκρινούς 
φωτοαντίγραφου. 

 

Τα πρωτότυπα έγγραφα υποβολής ερωτημάτων διευκρινίσεων αλλά και οι 
απαντήσεις τους, διατίθενται, εφόσον ζητηθούν, από την Υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό. 
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	ΕΡΩΤΗΜΑ 39:«Το αναγραφόμενο στον ΠINΑΚΑ-1 (ΣTOΙXΕΙA ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ), § 4.1, σελ, 9 του Τεύχους 3, σχετικά με τους ισοδύναμους  πληθυσμούς βάσει των οποίων εξάγονται τα φορτία σχεδιασμού (υδραυλικά & ρυπαντικά) με βάση τα οποία θα γίνουν οι υπολογισμοί, δε...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 40:«Σας παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί το υψόμετρο εισόδου λυμάτων στην εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων σε +97,50μ απόλυτο υψόμετρο, όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο Α.1 της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 26966/912/25.04.2014.»
	ΕΡΩΤΗΜΑ 41:«Στο κεφάλαιο Γ.1. του Τεύχους 3 των συμβατικών Τευχών αναφέρεται ότι «Όπου προδιαγράφεται σχετικά (π.χ. αντλιοστάσια, φυσητήρες) θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής αριθμός εφεδρικών μονάδων. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η διατιθέμενη εφεδρεί...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 42:«Σας παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, όπως αυτή ορίζεται στην ΑΕΠΟ 26966/912/25.04.2014, παρ. ΙΙα, μπορεί να υλοποιηθεί σε μία ενιαία μονάδα με την προεπεξεργασία των εισερχομένων λυμάτων. Να διευκρινισ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 43:«Σας παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν απαιτείται η κατασκευή αναερόβιας ζώνης, όπως αυτό αναφέρεται στην παρ. 13.2.1 του Τεύχους 3 των συμβατικών τευχών, δεν επαναλαμβάνεται όμως στα λοιπά σημεία αναφοράς.»
	ΕΡΩΤΗΜΑ 44:«Στην ΑΕΠΟ 26966/912/25.04,2014, παρ. ΙΙα αναφέρεται ότι «Από το διαμέρισμα των μεμβρανών το διήθημα οδηγείται βαρυτικά στο φρεάτιο εισόδου της δεξαμενής χλωρίωσης». Σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι επιτρέπεται η χρήση πιεστικού αγωγού,...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 46:«Στο Τεύχος 3 των Συμβατικών Τευχών (Γ.13.3) αναφέρεται ότι: «Επομένως, με αύξηση της δύσης του διαλύματος PACμπορεί να μειωθεί η συγκέντρωση φωσφόρου στην τελική εκροή μέχρι και την τιμή των 2 mg/Lπου απαιτείται στη δυσμενέστερη περίπτωση ...
	(α) τις συγκεντρώσεις φωσφόρου στην είσοδο, για την οποία θα διαστασιολογηθεί η απομάκρυνση φωσφόρου και
	(β) την επιθυμητή συγκέντρωση στην έξοδο.
	Το ερώτημα είναι κεντρικής σημασίας για την πρόοδο της μελέτης, διότι η προσθήκη κροκιδωτικών επηρεάζει άμεσα την παραγωγή ιλύος, η οποία επηρεάζει τον όγκο του βιολογικού αντιδραστήρα. Δεδομένου, ότι τα παραπάνω ερωτήματα αφορούν κρίσιμα στοιχεία της...
	Χημική απομάκρυνση φωσφόρου
	ΕΡΩΤΗΜΑ 47:«Στο Τεύχος 3, Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές και ειδικότερα στην §4.1, Υδραυλικά και Ρυπαντικά φορτία λυμάτων", του Κεφαλαίου Α. δεν γίνεται καμία αναφορά στα ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού του έργου. Θα ληφθούν τα ρυπαντικ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 48:«Σχετικά με το compact συγκρότημα προεπεξεργασίαςβοθρολυμάτων, στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται τα εξής;
	-στο Κεφ. Β, §6,2, σελ. 18, «θα παρέχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης 1βυτιοφόρου 12 m3 εντός 20 λεπτών»
	-στο Κεφ. Γ, §13,1,1, σελ. 30, "Tocompact σύστημα θα διαθέτει μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων για την εξυπηρέτηση ενός βυτίου. Ο χρόνος εκκένωσης του βυτίου χωρητικότητας 12 m3 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης των 20 min, Τα βυτιοφόρα θα εκκενώνουν τα βοθ...
