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ΘΕΜΑ: 

2η σειρά διευκρινίσεων επί του ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ». 

  

 

Δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις που αφορούν στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό 

διαγωνισμό έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ». 

 

Ερώτημα 1: 

«Λαμβάνοντας υπόψη το κεφάλαιο Α του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, καθώς και 

το κριτήριο Κ2 της Διακήρυξης, παρακαλούμε διευκρινίστε ποια ρεύματα αποβλήτων 

εκ των σύμμεικτων ΑΣΑ, προδιαλεγμένων οργανικών και πρασίνων αποβλήτων, θα 

ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσοστού υπολείμματος προς ταφή.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 1: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, το ποσοστό υπολείμματος προς ταφή 

θα υπολογιστεί ως κλάσμα της συνολικής ποσότητας υπολειμμάτων από την 

επεξεργασία των ΑΣΑ που οδηγείται προς ταφή προς τη συνολική ποσότητα 

εισερχομένων ΑΣΑ στη ΜΕΑ, σε υγρή βάση. 

 

Ερώτημα 2: 

«Στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης αναφέρεται αφενός ότι «Σε 

κάθε περίπτωση, οι προσφερόμενες γραμμές θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη 

δυναμικότητα σύμφωνα με το Τεύχος 3 της οριστικής μελέτης» και αφετέρου ότι «η 

δυναμικότητά του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την 

ελάχιστη απαιτούμενη που προκύπτει από τα ισοζύγια μάζας που θα υποβάλει 

έκαστος διαγωνιζόμενος». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως σε περίπτωση που από 

το ισοζύγιο μάζας ενός Διαγωνιζόμενου προκύπτει δυναμικότητα μικρότερη της 

απαιτούμενης στην Οριστική Μελέτη σε κάποιο εξοπλισμό, στο πλαίσιο 
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βελτιστοποιήσεων που περιγράφονται στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης, τότε θα είναι εφικτό ο εν λόγω προσφερόμενος εξοπλισμός να έχει 

δυναμικότητα μικρότερη της απαιτούμενης στα τεύχη 3 και 4.3 της Οριστικής 

Μελέτης.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 2: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, «η δυναμικότητά του προσφερόμενου 

εξοπλισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ελάχιστη απαιτούμενη που 

προκύπτει από τα ισοζύγια μάζας που θα υποβάλει έκαστος διαγωνιζόμενος». 

Συνεπώς επιβεβαιώνεται πως σε περίπτωση που από το ισοζύγιο μάζας ενός 

Διαγωνιζόμενου προκύπτει δυναμικότητα μικρότερη της απαιτούμενης στην 

Οριστική Μελέτη σε κάποιο εξοπλισμό, στο πλαίσιο βελτιστοποιήσεων που 

περιγράφονται στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, τότε είναι 

εφικτό ο εν λόγω προσφερόμενος εξοπλισμός να έχει δυναμικότητα μικρότερη της 

απαιτούμενης στα τεύχη 3 και 4.3 της Οριστικής Μελέτης. 

 

Ερώτημα 3: 

«Σε συνέχεια του ανωτέρω ερωτήματος περί διαστασιολόγησης του εξοπλισμού, 

παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως οι ελάχιστες γεωμετρικές διαστάσεις που δίνονται 

στο Τεύχος 4.3 της Οριστικής Μελέτης δύναται να μειωθούν, εφόσον αντίστοιχα θα 

έχει μειωθεί και η δυναμικότητα κάποιων μηχανημάτων επεξεργασίας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται διαστάσεις περιστροφικών κοσκίνων (μήκος, διάμετρος), πλάτος 

βαλλιστικού διαχωριστή, πλάτος οπτικών διαχωριστών, κλπ.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 3: 

Επιβεβαιώνεται ότι οι ελάχιστες γεωμετρικές διαστάσεις που δίνονται στο Τεύχος 

4.3 της Οριστικής Μελέτης δύναται να μειωθούν, εφόσον αντίστοιχα θα έχει μειωθεί 

και η δυναμικότητα των μηχανημάτων επεξεργασίας. 

 

Ερώτημα 4: 

«Στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης παρακαλούμε επιβεβαιώστε 

πως τα σχετικά άρθρα τιμολογίου είναι τα 183, 184 και 186 για τη βελτιστοποίηση 

των λειτουργικών χαρακτηριστικών των γραμμών μηχανικής προεπεξεργασίας 

σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών και ραφιναρίας, έναντι των 

αναφερόμενων 184, 185 και 187.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 4: 

Επιβεβαιώνεται ότι το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 183, 184 

και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

 

Ερώτημα 5: 

«Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως το ελάχιστο πλάτος του δοσομετρικού τροφοδότη 

του σχίστη σάκων προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων δύναται να είναι μικρότερο του 

1,5m (βλ. κεφάλαιο 3.1.3 του τεύχους 4.3), δεδομένου ότι αφενός η δυναμικότητα 

των 3tn/hr είναι αρκετά μικρή ώστε να μην απαιτείται τόσο μεγάλο πλάτος 
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επεξεργασίας και αφετέρου ότι στο σχέδιο με αριθμό ΜΧ-01.1 της Οριστικής 

Μελέτης, ο εν λόγω σχίστης σάκων έχει μικρότερο πλάτος από 1,5m.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 5: 

Το ελάχιστο πλάτος του δοσομετρικού τροφοδότη του σχίστη σάκων 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων δε δύναται να είναι μικρότερο του 1,5 m, 

δεδομένου ότι η δυναμικότητα του σχίστη σάκων προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων δε 

μεταβάλλεται ανάλογα με τον σχεδιασμό των διαγωνιζόμενων. 

 

Ερώτημα 6: 

«Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως ο σχίστης σάκων προδιαλεγμένων οργανικών, στο 

πλαίσιο βελτιστοποιήσεων των λειτουργικών χαρακτηριστικών των γραμμών 

επεξεργασίας, θα μπορούσε εναλλακτικά να προσφερθεί χωρίς δοσομετρικό 

τροφοδότη, αλλά με απευθείας τροφοδοσία μέσω χοάνης, δεδομένης της αρκετά 

μικρής του δυναμικότητας των 3tn/hr.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 6: 

Ο σχίστης σάκων προδιαλεγμένων οργανικών θα πρέπει να διαθέτει και 

δοσομετρικό τροφοδότη, σε συμφωνία και με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της 

Οριστικής Μελέτης. 

 

Ερώτημα 7: 

«Παρακαλούμε όπως χορηγήσετε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ τον φάκελο της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ΑΕΠΟ και 

είναι απαραίτητο στοιχείο για την πλήρη κατανόηση και την ορθή αντίληψη του 

έργου.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 7: 

Για την πλήρη κατανόηση του έργου έχουν δοθεί τόσο η ΑΕΠΟ όσο και η Μελέτη του 

έργου. Συμπληρωματικά χορηγείται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

 

Ερώτημα 8: 

«Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως εκ παραδρομής ζητείται στο άρθρο 4.1 της ΕΣΥ να 

υποβάλλουν οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς στην Τεχνική τους Προσφορά Σχέδιο 

Αντιμετώπισης Μεταβατικής Διαχείρισης των αποβλήτων έως την έναρξη της 

κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να 

υποβληθεί στη διαγωνιστική διαδικασία το εν λόγω Σχέδιο Αντιμετώπισης 

Μεταβατικής Διαχείρισης, δεδομένου ότι η Μεταβατική Διαχείριση των αποβλήτων 

έως την έναρξη της κανονικής λειτουργίας δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος 

διαγωνισμού, αφού: 

a. δεν περιγράφεται στα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στο άρθρο 11.3 της Διακήρυξης, 

b. δεν περιγράφεται στο άρθρο 2 της ΕΣΥ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», 
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c. δεν περιλαμβάνεται στα τεύχη της Οριστικής Μελέτης, 

d. δεν αναφέρεται στα περιεχόμενα του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς του 

παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, 

e. δεν περιλαμβάνεται σχετικό άρθρο ούτε στον Προϋπολογισμό Κατασκευής, 

αλλά και ούτε στον Προϋπολογισμό Λειτουργίας, και 

f. δεν υπάρχει σε κανένα άλλο τεύχος σχετική αναφορά.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 8: 

Επιβεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς 

στην Τεχνική τους Προσφορά, Σχέδιο Αντιμετώπισης Μεταβατικής Διαχείρισης των 

αποβλήτων έως την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

Ερώτημα 9: 

«Στην παρ. 28.13.2 της ΕΣΥ γίνεται αναφορά σε ετήσια μέτρηση της ηλεκτρικής 

απόδοσης ΜΠΕ, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την εγγυημένη. 

