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ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Τεχνική Υπηρεσία  

Τηλ.: 2552023474 

Fax:  2552081422        

 

Αλεξανδρούπολη, 08 Ιουλίου 2020 

  

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Δ.Κ. Ν. Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας» . 

 

1. Στην παράγραφο 1 του εδαφίου Α του Τεύχους 4: Κανονισμός μελετών έργου (σελ. 1) αναφέρεται 

ότι «…. Κάθε φάκελος/ηλεκτρονικό αρχείο θα έχει εξώφυλλο, στο οποίο θα αναγράφονται 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: Ονομασία έργου, επωνυμία και έδρα του διαγωνιζόμενου, επωνυμία 

και έδρα μελετητικού (ων) γραφείου (ων)…». 

Παρακαλώ διευκρινίστε μας πως πρέπει να φαίνεται ο τίτλος του έργου στα εξώφυλλα της 

τεχνικής προσφοράς καθώς στο τεύχος της Διακήρυξης αναφέρεται: «ΕΡΓΟ: Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Ν. Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας», ενώ στα υπόλοιπα Τεύχη 

Δημοπράτησης αναφέρεται «ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. 

ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων Δ.Κ. Ν. Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας».  

 

2. Στην παράγραφο 22.Δ της Διακήρυξης «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» αναφέρεται:  

«Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν.4412/2016, στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι 

υποβαλλόμενες μελέτες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα 

προσόντα, κατά των ως άνω νόμο, τις λοιπές διατάξεις τις σχετικά με όρους άσκησης του 

επαγγέλματος του μελετητή και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης. Οι ως άνω μελέτες πρέπει να 

εκπονηθούν από μελετητές/γραφεία μελετών με το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό ανά κατηγορία 

μελέτης που περιλαμβάνει το έργο ως ακολούθως: 
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Στατικές μελέτες (κατηγορία 8), τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας 

Υδραυλικές μελέτες (κατηγορίας 13), τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας 

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (κατηγορία 9), τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας 

Χημικοτεχνικές μελέτες (κατηγορία 18), τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας 

Οι μελετητές και τα Γραφεία Μελετών με έδρα στην Ελλάδα θα είναι εγγεγραμμένα στα ισχύοντα 

Μητρώα Μελετητών και Γραφεία Μελετών στις ανωτέρω απαιτούμενες κατηγορίες μελετών.  

Οι μελετητές δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από έναν διαγωνιζόμενους».  

Επίσης στην παράγραφο 23.6 της Διακήρυξης «Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Ικανότητας του άρθρου 22.Δ» αναφέρεται: 

«Οι συνεργαζόμενοι μελετητές / γραφεία μελετών υποβάλλουν Πτυχία μελετών & υπεύθυνη δήλωση 

από την οποία να προκύπτει το στελεχιακό δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης που διαθέτουν, όπως 

αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22.Δ». 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας τον τρόπο απόδειξης της απαιτούμενης εμπειρίας του 

στελεχιακού δυναμικού των μελετητών/ γραφεία μελετών, στην περίπτωση που αυτό δεν 

προκύπτει απευθείας από τη βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο μελετητών, αλλά καλύπτονται οι 

απαιτήσεις του χρόνου εμπειρίας του άρθρου της Διακήρυξης και πληρούνται οι προϋποθέσεις 

εγγραφής σε ανωτέρω τάξεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ειδικές διατάξεις του ν. 3316/2005, 

του π.δ. 138/2009 και του ΠΔ 71/2019. 

 

3. Στο Τεύχος 5.3: Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών και συγκεκριμένα στο πεδίο 

12 με τίτλο«ΣΤΠ-ΗΛ-12: Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)» γίνεται 

αναφορά για εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, για την ασφάλεια του προσωπικού 

και των επισκεπτών του χώρου. 

Δεδομένου ότι πουθενά αλλού στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου δεν υπάρχει αναφορά στις 

συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν η συγκεκριμένη αναφορά έχει 

συμπεριληφθεί εκ παραδρομής στο Τεύχος 5.3.  

 

4. Στο Τεύχος 5.3: Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών και συγκεκριμένα στο πεδίο 

14 με τίτλο «ΣΤΠ-ΗΛ-12: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών» γίνεται αναφορά για εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων συγκεκριμένων προδιαγραφών. 

Στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης του έργου και ειδικότερα στο Τεύχος Προϋπολογισμού και 

Τεκμηρίωσης για το έργο «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Ν. Βύσσας του Δήμου 

Ορεστιάδας» δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά σε απαίτηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 

συστημάτων στο έργο.  

http://www.krounos-spa.gr/


Ρήγα Φεραίου 7                                                                                  Τηλ.: 2551027477 

Τ.Κ.68131, Αλεξανδρούπολη                                                             Fax: 2551033568 

www.krounos-spa.gr                krounos1@tee.gr 

 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι η αναφορά για τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχει 

συμπεριληφθεί εκ παραδρομής στο Τεύχος 5.3 

 

5. Στην παράγραφο 13.1.1 «Κτίριο Ελέγχου» του Τεύχους 3: Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (σελ. 35) προσδιορίζονται οι απαιτούμενοι χώροι του κτιρίου, οι οποίοι είναι α) 

αίθουσα ελέγχου, β) χημείο – εργαστήριο, γ) αποδυτήρια και χώροι υγιεινής, δ) κουζίνα, ε) 

αποθήκη και στ) συνεργείο.  

Στο Τεύχος 5.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στο 

πεδίο 4 με τίτλο «ΣΤΠ-ΠΜ-4: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», στην παράγραφο 4.10 «Η/Μ 

εγκαταστάσεις κτιριακών έργων» (σελ. 62) αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Όπου απαιτείται, ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία την κεντρική 

θέρμανση των κτιριακών έργων, δηλαδή 

 πλήρης κατασκευή λεβητοστασίου (λέβητες, καυστήρες, μονάδα αντλίας θερμότητας, 

μονάδα επεξεργασίας αέρα, κυκλοφορητές, καπναγωγοί) 

 καπνοδόχος 

 δεξαμενές Diesel……..» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν το σύστημα θέρμανσης 

του κτιρίου ελέγχου της εγκατάστασης μπορεί να αποτελείται είτε από ξεχωριστές κλιματιστικές 

μονάδες, είτε από σύστημα κεντρικής θέρμανσης λέβητα πετρελαίου και θερμαντικά σώματα, 

είτε από σύστημα κεντρικής θέρμανσης αντλίας θερμότητας και τοπικών εναλλακτών.  

 

6. Ενώ πουθενά στη διακήρυξη δεν απαιτείται ολικός και ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών, 

υπάρχουν τα αντίστοιχα πεδία στο Ε.Ε.Ε.Σ. τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τον 

οικονομικό φορέα. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας τι ισχύει. 

 

 

 

Για την ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ 

 

 

 

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος 
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