	Στην σελίδα 19/35 της ΑΕΠΟ του έργου, για τη μονάδα προεπεξεργασίαςβοθρολυμάτων αναφέρεται ότι θα αποτελείται από compact συγκρότημα προεπεξεργασίας δυναμικότητας εξυπηρέτησης "2 βυτιοφόρων 12 m3 εντός 20 minκαι "δεξαμενή βοθρολυμάτων υγρού όγκου 24 m...
	α. Η δυναμικότητα του συστημάτων προεπεξεργασίαςβοθρολυμάτων θα υπολογιστεί με βάση την ικανότητα εξυπηρέτησης 1 ή 2 βυτιοφόρων 12 m3εντός 20 min;
	β. Την ημερήσια ποσότητα των βοθρολυμάτων που θα εισρέουν στην ΕΕΛ
	γ. Αν η ποσότητα και το οργανικό φορτίο των βοθρολυμάτων συμπεριλαμβάνονται στα δεδομένα σχεδιασμού του έργου.»
	ΕΡΩΤΗΜΑ 49:«Στο Τεύχος 3, Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, Κεφ. Γ, §13.2.1, σελ. 30, αναφέρεται: Ειδικότερα η βιολογική επεξεργασία θα περιλαμβάνει: αναερόβια ζώνη για την βιολογική απομάκρυνση του φωσφόρου. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 50:«Στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή * Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, Κεφ. Β, §6.3, σελ. 19, αναφέρεται: "Τα προεπεξεργασμένα λύματα καταλήγουν σε κλειστή υπέργεια ορθογωνική δεξαμενή στην §8, σελ, 23, του Κεφ. Β του Τεύχους 3, "Η περίσσεια ιλύ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 51:«Στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, Κεφ. Β, §8., σελ. 23, αναφέρεται: "Το συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης, θα μπορεί να επεξεργάζεται το σύνολο της πλεονάζουσας ιλύος σε εξάωρη ημερήσια και πενθήμερη...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 52:«Στο τεύχος της Διακήρυξης, άρθρο 23, σελ. 20 αναφέρεται "Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας; οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόν...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 53:«Στη σελίδα 13 του τεύχους 3 "Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές" στο τύπο υπολογισμού του συντελεστή α παρακαλούμε διευκρινίστε ότι 1) Η παράμετρος Θc(κεφαλαία γράμματα) αναφέρεται στην ηλικία της ιλύος ενώ όταν αποτελεί τμή...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 54:«Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το σημείο άφιξης του αγωγού προσαγωγής είναι αυτό που ορίζεται από τις συντεταγμένες στην Τεχνική έκθεση της Προμελέτης και παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το μέγιστο υψόμετρο κατάθλιψης του αγωγού προσαγωγ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 55:«Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια παροχή θα ληφθεί σαν μεγίστη εβδομαδιαία παροχή για συνεχή φόρτιση δύο εβδομάδων.»
	ΕΡΩΤΗΜΑ 56: «Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τη μαθηματική σχέση από την οποία θα υπολογιστεί η υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών για θερμοκρασίες μικρότερες των 20 C, που δεν αναφέρεται στη σελίδα 34 του Τεύχους 3 'Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνι...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 58:«Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι το συγκρότημα βιομηχανικού νερού μπορεί να καλύπτει και τις ανάγκες της πυρόσβεσης και ότι δεν απαιτείται ξεχωριστό πιεστικό πυρόσβεσης.»
	ΕΡΩΤΗΜΑ 59:«Σύμφωνα με τα φορτία σχεδιασμού που κοινοποιήσατε στο Διαδίκτυο, οι συγκεντρώσεις των BOD5, SS, Αζώτου και Φωσφόρου σε mg/iστις χειμερινές φάσεις δεν είναι 375, 437,5, 75,0 και 25,0 αλλά είναι 300, 350, 60 και 20 . Παρακαλούμε διευκρινίστε...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 61:«Στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, Κεφ. Γ, §19.4 Αντιεκρηκτική προστασία, σελ 73 αναφέρεται: «Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 και 2, σύμφωνα με το αναφερόμενα στη παρ 4.7.1, οι ηλεκτρικές εγκαταστ...