Με αυτό το δεδομένο και σε συνδυασμό με το άρθρο 14 (κριτήριο Κ4) της 

Διακήρυξης και το τμήμα Δ του Παραρτήματος Ι παρακαλείστε για τα εξής: 

I. Να διευκρινίσετε το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο περιλαμβάνεται μια 

τέτοια ρήτρα στην ΕΣΥ, εφόσον τα έσοδα από την ηλεκτρική ενέργεια 

εκχωρούνται στον Ανάδοχο και, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε απομείωσή 

τους επηρεάζει τα έσοδα του Αναδόχου, αλλά όχι τις δαπάνες της 

Αναθέτουσας. Ως εκ τούτου ο Ανάδοχος «τιμωρείται» διπλά για κάτι το οποίο 

ουδεμία επίπτωση έχει προς την Αναθέτουσα. 

II. Εφόσον κρίνετε σκόπιμη τη διπλή «τιμωρία» του Αναδόχου και δεν 

απαλείψετε τη συγκεκριμένη ρήτρα να αντικαταστήσετε το συγκεκριμένο 

εδάφιο 5 της παρ. 28.13.2 της ΕΣΥ ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα 

κατωτέρω: 

i. Να ληφθεί υπόψη η φυσιολογική φθορά της ΜΠΕ που προκύπτει ως 

αποτέλεσμα της λειτουργίας της, η οποία φθορά αίρεται σε μεγάλο 

βαθμό κατά τις εργασίες μερικής ανακαίνισης και στο σύνολό της κατά 

τις εργασίες γενικής ανακαίνισης που αποτελούν μέρος του 

προγράμματος προληπτικής συντήρησης. 

Οι εργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα ανά 16 ή 20 χιλιάδες ώρες 

λειτουργίας ανάλογα με τον κατασκευαστή, δηλ. 2 με 2,5 έτη 

λειτουργίας. Στα ενδιάμεσα έτη ο ονομαστικός ηλεκτρικός βαθμός 

απόδοσης της ΜΠΕ δε θα είναι αυτός που προδιαγράφει ο 

κατασκευαστής αλλά μικρότερος. 

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την τροποποίηση της συχνότητας 

μετρήσεων ώστε αυτή να γίνεται αμέσως μετά τις εργασίες μερικής 

ανακαίνισης και ολικής ανακαίνισης και να περιλαμβάνει ρήτρα 

συγκεκριμένου ποσού. 

ii. Ο σχετικός υπολογισμός περιλαμβάνει ως παράμετρο το μέγεθος W 

(συνολική ενέργεια παραγόμενου καυσίμου κατά το συγκεκριμένο έτος 
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σε kWh). Όμως δεδομένης της μη διαθεσιμότητας της ΜΠΕ κατά τις 

εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης ή από εξωγενείς 

παράγοντες (π.χ. διαθεσιμότητα δικτύου, αστοχία μετασχηματιστή 

ανύψωσης τάσης κ.λπ.), από τη χρήση του παραγόμενου βιοαερίου στον 

υπολογισμό προκύπτει αναίτια επιβάρυνση του Αναδόχου γιατί το 

παραγόμενο βιοαέριο μπορεί να καίγεται για τις ανωτέρω αιτίες στον 

πυρσό, ως εκ τούτου θα έπρεπε να αντικατασταθεί από το 

χρησιμοποιούμενο βιοαέριο. Παρακαλούμε για τη σχετική τροποποίηση. 

iii. Να διευκρινίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν υπόψη οι διάφορες 

εξωτερικές παράμετροι που επηρεάζουν την ηλεκτρική απόδοση της 

ΜΠΕ, όπως θερμοκρασία περιβάλλοντος, θερμοκρασία και πίεση 

καυσίμου, αβεβαιότητα μετρήσεων ροής, θερμοκρασίας και πίεσης κ.λπ. 

ή να παραπέμψετε σε σχετικό πρότυπο (π.χ. ISO) καθότι οι σχετικές 

δοκιμές διεξάγονται βάσει προτύπων.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 9: 

Σύμφωνα με το κριτήριο Κ4 του άρθρου 14 της διακήρυξης οι διαγωνιζόμενοι 

εγγυώνται για την Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής Ενέργειας και όχι για την 

ηλεκτρική απόδοση της ΜΠΕ. Συνεπώς διαγράφεται από την ΕΣΥ η ακόλουθη 

αναφορά: 

«5. Σε περίπτωση που για κάποιο έτος λειτουργίας η μετρηθείσα Ηλεκτρική 

Απόδοση ΜΠΕ είναι μικρότερη από την εγγυημένη, τότε θα απομειώνονται οι 

αμοιβές του αναδόχου του επομένου έτους, μηνιαίως κατά το ποσό που 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο διαιρεμένο δια 12: 

Κ = (ΗΑΜΠεγγ - ΗΑΜΠΕ) * W * ΤΠ 

Όπου:  

ΗΑΜΠΕεγγ: Η εγγυημένη Ηλεκτρική απόδοση ΜΠΕ της προσφοράς του αναδόχου %. 

ΗΑΜΠΕ: η μετρηθείσα κατά την προηγούμενη παράγραφο ηλεκτρική απόδοση της 

ΜΠΕ κατά το συγκεκριμένο έτος %. 

W: Η συνολική ενέργεια παραγόμενου καυσίμου κατά το συγκεκριμένο έτος σε 

KWh. 

ΤΠ: η τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε €/KWh όπως αυτή 

διαμορφώνεται από την σύμβαση πώλησης και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.». 

 

Ερώτημα 10: 

«Στο άρθρο 4.2 της ΕΣΥ αναφέρονται οι υφιστάμενες μελέτες του έργου. 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε κατά πόσο η αναφερόμενη σειρά θεωρείται ως σειρά 

ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αυτών.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 10: 

Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται 

σε αυτά δε συμφωνούν μεταξύ τους, καθορίζεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης. 
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Ερώτημα 11: 

«Στο άρθρο 28.1 της ΕΣΥ αναφέρεται ότι «Κατά την περίοδο της κανονικής 

λειτουργίας μπορεί να διοριστεί από τον Ανάδοχο με την έναρξη της περιόδου 

λειτουργίας Ανεξάρτητος Εξειδικευμένος Σύμβουλος Παρακολούθησης των 

Υπηρεσιών Λειτουργίας (ΑΕΣΠΥΛ)», ο οποίος «συμβάλλεται από κοινού με την 

Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο». Παρακαλούμε να οριστικοποιήσετε την 

απαίτηση αυτή προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην οικονομική προσφορά μας.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 11: 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο ΆΡΘΡΟ 28.1 της ΕΣΥ. 

 

Ερώτημα 12: 

«Στο τμήμα Β του Παραρτήματος Ι, γίνεται αναφορά στις γραμμές «μηχανικής 

προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών και ραφιναρίας 

(άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187)», όμως η σωστή αντιστοίχιση των άρθρων 

τιμολογίου είναι η «άρθρα τιμολογίου 183, 184, 186». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 12: 

Επιβεβαιώνεται ότι το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 183, 184 

και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

 

Ερώτημα 13: 

«Στο Τεύχος 4.3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ» 

i. στην παρ. 4.1.3.9 σελ. 43 αναφέρεται ότι: «Πυρσός» αναφέρεται ότι «ο 

πυρσός καύσης του βιοαερίου χαμηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο», 

παρακαλούμε προσδιορίστε το επίπεδο χαμηλής περιεκτικότητας του 

βιοαερίου σε μεθάνιο. 

ii. Στην παρ. 10.6.7 σελ. 86 αναφέρεται ότι: «Για τη μέτρηση του pH εντός της 

δεξαμενής SBR τοποθετείται μετρητής pH», προφανώς εννοείτε στην 

δεξαμενή αερισμού. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. 

iii. Στην παρ. 4.1.2 σελ. 38 αναφέρεται «Τα στραγγίσματα της διεργασίας 

συλλέγονται μέσω δικτύου, απομακρύνονται και οδηγούνται σε υπόγεια 

δεξαμενή αποθήκευσης…» παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στις δεξαμενές 

καταλήγουν τόσο τα στραγγίδια από τα κελία των ΑΣΑ όσο και τα στραγγίδια 

από τα κελία των προδιαλεγμένων.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 13: 

i. Η επιλογή του «επιπέδου χαμηλής περιεκτικότητας του βιοαερίου σε 

μεθάνιο», θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αυτή η επιλογή να είναι 

σύμφωνη με τις απαιτήσεις σχεδιασμού της τεχνικής λύσης έκαστου 

διαγωνιζόμενου. 

ii. Επιβεβαιώνεται ότι ο μετρητής pH θα εγκατασταθεί στην δεξαμενή αερισμού. 
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iii. Η απάντηση στο ερώτημα δίνεται στο σχέδιο ΜΗΧ 02.2, στο οποίο φαίνεται 

ότι υπάρχουν 2 δεξαμενές συλλογής στραγγισμάτων, μία για τα στραγγίδια 

από τα κελιά των ΑΣΑ και μία δεύτερη για τα στραγγίδια από τα κελιά των 

προδιαλεγμένων οργανικών. 

 

Ερώτημα 14: 

«Στο Τεύχος 03 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ» 

i. Στην παρ. 5.2.1 και πίνακα ισοζυγίου μάζας Αναερόβιας Χώνευσης του 

οργανικού κλάσματος σύμμεικτων, αναφέρεται πως από την διεργασία 

προκύπτουν απώλειες υγρασίας 22,45 tn/day. 

ii. Στην παρ. 5.2.2 και πίνακα ισοζυγίου μάζας Αναερόβιας Χώνευσης των 

προδιαλεγμένων οργανικών, αναφέρεται πως από την διεργασία προκύπτουν 

απώλειες υγρασίας 8,09 tn/day. 

Κατά συνέπεια, από τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης όλων των ρευμάτων 

αποβλήτων παράγονται συνολικά 30,54 tn/day, οδηγούμενοι προς τη μονάδα 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ). Στη σχετική παράγραφο (παρ. 8.2.1, 

Πίνακας 18), αναφέρεται πως η ποσότητα των στραγγισμάτων από την διεργασία της 

Αναερόβιας Χώνευσης ανέρχεται στην τιμή των 11,29 m³/day κατά πολύ μικρότερη 

της ανωτέρω αναφερόμενης. 

Βάσει των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι η διαφαινόμενη διαφορά (~19,25 m³/day) 

δεν δικαιολογείται ούτε από την περιεχόμενη στο βιοαέριο υγρασία (η οποία 

άλλωστε ανακτάται κατά την αφύγρανση του βιοαερίου), ούτε από τις φάσεις 

αερισμού της διεργασίας κατά την έναρξη και τη λήξη της επεξεργασίας, 

παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα ακόλουθα: 

i. Ποια είναι τελικά η ποσότητα στραγγισμάτων αναερόβιας χώνευσης που 

οδηγείται προς τη ΜΕΥΑ; 

ii. Αν η ανωτέρω ποσότητα δεν αντιστοιχεί στην συνολικά παραγόμενη των 

30,54 tn/day, με ποιο τρόπο γίνεται η διάθεση της ποσότητας που δεν 

οδηγείται στη ΜΕΥΑ; 

iii. Θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να συμπεριλάβουν τα παραγόμενα στραγγίσματα 

από την αφύγρανση του βιοαερίου ως μέρος της εισόδου της ΜΕΥΑ, καθώς 

δε συμπεριλαμβάνονται στις πηγές υγρών αποβλήτων της παρ. 8.2.7 του 

Τεύχους 3;» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 14: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, πρέπει τεκμηριωμένα να επιτυγχάνει 

τους στόχους που αναλύονται στο παρόν Παράρτημα Ι της Διακήρυξης». 

«Κάθε διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά διάγραμμα 

ροής με ισοζύγιο μάζας ποσοτήτων σε υγρή βάση ανά βήμα επεξεργασίας, από το 

οποίο θα προκύπτουν τα ανωτέρω ποσοστά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

επόμενο άρθρο Β του παρόντος Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης». 
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«Τέλος, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιλάβει στην τεχνική του 

προσφορά: 

… 

Ισοζύγια μάζας για το σύνολο της επεξεργασίας στην ΜΕΑ από την υποδοχή έως και 

την παραγωγή υλικού τύπου κόμποστ για όλα τα εισερχόμενα ρεύματα.». 

Συνεπώς, οι διαγωνιζόμενοι στα πλαίσια σύνταξης των ισοζυγίων μάζας της 

Τεχνικής τους προσφοράς, έχουν τη δυνατότητα είτε να υιοθετήσουν τις παραδοχές 

των ισοζυγίων μάζας της Οριστικής Μελέτης, είτε να τις τροποποιήσουν ανάλογα με 

την εμπειρία τους και το σχεδιασμό τους. Συνεπώς, η ποσότητα των στραγγισμάτων 

της αναερόβιας χώνευσης που θα οδηγηθεί στην ΜΕΥΑ εξαρτάται από τις παραδοχές 

και το σχεδιασμό έκαστου διαγωνιζόμενου. 

 

Ερώτημα 15: 

«Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως η διαστασιολόγηση της μονάδας παραγωγής 

ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) θα γίνει βάσει των ισοζυγίων μάζας και της 

παραγόμενης ποσότητας βιοαερίου έκαστου υποψηφίου και ως εκ τούτου δεν 

υπάρχει ελάχιστη απαίτηση ηλεκτρικής ισχύος για το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 

Σημειώνεται πως η υπερδιαστασιολόγηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και η 

λειτουργία αυτού με χαμηλή φόρτιση θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση 

του βαθμού απόδοσης κατά την κανονική λειτουργία.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 15: 

Επιβεβαιώνεται ότι η διαστασιολόγηση της μονάδας παραγωγής ενέργειας 

(ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) θα γίνει βάσει των ισοζυγίων μάζας και της εγγυημένης 

παραγόμενης ποσότητας βιοαερίου έκαστου υποψηφίου. 

 

Ερώτημα 16: 

«Δεδομένου του κριτηρίου Κ7 του άρθρου 14 της Διακήρυξης, αλλά και του τεύχους 

Γ του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, όπου η ειδική παραγωγή βιοαερίου 

εκφράζεται σε m3 βιοαερίου ανά tn υγρής μάζας εισερχόμενου υλικού, παρακαλούμε 

όπως τροποποιήσετε στο τεύχος Δ του παραρτήματος Ι της Διακήρυξης τον τύπο 

παραγωγής ενέργειας ώστε να υπολογίζεται αντιστοίχως και όχι βάσει m3 μεθανίου 

επί ξηρής μάζας υλικού, με σκοπό την ορθή σύγκριση των υποβληθέντων στοιχείων 

των προσφορών. Ακολουθεί προτεινόμενη τροποποίηση: 

«Παραγωγή Ενέργειας = Πυμ, ΑΧ× ΕΠ × 5,5 kWh/Nm3× ΗΑ ΜΠΕ 

όπου: 

Πυμ, ΑΧ = η ποσότητα της υγρής μάζας οργανικού υλικού που εισέρχεται στην 

Αναερόβια Χώνευση 

ΕΠ = η ειδική παραγωγή βιοαερίου, σε Νm3/tn υγρής μάζας υλικού που εισέρχεται 

στην Αναερόβια Χώνευση 

ΗΑ ΜΠΕ = η συνολική ηλεκτρική απόδοση της Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας (%)»» 
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Διευκρίνιση σε Ερώτημα 16: 

Ο τύπος παραγωγής ενέργειας του Παραρτήματος Ι, παράγραφος Γ, διορθώνεται 

ως εξής: 

«Παραγωγή Ενέργειας = Πυμ,ΑΧ × ΕΠ × 10 kWh/Nm3 × ΗΑΜΠΕ 

όπου: 

Πυμ,ΑΧ = η ποσότητα της υγρής μάζας οργανικού υλικού που εισέρχεται στην 

Αναερόβια Χώνευση. 

ΕΠ = η ειδική παραγωγή βιοαερίου, σε Νm3 CH4/tn υγρής μάζας υλικού που 

εισέρχεται στην Αναερόβια Χώνευση. 

ΗΑΜΠΕ = η συνολική ηλεκτρική απόδοση της Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας (%).». 

Για λόγους ίσης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει 

να θεωρήσουν ότι το παραγόμενο βιοαέριο έχει περιεκτικότητα 55% σε CH4. 

 

Ερώτημα 17: 

«Στο Παράρτημα Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στην ενότητα Α 

αναφέρεται ότι «Κάθε οικονομικός φορέας θα τεκμηριώσει την παραγωγή 

υπολείμματος επεξεργασίας προς ταφή, το ποσοστό εκτροπής ΒΑΑ και τη 

συνεισφορά της ΜΕΑ στην Ανακύκλωση, που θα προκύπτουν από την εκάστοτε 

Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τα ισοζύγια μάζας και τα τεχνικά στοιχεία που θα 

υποβάλει» και «Κάθε διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά 

διάγραμμα ροής με ισοζύγιο μάζας ποσοτήτων σε υγρή βάση ανά βήμα 

επεξεργασίας, από το οποίο θα προκύπτουν τα ανωτέρω ποσοστά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο Β του παρόντος Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης». 

Δεδομένου ότι τόσο τα διαγράμματα ροής όσο και τα ισοζύγια μάζας είναι στοιχεία 

που ζητούνται στην Ενότητα Β του Παραρτήματος, παρακαλούμε διευκρινίστε εάν 

απαιτείται η υποβολή τους στην Ενότητα Α ή αρκεί να γίνει η σχετική παραπομπή 

στο περιεχόμενο της Ενότητας Β.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 17: 

Δεν απαιτείται η υποβολή των Ισοζυγίων Μάζας και των Διαγραμμάτων Ροής και 

στις δύο ενότητες του Παραρτήματος Ι. Αρκεί να υποβληθούν από τους 

διαγωνιζόμενους σε μία από τις δύο Ενότητες. 