	Α. Ότι η παράγραφος 4,7.1 που αναφέρεται ανωτέρω είναι στην ουσία η παράγραφος 15.7 Μέτρα Ασφαλείας (σελίδα 54) του τεύχους 3.
	Β. Ότι εφόσον απαιτούνται ανιχνευτές μεθανίου, μονοξειδίου του άνθρακα και υδρόθειου στην εσχάρωση & εξαμμώση, στην αίθουσα πάχυνσης και αφυδάτωσης και στους θαλάμους αναρρόφησης των αντλιοστασίων που προδιαγράφονται στην σελίδα 54, επιβεβαιώστε ότι σ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 62: «Δεδομένου ότι στη σελίδα 45 του τεύχους 3 στη διαδικασία καθαρισμού απαιτείται διαστασιολόγηση με το σύνολο της παροχής να διέρχεται από τις υπόλοιπες δεξαμενές, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι αυτό αφορά σε όλες τις περιπτώσεις συστημάτω...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 63: «Με τη διευκρίνιση που δόθηκε από την Υπηρεσία σας ορίσθηκαν με πίνακα τα ρυπαντικό φορτία εισόδου. Οι συγκεντρώσεις για τις χειμερινές περιόδους όμως προκύπτουν στον εν λόγω πίνακα χωρίς τη συμμετοχή των εισροών του δικτύου. Παρακαλούμε ν...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 64:«Σύμφωνα με το τεύχος 5.2 Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών, σελ.35, ζητείται οι αντλίες θετικής εκτόπισης να διαθέτουν διπλό μηχανικό στυπιοθλίττη. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν εναλλακτικά επιτρέπεται η χρήση μονού στυπιοθλί...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 65:«Σύμφωνα με το τεύχος 5.2 Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών, σελ.36 ζητείται οι λοβοειδείς αντλίες να διαθέτουν κινητήρα διπλής περιστροφής. Παρακαλούμε να διευκρινισθεί εάν μπορεί να περιληφθεί αντλία με απλό κινητήρα, στην περί...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 66:«Παρακαλούμε να διευκρινισθούν οι απαιτήσεις εκροής καθότι στη σελ 6 του Τεύχους 3 (που συμπεριλαμβάνεται στις επί ποινής αποκλεισμού απαιτήσεις του κεφαλαίου Α) υπάρχει μία γενική αναφορά στο παρακάτω β) «Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και α...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 67:«Στο Τεύχος 3 στη σελ 11 υπάρχει πίνακας με τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων και στοιχείων που θα πρέπει να τηρούν οι εκροές. Παρακαλούμε να μας καθορίσετε εάν ο συγκεκριμένος πίνακας έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα ή εάν σ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 68:«Στο Τεύχος 3 στη σελ 11 όπου καθορίζονται τα όρια εκροής δίδονται TC/ 100ml <= 2 και EC/ 100ml <=5. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε διότι εάν TC σημαίνει TotalColiforms (ολικά κολοβακτηρίδια) και EC σημαίνει EscerichiaColiforms, τότε δεν έχει...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 69:«Στο Τεύχος 3 στη σελ 18 περιγράφεται Compact σύστημα υποδοχής βοθρολυμάτων - προεπεξεργασίας λυμάτων, βοθρολυμάτων. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν απαιτείται ένα κοινό Compact σύστημα που θα δέχεται και βοθρολύματα και λύματα, ή εάν ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 70:«Παρακαλούμε να μας καθορίσετε τον εναλλακτικό αποδέκτη που αναφέρεται στη σελ 18 και στη σελ 20 του Τεύχους 3. Επιπροσθέτως, διευκρινίστε μας εάν από τη στιγμή που απαιτείται παράκαμψη της εσχάρωσης προς τον εναλλακτικό αποδέκτη, το συγκεκ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 71: «Παρακαλούμε να διευκρινίσετε την απαίτηση αερισμού της δεξαμενής εξισορρόπησης καθότι στη σελ 31 του τεύχους 3 αναγράφεται ελάχιστη δυναμικότητα αέρα 1,5 m3/m/h ενώ πιθανώς εννοείται 1,5 m3 / m3 / h.»