 

Ερώτημα 18: 

«Στο Παράρτημα Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στην ενότητα Β 

αναφέρεται : «Για το βασικό προσφερόμενο εξοπλισμό των άρθρων 184, 185 και 187 

του τιμολογίου μελέτης, θα συμπληρωθούν οι πίνακες που ακολουθούν:..(Πίνακας 

Β1)». Δεδομένου ότι το άρθρο 184 αφορά στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, το άρθρο 185 αφορά στο ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ – ΑΡΠΑΓΗΣ, και το άρθρο 187 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ 

ΧΩΝΕΥΣΗΣ, ενώ στο υπόδειγμα του Πίνακα εμφανίζεται ο εξοπλισμός της ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΑ (Άρθρο 183) και εξοπλισμός της ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΦΗΝΑΡΙΑΣ 

(Άρθρο 186), παρακαλούμε όπως επαναπροσδιορίσετε σε ποια άρθρα τιμολογίου 
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αναφέρεται ο βασικός προσφερόμενος εξοπλισμός του Πίνακα Β1 του Παραρτήματος 

Ι της Διακήρυξης.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 18: 

Διευκρινίζεται ότι το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 183, 184 

και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

 

Ερώτημα 19: 

«Στο Παράρτημα Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στην ενότητα Δ 

αναφέρεται: «Η Κατανάλωση Ενέργειας ΜΕΑ εκτιμάται από την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας των βασικών και ενεργοβόρων εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού των παραγωγικών διαδικασιών της ΜΕΑ, από την υποδοχή μέχρι την 

παραγωγή ώριμου υλικού τύπου κόμποστ. Δεν λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική 

κατανάλωση των μη παραγωγικών διαδικασιών της μονάδας όπως ενδεικτικά 

κλιματισμός, φωτισμός, σύστημα τηλε-ελέγχου-αυτοματισμού, δίκτυα ύδρευσης-

πυρόσβεσης-αποχέτευσης κλπ». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στις παραγωγικές 

διαδικασίες δεν συμπεριλαμβάνονται τα έργα επεξεργασίας υγρών και αέριων 

αποβλήτων (αποσμήσεις, μονάδα επεξεργασίας στραγγιδίων κλπ).» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 19: 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον Πίνακα ανάλυσης 

υπολογισμού Κατανάλωσης Ενέργειας ΜΕΑ (Πίνακας Δ1), μόνο τον εξοπλισμό που 

περιλαμβάνεται στα άρθρα 183, 184, 186 και 187 του τιμολογίου μελέτης, για τον 

οποίο άλλωστε έχουν την υποχρέωση υποβολής τεχνικών στοιχείων στα πλαίσια της 

υποβολής της Τεχνικής Μελέτης Προσφοράς τους. 

 

Ερώτημα 20: 

«Στην ΑΕΠΟ του έργου αναφέρεται σχέδιο της Γενικής Διάταξης με αρίθμηση 

μονάδων διαφορετική από το σχέδιο ΓΔ-01-2. Παρακαλούμε να μας χορηγηθεί.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 20: 

Η Γενική Διάταξη αφορά τα Σχέδια της Οριστικής Μελέτης του έργου και όχι την 

ΑΕΠΟ. 

 

Ερώτημα 21: 

«Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ του Έργου παράγραφος Δ3. Μονάδα Μηχανικής Διαλογής 

(ΜΜΔ) και Χώρος Υποδοχής αναφέρεται ότι: «Η ΜΜΔ θα λειτουργεί έως 6 ημέρες / 

εβδομάδα.». Ομοίως, στο Τεύχος 3 παράγραφος 7.2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ αναφέρεται ότι: «Ο εξοπλισμός μηχανικής επεξεργασίας των 

σύμμεικτων και των προδιαλεγμένων οργανικών διαστασιολογείται με βάση τις 312 

ημέρες δεδομένου ότι η μονάδα θα λειτουργεί 6 ημέρες/εβδομάδα σε μία (1) 

βάρδια». Στην ΑΕΠΟ του έργου παράγραφος Α2. Περιγραφή δραστηριότητας. 

Βασικά χαρακτηριστικά του συνόλου της εγκατάστασης αναφέρεται όμως ότι «Η 

μονάδα θα λειτουργεί επτά μέρες την εβδομάδα σε μια βάρδια.». Παρακαλούμε 
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επιβεβαιώστε ότι η μηχανική επεξεργασία λειτουργεί 6 ημέρες/εβδομάδα σε μία (1) 

βάρδια.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 21: 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7.2 του Τεύχους 3 της Οριστικής Μελέτης: 

«Ο εξοπλισμός μηχανικής επεξεργασίας των σύμμεικτων και των προδιαλεγμένων 

οργανικών διαστασιολογείται με βάση τις 312 ημέρες δεδομένου ότι η μονάδα θα 

λειτουργεί 6 ημέρες/εβδομάδα σε μία (1) βάρδια. Θεωρείται ότι η λειτουργία σε μία 

βάρδια ισοδυναμεί με 7,5 ώρες λειτουργίας.». 

 

Ερώτημα 22: 

«Στο Παράρτημα Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στην ενότητα Δ 

αναφέρεται ότι «οι ώρες λειτουργίας κάθε μηχανήματος με βάση το 

χρονοπρόγραμμα λειτουργίας της μονάδας. Ειδικότερα για τα μηχανήματα 

διακεκομμένης λειτουργίας όπως ενδεικτικά γερανογέφυρες, bunkers ανακτημένων 

υλικών, δεματοποιητές κλπ. λαμβάνεται ως χρόνος λειτουργίας ο μισός της 

βάρδιας, ήτοι 4 ώρες». Ωστόσο, στο Τεύχος 3 της Οριστικής Μελέτης ορίζονται οι 

ώρες λειτουργίας ανά βάρδια 7,5hr/d. Παρακαλούμε να διευκρινιστούν οι ώρες 

λειτουργίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συμπλήρωση του Πίνακα Δ1, 

τόσο για τα βασικά μηχανήματα όσο και για τα μηχανήματα διακοπτόμενης 

λειτουργίας, καθώς αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο μέγεθος για την αξιολογούμενη 

ενεργειακή κατανάλωση (Κριτήριο Κ4).» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 22: 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα Δ του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης. 

 

Ερώτημα 23: 

«Στον Πίνακα Δ1 του Παραρτήματος Ι γίνονται αναφορές και για την παραγόμενη 

ενέργεια από τη συμπαραγωγή. Παρακαλούμε διευκρινίστε τον τρόπο ένταξης της 

ετήσιας παραγόμενης ενέργειας (θα ενταχθεί στον Πίνακα Δ1 με αρνητικό πρόσημο ή 

σε ανεξάρτητο τμήμα του Πίνακα ;), Στην τελευταία περίπτωση διευκρινίστε πως θα 

εφαρμοστεί το κριτήριο Κ4.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 23: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Ενότητα Δ: 

«Η Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 

Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/year)= Κατανάλωση ενέργειας ΜΕΑ (kWh/year) 

– Παραγωγή Ενέργειας (kWh/year)». 

 

Ερώτημα 24: 

«Στο Παράρτημα Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στην ενότητα Β 

αναφέρεται, στα στοιχεία που κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπεριλάβει στην 

τεχνική του προσφορά «Σχέδια (κατόψεις, τομές) για τις τρεις γραμμές μηχανικής 
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επεξεργασίας σε κατάλληλη κλίμακα..». Ωστόσο, στην ΑΕΠΟ του έργου (σελ. 13) 

αναφέρεται «Η ΜΜΕ [Νο 2 στην Γενική Διάταξη] αποτελείται από δυο γραμμές, μια 

για τα σύμμεικτα ΑΣΑ και μια για τα προδιαλεγμένα οργανικά», ενώ και στην 

Οριστική Μελέτη σε πολλά σημεία γίνεται αναφορά σε δύο γραμμές επεξεργασίας. 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός γραμμών 

μηχανικής επεξεργασίας είναι δύο, μια για τα σύμμεικτα ΑΣΑ και μια για τα 

προδιαλεγμένα οργανικά.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 24: 

Δεδομένου ότι η ενότητα Β του Παραρτήματος Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, αναφέρεται στα Άρθρα Τιμολογίου 183,184 και 186, η αναφορά σε 

τρεις γραμμές επεξεργασίας, αφορά την γραμμή μηχανικής επεξεργασίας των 

σύμμεικτων ΑΣΑ, την γραμμή μηχανικής επεξεργασίας των προδιαλεγμένων 

οργανικών και την γραμμή μηχανικής επεξεργασίας της ραφιναρίας. 

 

Ερώτημα 25: 

«Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο εκάστοτε διαγωνιζόμενος δύναται να 

τροποποιήσει τα στάδια επεξεργασίας που περιγράφονται στα διαγράμματα ροής της 

ΑΕΠΟ. Για παράδειγμα,(ΑΕΠΟ, ΣΕΛ. 14) το διάγραμμα ροής της μηχανικής 

επεξεργασίας δεν περιλαμβάνει το κόσκινο κατάντη του μαγνήτη του λεπτόκοκκου 

κλάματος, το οποίο περιλαμβάνεται στο σχέδιο ΔΡ-01 της Οριστικής μελέτης.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 25: 

Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτημα 26: 

«Παρακαλούμε να μας χορηγηθούν τα σχέδια της μελέτης σε επεξεργάσιμη μορφή 

(.dwg).» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 26: 

Τα σχέδια που χορηγήθηκαν δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

προετοιμασία της προσφοράς των υποψήφιων οικονομικών φορέων. 

 

Ερώτημα 27: 

«Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στα Διαγράμματα P&I (Παράρτημα Ι ενότητα Β) θα 

παρουσιάζεται ο βασικός εξοπλισμός του Πίνακα Β1, με τη δυναμικότητα και την 

ισχύ του κάθε μηχανήματος ενώ στο αντίστοιχο Διάγραμμα ροής θα παρουσιάζονται 

τα ισοζύγια μάζας.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 27: 

Τα Διαγράμματα P&I είναι τα Διαγράμματα «Process & Instrumentation» τα οποία 

πρέπει να περιέχουν πληροφορίες για τα όργανα αυτοματισμού. 
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Ερώτημα 28: 

«Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ (σελ. 33), τα παραγόμενα παραπροϊόντα της επεξεργασίας 

(άλμη, ιλύς από επεξεργασία στραγγιδίων) θα διατίθενται στο ΧΥΤ Καβάλας ενώ τα 

επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται στο βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑ Καβάλας. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν τα σχετικά κόστη βαρύνουν τον ανάδοχο με δεδομένο 

ότι δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψη στην Ανάλυση του Τεύχους του Προϋπολογισμού. 

Επιπλέον διευκρινίστε σε τι απόσταση βρίσκεται ο ΧΥΤ και ο Βιολογικός καθαρισμός 

Καβάλας.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 28: 

Η άλμη και η ιλύς από επεξεργασία στραγγιδίων ως παραγόμενα παραπροϊόντα θα 

διατίθενται μαζί με το υπόλειμμα προς ταφή στο ΧΥΤ Καβάλας που βρίσκεται στη 

θέση «Εσκή Καπού» του Δήμου Καβάλας της ΠΕ Καβάλας, και το σχετικό κόστος 

βαρύνει τον ανάδοχο. 

Τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται στο βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑ 

Καβάλας στη θέση «Άσπρη Άμμος» του Δήμου Καβάλας της ΠΕ Καβάλας και το 

σχετικό κόστος βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

Ερώτημα 29: 

«Παρακαλούμε να δοθεί το Κεφάλαιο 17 του Τεύχους 3 της Οριστικής Μελέτης το 

οποίο αναφέρεται στο «Λειτουργικό Κόστος».» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 29: 

Το Κεφάλαιο 17 του τεύχους 3 της Οριστικής Μελέτης έχει δοθεί ως ξεχωριστό 

τεύχος με τίτλο «ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». 

 

Ερώτημα 30: 

«Στο Τεύχος Προϋπολογισμού Λειτουργίας των Τευχών Δημοπράτησης, αναφέρεται 

ότι : "Σημειώνεται ότι ο φορέας θα διαθέσει στον Ανάδοχο για τη λειτουργία του 

έργου τον κάτωθι κινητό εξοπλισμό: 

• Τροχοφόρο φορτωτή. 

• Φορτηγό όχημα με υπερκατασκευή γάντζου. 

• Κοντέινερ αποθήκευσης (20 τμχ). 

• Μικρό ελαστιχοφόρο φορτωτή. 

• Περονοφόρο όχημα. 

• Κλαδοτεμαχιστή" 

Παρακαλούμε διευκρινίστε τις δυναμικότητες μεταφοράς για κάθε ένα από τα 

αναφερόμενα τεμάχια του Κινητού Εξοπλισμού, (π.χ. χωρητικότητα "κουβά" 

τροχοφόρου φορτωτή, χωρητικότητα κοντέινερ αποθήκευσης, διαστάσεις αρπάγης 

περονοφόρου οχήματος) ώστε να γίνουν ορθά οι σχετικοί υπολογισμοί ως προς την 

ανάγκη χρήσης πρόσθετου κινητού εξοπλισμού στο έργο.» 
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Διευκρίνιση σε Ερώτημα 30: 

Ο κινητός εξοπλισμός που θα διατεθεί για τη λειτουργία της Κεντρικής Μονάδα 

Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ 

(Καβάλας) είναι ο ακόλουθος: 

- 1 τροχοφόρος φορτωτής. 

- 2 ελαστιχοφόροι φορτωτές. 

- 1 κλαδοτεμαχιστής πρασίνων αποβλήτων. 

- 1 περανοφόρο όχημα. 

- 1 φορτηγό όχημα με υπερκατασκευή γάντζου. 

- 20 container. 

Η περιγραφή των επιμέρους μηχανημάτων παρατίθεται ακολούθως: 

Α) Ελαστιχοφόρος Φορτωτής 

Ο κάδος θα έχει χωρητικότητά τουλάχιστον 0,70 m3. Το ύψος εκφόρτωσης θα είναι 

τουλάχιστον 2.450 mm. Το ύψος ανύψωσης μετρούμενο από τον πείρο της 

άρθρωσης του κάδου θα είναι τουλάχιστον 3.100 mm. Η μέγιστη ισχύς του κινητήρα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 Hp. Το μήκος του φορτωτή (σε πλήρη ανάπτυξη) 

δεν θα είναι μεγαλύτερο από 5,5 μέτρα και το πλάτος του στον κουβά όχι 

μεγαλύτερο από 1,65 μέτρα. Το συνολικό ύψος του μηχανήματος (χωρίς τον 

περιστρεφόμενο φάρο) θα είναι μικρότερο από 2,5 μέτρα. Το βασικό βάρος του 

φορτωτή θα είναι μικρότερο από 4.800 kgr. 

Β) Τροχοφόρος Φορτωτής 

Η ελάχιστη χωρητικότητα του κάδου θα είναι τουλάχιστον 3,1 m³. Ο κινητήρας θα 

είναι υπερτροφοδοτούμενος, τετράχρονος και πετρελαιοκίνητο απ’ ευθείας 

εγχύσεως. Το πλαίσιο θα είναι βαρέως χωματουργικού τύπου. Ο σύνδεσμος του 

κάδου θα είναι σχεδιασμού «Ζ» για μεγαλύτερη εκσκαπτική δύναμη. 

Γ) Φορτηγό όχημα με υπερκατασκευή γάντζου 

Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή ανυψωτικού 

μηχανισμού τύπου γάντζου (HOOK LIFT) για την αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων 

χωρητικότητας μέχρι 25 m3. Το συνολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι 

τουλάχιστον 26 tn. Το πλαίσιο οχήματος θα είναι προωθημένης οδήγησης, 

τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, μικτού 

βάρους 19.000 kgr τουλάχιστον. Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης 

κατασκευής με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστημα ανάρτησης. Ο 

κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους 

γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, 

DIESEL, 4/χρονος, 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι 

τουλάχιστον 270 HP και ροπής 1.000 Nm. Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι 

τουλάχιστον 7.500 cc. 

Δ) Περανοφόρο όχημα 

Το μηχάνημα θα είναι κλειστό, διαξονικό, εμπρόσθιας φόρτωσης με ανακλινόμενο 

τηλεσκοπικό ιστό ανύψωσης, ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 4.000 κιλών και 

ύψους φόρτωσης τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από το έδαφος. Ο κινητήρας θα 
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είναι πετρελαίου, τετράχρονος, με ελάχιστη ροπή στρέψης κινητήρα τα 180 Nm και 

με ελάχιστη ιπποδύναμη τους 45 HP. 

Ε) Container Αποθήκευσης 

Το container θα είναι ορθογωνικής διατομής, χωρητικότητας 25 m³ περίπου. Θα 

είναι πλήρως συμβατό με το τριαξονικό όχημα μεταφοράς των container. Θα είναι 

μεταλλικής κατασκευής. 

ΣΤ) Κλαδοτεμαχιστής 

Το μηχάνημα θα διαθέτει πετρελαιοκινητήρα 4-κύλινδρο ισχύος τουλάχιστον 100 PS 

τοποθετημένος σε κατάλληλη θέση και ηχητική μόνωση. Το μηχάνημα θα διαθέτει 

χοάνη φόρτωσης χωρητικότητας τουλάχιστον 7 m3 και μήκους περίπου 3 μέτρα έτσι 

ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν με ευκολία και ογκώδη αντικείμενα από 

οργανικά υλικά (παλέτες ξύλινες, κλπ.). Το ύψος φόρτωσης θα είναι μεγαλύτερο 

από 2,5 μέτρα. Το μηχάνημα θα έχει τη δυνατότητα τεμαχισμού κορμών μέχρι 

διαμέτρου τουλάχιστον 30 cm αλλά επίσης και ογκώδη οργανικά όπως παλέτες 

κλπ. Η ικανότητα παραγωγής θα είναι τουλάχιστον 30 m3/h. Το μηχάνημα θα έχει 

τη δυνατότητα απόρριψης του υλικού είτε επί ανοιχτού container, είτε στο έδαφος. 