	ΕΡΩΤΗΜΑ 72:«Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν θα γίνει δεκτή διάταξη εσχάρωσης όπου η λεπτοεσχάρωση (πέραν της αρχικής διέλευσης από εσχάρα 6mm) θα πραγματοποιείται στην έξοδο της compact μονάδας προεπεξεργασίας (μετά και από την εξάμμωση - λιποσυλλο...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 75: «Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η χρήση PAC για τη χημική αποφωσφόρωση είναι δεσμευτική»
	ΕΡΩΤΗΜΑ 78: «Στη παρ.5, του Τεύχους 3, σελ.16 ορίζεται ότι θα υπάρχει μονάδα πάχυνσης και μονάδα αφυδάτωσης ιλύος. Στη παρ.8, σελ. 23 του ίδιου Τεύχους ορίζεται ότι το συγκρότημα πάχυνσης – αφυδάτωσης θα είναι φυγοκεντρητής, ενώ στη παρ.13.5.1 (σελ.40...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 79:«Εκτός από το κτίριο διοίκησης θα πρέπει σε όλα τα κτίρια να προβλεφθούν διατάξεις εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (?) (βλ. Τεύχος 3, παρ.11, σελ.26).»
	ΕΡΩΤΗΜΑ 80:«Στο Τεύχος 3, παρ.13.6.2, σελ.46 αναφέρεται ότι θα εγκατασταθούν αξονικοί ανεμιστήρες, ενώ το σύνηθες είναι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες. Παρακαλούμε διευκρινίσατε εάν γίνονται αποδεκτοί φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες».
	ΕΡΩΤΗΜΑ 81:«Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν, για λόγους απλότητας στη λειτουργία, επιτρέπεται η προσφορά λεπτοεσχάρωσης 3mm αντί της προσφοράς 2 εν σειρά εσχαρών, μίας 6 mm ακολουθουμένη από άλλη μία 3mm»
	ΕΡΩΤΗΜΑ 82:«Στο Τεύχος 3 στη σελ 7 δεν καθορίζεται η στάθμη διάθεσης. Όσον αφορά το έργο διάθεσης δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χάραξη του αγωγού προς τον αποδέκτη και των θέσεων των απαιτούμενων ηλεκτροδικλείδων σύνδεσης με ία δίκτυα μελλοντικής άρδευ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 83: «Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 της διακήρυξης του ανωτέρου έργου η υποβολή φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει « είτε α) με κατάθεση τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού είτε β) με συστημένη επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 84: «Στο άρθρο 23.1 της διακήρυξης αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής (σύμφωνα με τις διακηρύξεις τύπου Β) ενώ η διακήρυξη του συγκεκριμένου έργου είναι τύπου Α. Διευκρινίστε μας εάν είναι απαραίτητη ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 85:«Επίσης στο άρθρο 23 και στην υποσημείωση 39 της διακήρυξης αναφέρεται ότι ισχύει ο Ν.4250/2014 περί επικύρωσης όλων των εγγράφων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Όμως στο άρθρο 23.2.3 αναφέρεται ότι «όλα τα δικαιολογητικά υπ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 86:«Σύμφωνα με το άρθρο 23.8γ της διακήρυξης και τις διευκρινίσεις που μας στείλατε, ο κοινός εκπρόσωπος των μελετητών υπογράφει όλα τα τεύχη και τα σχέδια της τεχνικής προσφοράς. Για τον ορισμό του, απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση της παρ.23....
	ΕΡΩΤΗΜΑ 87:«Τέλος μετά τις διευκρινίσεις που λάβαμε, το αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον κάθε διαγωνιζόμενο και τον κοινό εκπρόσωπο των μελετητών ή να είναι απλό φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.»
	ΕΡΩΤΗΜΑ 88:«Στο τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, σελ. 32-33, αναγράφεται: «Για τον υπολογισμό της μέσης ζήτησης οξυγόνου στον βιολογικό αντιδραστήρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το οξυγόνο που παρέχεται στο ανάμικτο υγρό απ...
	ΕΡΩΤΗΜΑ 89:«Στο άρθρο 23.1 της διακήρυξης αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής (σύμφωνα με τις διακηρύξεις τύπου Β) ενώ η διακήρυξη του συγκεκριμένου έργου είναι τύπου Α. Διευκρινίστε μας εάν είναι απαραίτητη η...