Θα διαθέτει ιμάντα απόρριψης στη μία πλευρά μήκους τουλάχιστον 2 μέτρων. 

 

Ερώτημα 31: 

«Τα πράσινα, σύμφωνα με την οριστική μελέτη (Ισοζύγιο Μάζας και Αντίστοιχα 

Σχέδια Διαγράμματος Ροής Προδιαλεγμένων Οργανικών αποβλήτων) επεξεργάζονται 

μαζί με τα προδιαλεγμένα απόβλητα στα κελιά της Αναερόβιας Χώνευσης. Ωστόσο 

στην τεχνική περιγραφή του τεύχους 3 της οριστικής μελέτης, στη σελ. 28, 

αναφέρεται «Επιπλέον, στη μονάδα θα μπορούν να εισέρχονται πράσινα απόβλητα, 

τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως πληρωτικό υλικό στη μάζα των βιοαποβλήτων για 

τη διεργασία της κομποστοποίησης». 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ποσότητα πρασίνων πέραν της αναγκαίας για την 

Αναερόβια Χώνευση μπορεί να οδηγηθεί απευθείας στο επόμενο στάδιο 

επεξεργασίας των προδιαλεγμένων (ωρίμανση, κομποστοποίηση).» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 31: 

Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτημα 32: 

«Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι παράγραφος Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ αναφέρει ότι «Το 

άρθρο 188 του Τιμολογίου Μελέτης περιλαμβάνει τα εξής:…». Στο τιμολόγιο όμως το 

άρθρο 188 αναφέρεται στον αναστροφέα. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι το ορθό 

τιμολόγιο, στο παράρτημα Ι είναι το Α.Τ. 187: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 32: 

Διευκρινίζεται ότι το Παράρτημα Ι παράγραφος Γ, αναφέρεται στο άρθρο 187 του 

τιμολογίου μελέτης και όχι στο 188. 
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Ερώτημα 33: 

«Παρακαλούμε να διαμορφωθεί το ΕΕΕΣ ώστε να δύνανται να αναγραφούν οι 

πληροφορίες οι σχετικές με τα κριτήρια των παρ. 22.Β εως 22.ΣΤ της διακήρυξης, οι 

οποίες και αποτελούν προαπόδειξη των κριτηρίων (Καταλληλότητα άσκησης 

επαγγέλματος, Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα, Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας, Δάνεια εμπειρία). Δίχως 

την αναφορά των πληροφοριών προαπόδειξης των κριτηρίων, δεν είναι δυνατή η 

διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων από τους οικονομικούς φορείς και ο 

μετέπειτα έλεγχός των δηλούμενων στο ΕΕΕΣ πληροφοριών.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 33: 

Διευκρινίζεται ότι στο ΕΕΕΣ Μέρος ΙV Κριτήρια Επιλογής οι οικονομικοί φορείς 

συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής». 

 

Ερώτημα 34: 

«Στο Τεύχος 03 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ»: 

(α) Στην παρ. 16.1.2 σελ. 118 αναφέρεται ότι «Η δυναμικότητα της πλυντρίδας 

θα είναι όση και η παροχή αέρα του δικτύου, ήτοι 24.000 m³/h. Στο Τεύχος 

04.3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ» στην παρ. 4.3.5 σελ. 69 αναφέρεται ότι η 

δυναμικότητα του βιόφιλτρου θα είναι 31.200 m³/h μολονότι ότι ο αέρας 

προς απόσμηση θα διέρχεται μέσω της πλυντρίδας σύμφωνα και με το σχέδιο 

MHX_02_1_MEB_s. 

 Ενημερώστε μας σχετικά με το ποιά δυναμικότητα ισχύει. 

(β) Στην παρ. 11.1.2.2.2 σελ.75 αναφέρεται ότι: «Για τον αερισμό της δεξαμενής 

αερισμού προβλέπεται η εγκατάσταση δυο φυσητήρων δυναμικότητας 100 

Nm³/h στα 700 mbar» ενώ στον πίνακα αναφέρεται ως απαίτηση αέρα 781,6 

Nm³/h (χειμώνα) και 821,1 Nm³/h (θέρος). 

 Ενημερώστε μας σχετικά με το ποιά δυναμικότητα ισχύει. 

(γ) Στην παρ. 12. «Υγιεινολογικοί Υπολογισμοί» σελ. 94 αναφέρεται ότι «Παροχή 

στραγγισμάτων, Q (από έξοδο UF)» ίση με 36 m³/d, 2 m³/h. Στο τεύχος 

4_3_s παρ. 10.5 σελ. 80 αναφέρεται ότι: Δυναμικότητα της αντίστροφης 

όσμωσης (όταν εργάζεται): 3,0 m³/h στην είσοδο, ονομαστική δυναμικότητα 

επεξεργασίας της RO, για 23 ώρες λειτουργίας το 24ωρο: 69 m³/ημέρα. 

 Παρακαλούμε διευκρινίστε με ποιά δυναμικότητα θα σχεδιαστεί η αντίστροφη 

όσμωση.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 34: 

(α) Η δυναμικότητα της πλυντρίδας θα είναι όση και η παροχή αέρα του 

δικτύου, ήτοι 31.200 m³/h. 
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(β) Εκ παραδρομής έχει απαλειφθεί το ένα μηδενικό. Η απαίτηση για τη 

δυναμικότητα του φυσητήρα είναι 1000 Νm3/h όπως άλλωστε φαίνεται και 

στον πίνακα 26 σελ. 76. Οι τιμές των 781,6 Νm3/hr και 821,1Nm3/hr 

αντιστοίχως είναι αυτές που προκύπτουν από τους υπολογισμούς και 

στρογγυλοποιούνται υπέρ της ασφαλείας στην τελική απαίτηση των 1000 

Nm3/hr. 

(γ) Η απαιτούμενη δυναμικότητα επεξεργασίας της αντίστροφης ώσμωσης είναι 

3 m3/hr όπως ακριβώς περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης, διότι 

λαμβάνονται υπόψη τα διαστήματα διακοπής της για πλύσεις και χημικούς 

καθαρισμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 

Ερώτημα 35: 

«Σύμφωνα με την παρ. Α του Παραρτήματος Ι «ως ανακυκλώσιμα θεωρούνται τα 

ακόλουθα υλικά: χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί και ξύλο». 

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν στα ανακυκλώσιμα υλικά περιλαμβάνεται και 

προσμετράται το χαρτόνι, το οποίο σύμφωνα με το υπόδειγμα του πίνακα ισοζυγίου 

μάζας της παρ. Β του Παραρτήματος Ι νοείται ως ξεχωριστό υλικό και όχι ως μέρος 

του χαρτιού.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 35: 

Διευκρινίζεται ότι στα ανακυκλώσιμα υλικά περιλαμβάνεται και προσμετράται και 

το χαρτόνι. 

 

Ερώτημα 36: 

«Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι στη δημοπρατούμενη μονάδα επεξεργασίας 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων θα οδηγείται το σύνολο των σύμμεικτων 

(υπολειπόμενων) ΑΣΑ τα οποία παράγονται στους Δήμους της ΠΕ Δράμας και της ΠΕ 

Καβάλας, καθώς και το προδιαλεγμένο οργανικό των Δήμων Καβάλας και Νέστου, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 18-05-218 Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 36: 

Επιβεβαιώνεται ότι στη δημοπρατούμενη μονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων θα οδηγείται το σύνολο των σύμμεικτων (υπολειπόμενων) ΑΣΑ τα οποία 

παράγονται στους Δήμους της ΠΕ Δράμας και της ΠΕ Καβάλας, καθώς και το 

προδιαλεγμένο οργανικό των Δήμων Καβάλας και Νέστου, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην από 18-05-2018 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων 

(ΑΕΠΟ). 

 

Ερώτημα 37: 

«Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια άλλα έργα πέραν του δημοπρατούμενου 

περιλαμβάνονται στην πράξη «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑ)»» 
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Διευκρίνιση σε Ερώτημα 37: 

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με α.π. 6679/05-07-2019 (ΑΔΑ: 

ΩΠ52465ΧΙ8-Ρ7Χ) για την πράξη «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑ)» 

προβλέπονται τρία υποέργα με τα αντίστοιχα παραδοτέα: 

1. Κατασκευή ΜΕΑ δυναμικότητας 52.832 τόνους/έτος, εκ των οποίων 46.875 

τόνους ετησίως υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων και 5.957 τόνους 

ετησίως προδιαλεγμένων οργανικών απόβλητα. 

2. Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση στην υλοποίηση του έργου. 

3. Προμήθεια κινητού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της ΜΕΑ. 

 

Ερώτημα 38: 

«Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε ετήσια ποσοτικά στοιχεία των απορριμμάτων στις 

παραπάνω περιοχές κατά την τελευταία 3-ετία (πέραν των υλικών συσκευασίας που 

οδηγήθηκαν σε ΚΔΑΥ), δεδομένου ότι τα στοιχεία διαστασιολόγησης της 

δημοπρατούμενης Μονάδας βασίζονται σε εκτιμήσεις της μελέτης επικαιροποίησης 

του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που εκπονήθηκε το 2016.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 38: 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους για τον παρόντα διαγωνισμό 

τις εισερχόμενες ποσότητες απορριμμάτων στην ΜΕΑ που αναφέρονται στην 

Παράγραφο 4.2 του Τεύχους 3 της Οριστικής Μελέτης του έργου. 

 

Ερώτημα 39: 

«Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχει τεθεί πρόσφατα σε λειτουργία ή έχει 

δρομολογηθεί η κατασκευή νέου ΚΔΑΥ στις ΠΕ Δράμας και Καβάλας.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 39: 

Δεν έχει τεθεί πρόσφατα σε λειτουργία και δεν έχει δρομολογηθεί η κατασκευή 

νέου ΚΔΑΥ στις ΠΕ Δράμας και Καβάλας. Στην ΠΕ Δράμας λειτουργεί ήδη ΚΔΑΥ. 

 

Ερώτημα 40: 

«Αναφορικά με τα δεδομένα σχεδιασμού της Οριστικής Μελέτης (Τεύχος 3) και 

ειδικότερα το κεφ. 4.1 σύνθεση αποβλήτων, παρακαλούμε να διευκρινίσετε την 

ανάλυση ή και προέλευση των υλικών τα οποία στον Πίνακα 2: Σύσταση ΑΣΑ 

χαρακτηρίζονται ως «λοιπά» και αφορούν στο 22,55% κ.β. επί του συνόλου (!).» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 40: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: 

«Για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των διαγωνιζόμενων, ως σύσταση εισόδου θα 

θεωρήσουν για τα σύμμεικτα ΑΣΑ αυτή του πίνακα 3 του τεύχους 3 της οριστικής 
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μελέτης και για τα προδιαλεγμένα οργανικά αυτή του πίνακα 4 του τεύχους 3 της 

οριστικής μελέτης. 

Έκαστος διαγωνιζόμενος μπορεί να προσθέσει και άλλες γραμμές, έπειτα από 

ανάλυση κάθε κατηγορίας υλικού σε υπό-κατηγορία, αν κρίνει ότι για τις ανάγκες 

πληρότητας του περιεχόμενου στην τεχνική προσφορά ισοζύγιο είναι απαραίτητο, 

όπως επίσης μπορεί να προσθέσει και άλλες στήλες, ανάλογα από το στάδιο 

επεξεργασίας και τον αριθμό των ρευμάτων εισόδου και εξόδου.». 

 

Ερώτημα 41: 

«Επίσης, να μας χορηγήσετε στοιχεία περαιτέρω ανάλυσης της σύνθεσης ανά ρεύμα 

απορριμμάτων και ειδικότερα εκτίμηση κατανομής πλαστικών ανά κατηγορία (PE, 

PVC, PET κλπ) στα σύμμεικτα ΑΣΑ.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 41: 

Δείτε τη διευκρίνιση στο ερώτημα 40. 

 

Ερώτημα 42: 

«Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε την προέλευση των προδιαλεγμένων 

οργανικών και κατηγορία ΕΚΑ, δεδομένου ότι με βάση την ΑΕΠΟ και τα τεύχη 

δημοπράτησης είναι επιτρεπτή η παραλαβή οργανικών απορριμμάτων πολλαπλών 

κατηγοριών.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 42: 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΑΕΠΟ και στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου. 

 

Ερώτημα 43: 

«Δεδομένου ότι η εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη της ΜΕΑ αποτελεί συμβατικό 

στοιχείο απ’ όπου προκύπτει ο προϋπολογισμός του έργου, παρακαλούμε να 

χορηγήσετε στους Διαγωνιζόμενους τα Σχέδια Οριστικής Μελέτης σε επεξεργάσιμη 

μορφή DWG, προκειμένου να διευκολυνθεί: 

• Η υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς των Διαγωνιζόμενων που βασίζεται στα 

σχέδια της εγκεκριμένης Οριστικής μελέτης, με τροποποιήσεις όπου 

απαιτείται. 

• Ο έλεγχος και επιβεβαίωση των προμετρήσεων του έργου.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 43: 

Τα Σχέδια του Προσαρτήματος 14 δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

προετοιμασία της προσφοράς των υποψήφιων οικονομικών φορέων. Τα Σχέδια του 

Προσαρτήματος 14, με τη μορφή που έχουν δοθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

σχεδιαστικά υπόβαθρα και να αποτελέσουν βάση για την επιβεβαίωση των 

προμετρήσεων. 
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Ερώτημα 44: 

«Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν η πληρωμή των τιμημάτων κατ’ αποκοπή των 

άρθρων του τιμολογίου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών 

του εκάστοτε άρθρου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19.1 τη ΕΣΥ. 

Δηλαδή, ότι θα γίνονται τμηματικές πληρωμές με βάση την ποσοστιαία ανάλυση των 

τιμών κατ’ αποκοπή των άρθρων, που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο και θα 

εγκριθούν από την Υπηρεσία μετά την ανάληψη του έργου, που επιβάλλεται λόγω 

του οικονομικού μεγέθους πολλών άρθρων και ειδικότερα εκείνων της ομάδας 4 

(άρθρα 180-200).» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 44: 

Επιβεβαιώνεται ότι η πληρωμή των τιμημάτων κατ’ αποκοπή των άρθρων του 

τιμολογίου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του 

εκάστοτε άρθρου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19.1 τη ΕΣΥ. 

Συγκεκριμένα, θα γίνονται τμηματικές πληρωμές με βάση την ποσοστιαία ανάλυση 

των τιμών κατ’ αποκοπή των άρθρων, που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο και θα 

εγκριθούν από την Υπηρεσία μετά την ανάληψη του έργου. 

 

Ερώτημα 45: 

«Παρακαλούμε να διευκρινίσετε επίσης τον τρόπο πληρωμής τυχόν επιπλέον 

βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού της προσφοράς του Αναδόχου, που δεν 

περιλαμβάνεται στην περιγραφή των κατ’ αποκοπή άρθρων του τιμολογίου 

(ειδικότερα στα άρθρα 180-200), ο οποίος εξοπλισμός απαιτείται για την επίτευξη 

των εγγυημένων στόχων επεξεργασίας του Αναδόχου.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 45: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Επομένως, αφού έκαστος διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της 

επίτευξης τους, δύναται να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

γραμμών μηχανικής προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών 

και ραφιναρίας (άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187), χωρίς όμως τροποποίηση του 

οικονομικού αντικειμένου των εν λόγω άρθρων.». Σημειώνεται ότι, όπως 

αναφέρεται στη Διευκρίνιση στο Ερώτημα 4, το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, 

αναφέρεται στα άρθρα 183, 184 και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 

185 και 187. 

 

Ερώτημα 46: 

«Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παράγραφος Β, αναφέρεται ότι: 

«Για το βασικό προσφερόμενο εξοπλισμό των άρθρων 184, 185 και 187 του 

τιμολογίου μελέτης, θα συμπληρωθούν οι πίνακες που ακολουθούν:» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα άρθρα στο οποία αναφέρεται το 

Παράρτημα Ι παράγραφος Β, είναι τα 183, 184 και 186.» 
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Διευκρίνιση σε Ερώτημα 46: 

Επιβεβαιώνεται ότι το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 183, 184 

και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

 

Ερώτημα 47: 

«Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, παράγραφος Β, γίνεται σαφές πως ο κάθε 

διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της επίτευξης των στόχων που 

ορίζονται στην παράγραφο Α του Παραρτήματος Ι και έχει την δυνατότητα αν αυτό 

απαιτηθεί από το σχεδιασμό του, να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

των γραμμών επεξεργασίας που περιλαμβάνονται στα άρθρα 184, 185 & 187 του 

τιμολογίου. Επιπλέον, ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει 

τουλάχιστον τον βασικό εξοπλισμό που περιγράφεται στον πίνακα Β1 του 

Παραρτήματος Ι. Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι: 

• Ο «ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση PET με τις ίδιες 

ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 9 του άρθρου 183 και 

σε συμφωνία με τις υπόλοιπες απαιτήσεις των Τευχών Δημοπράτησης. 

• Ο «ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση HDPE & PP με τις 

ίδιες ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 10 του άρθρου 

183 και σε συμφωνία με τις υπόλοιπες απαιτήσεις των Τευχών 

Δημοπράτησης.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 47: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι παράγραφος Β: 

«Επομένως, αφού έκαστος διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της 

επίτευξης τους, δύναται να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

γραμμών μηχανικής προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών 

και ραφιναρίας (άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187), χωρίς όμως τροποποίηση του 

οικονομικού αντικειμένου των εν λόγω άρθρων.». Σημειώνεται ότι, όπως 

αναφέρεται στη Διευκρίνιση στο Ερώτημα 4, το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, 

αναφέρεται στα άρθρα 183, 184 και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 

185 και 187. 

Συνεπώς οι αναφερόμενες αλλαγές του τρόπου λειτουργίας των οπτικών 

διαχωριστών, είναι αποδεκτές. 

 

Ερώτημα 48: 

«Στο Άρθρο 14 της Διακήρυξης, στο κριτήριο Κ7 αναφέρεται ότι: 

«Η ειδική παραγωγή βιοαερίου που θα προσφερθεί μετράται στην είσοδο του 

αεριοφυλακίου ως Nm3 μεθανίου ανά τόνο υγρής μάζας οργανικού υλικού που 

εισέρχεται προς αναερόβια χώνευση. … Η προσφερόμενη τιμή ειδικής παραγωγής 

βιοαερίου θα τεκμηριώνεται επί τη βάσει του ειδικού δυναμικού παραγωγής 

βιοαερίου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Γ του Παραρτήματος Ι» 
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Στο Παράρτημα Ι αναφέρεται: 

«Μέγιστη Ειδική Παραγωγή βιοαερίου: 85 m3 βιοαερίου/tn υγρής μάζας 

εισερχομένου υλικού στη μονάδας αναερόβιας χώνευσης. 

Ελάχιστη Ειδική Παραγωγή βιοαερίου: 70 m3 βιοαερίου/tn υγρής μάζας 

εισερχομένου υλικού στη μονάδας αναερόβιας χώνευσης.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η ειδική παραγωγή βιοαερίου αντιστοιχεί σε 

κυβικά παραγόμενου βιοαερίου ανά τόνο υγρής μάζας υλικού που εισέρχεται προς 

αναερόβια χώνευση.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 48: 

Σύμφωνα με την Διακήρυξη, «η ειδική παραγωγή βιοαερίου που θα προσφερθεί 

μετράται στην είσοδο του αεριοφυλακίου ως Nm3 μεθανίου ανά τόνο υγρής μάζας 

οργανικού υλικού που εισέρχεται προς αναερόβια χώνευση». 

Στο Παράρτημα Ι, παράγραφος Γ, αναφέρεται: 

«Μέγιστη Ειδική Παραγωγή βιοαερίου: 85 m3 βιοαερίου/tn υγρής μάζας 

εισερχομένου υλικού στη μονάδας αναερόβιας χώνευσης. 

Ελάχιστη Ειδική Παραγωγή βιοαερίου: 70 m3 βιοαερίου/tn υγρής μάζας 

εισερχομένου υλικού στη μονάδας αναερόβιας χώνευσης.». 

Οι ανωτέρω αναφορές παραμένουν ως έχουν. Για λόγους ίσης αντιμετώπισης των 

διαγωνιζόμενων, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να θεωρήσουν ότι το παραγόμενο 

βιοαέριο έχει περιεκτικότητα 55% σε CH4. 

 

Ερώτημα 49: 

«Στο 17ο Άρθρο της ΕΣΥ της Διακήρυξης, υπάρχει η κάτωθι αναφορά: 

« • Να είναι συμβατό με το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς του, το οποίο τηρεί 

όλους τους όρους του παρόντος τεύχους» 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης δεν απαιτείται η 

υποβολή χρονοδιαγράμματος, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η ως άνω 

αναφορά σε υποβολή χρονοδιαγράμματος κατά την φάση της υποβολής μελέτης 

προσφοράς, έχει γίνει εκ παραδρομής.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 49: 

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής χρονοδιαγράμματος στην 

Τεχνική τους Προσφορά. 

 

Ερώτημα 50: 

«Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, παράγραφος Δ, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν συμπληρωμένο τον πίνακα ανάλυσης υπολογισμού Κατανάλωσης 

Ενέργειας ΜΕΑ (Πίνακας Δ1). Σε αυτό τον πίνακα θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες 

οι βασικές και ενεργοβόρες εγκαταστάσεις καθώς και ο εξοπλισμός παραγωγικών 

διαδικασιών της ΜΕΑ, από την Υποδοχή μέχρι και την παραγωγή ώριμου υλικού 

τύπου κόμποστ. 
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Επιπλέον, στο Άρθρο 14 της Διακήρυξης, στο κριτήριο Κ4 αναφέρεται: 

«…Στον υπολογισμό της Ετήσιας Κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη, στους παραγωγικούς καταναλωτές, οι Μονάδες Μηχανικής Διαλογής, 

Κομποστοποίησης, Ραφιναρίας και αναερόβιας χώνευσης.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε, για λόγους ίσης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων, ότι ο πίνακας Δ1 δεν θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό επεξεργασίας 

απαερίων (σακκόφιλτρα, βιόφιλτρα, ανεμιστήρες) ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος 

ούτως ή άλλως έχει προδιαγραφεί λεπτομερώς στην Οριστική Μελέτη και είναι 

κοινός για όλους τους διαγωνιζόμενους. Σε κάθε άλλη περίπτωση παρακαλούμε 

όπως γνωστοποιήσετε τις ώρες λειτουργίας όλων των συστημάτων επεξεργασίας 

απαερίων (πχ. 24ωρη βάση για τη μονάδα υποδοχής, 8ωρη βάρδια για ΜΜΕ και 

Ραφιναρία, κλπ).» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 50: 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον Πίνακα ανάλυσης 

υπολογισμού Κατανάλωσης Ενέργειας ΜΕΑ (Πίνακας Δ1), μόνο τον εξοπλισμό που 

περιλαμβάνεται στα άρθρα 183, 184, 186 και 187 του τιμολογίου μελέτης, για τον 

οποίο άλλωστε έχουν την υποχρέωση υποβολής τεχνικών στοιχείων στα πλαίσια της 

υποβολής της Τεχνικής Μελέτης Προσφοράς τους. 

 

Ερώτημα 51: 

«Στο δεύτερο σημείο του εδαφίου (β), της παραγράφου Ε του παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης, υπάρχει η κάτωθι αναφορά: 

«Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα πρέπει να παρουσιάσει τα ακόλουθα: 

… 

Τη μεθοδολογία και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει (είτε απαιτούμενο από 

την μελέτη, είτε πρόσθετο προσφερόμενο) για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική 

παρακολούθηση και τη βέλτιστη λειτουργία της ΜΕΑ, συνοδευόμενο από τεχνική 

περιγραφή, τα απαιτούμενα τεχνικά φυλλάδια και την μεθοδολογία που θα 

εφαρμοστεί.» 

Από την ανωτέρω παράγραφο προκύπτει ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 

υποβάλλουν τεχνική περιγραφή, τα απαιτούμενα τεχνικά φυλλάδια και την 

μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για τον εξοπλισμό (είτε απαιτούμενο από την 

μελέτη, είτε πρόσθετο προσφερόμενο) κατά πρώτον της περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης και κατά δεύτερον για τον εξοπλισμό λειτουργίας. 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιος είναι ο κατ΄ ελάχιστον εξοπλισμός 

λειτουργίας για τον οποίο θα πρέπει να υποβάλλουν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία 

οι διαγωνιζόμενοι.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 51: 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ζητούμενα στοιχεία της 

παραγράφου Ε του παραρτήματος Ι της Διακήρυξης για τον εξοπλισμό 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης που θα χρησιμοποιήσουν, είτε αυτός είναι 

απαιτούμενος από τη μελέτη, είτε αυτός αποτελεί πρόσθετο προσφερόμενο 
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εξοπλισμό. Σε ότι αφορά στον εξοπλισμό λειτουργίας, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει 

να υποβάλλουν τα ζητούμενα στοιχεία της παραγράφου Ε του παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης, μόνο για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό τον οποίο αυτοί θεωρούν 

απαραίτητο για τη βέλτιστη λειτουργία της Μονάδας. 

 

Ερώτημα 52: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ της διακήρυξης: 

«…Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις 

απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως κατωτέρω: 

-Στην κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ: 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές 

αξίες η τις αξίες κτήσης αυτών 150.000 € (30% σε Ακίνητα και 30% Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 750.000 € και άνω, Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο 

Υποχρεώσεων > 0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό /Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις > 

0,6. 

-Στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές 

αξίες η τις αξίες κτήσης αυτών 450.000 € (30% σε Ακίνητα και 30% Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 2.250.000 € και άνω, Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο 

Υποχρεώσεων > 0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό /Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις > 

0,6. 

-Στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές 

αξίες η τις αξίες κτήσης αυτών 150.000 € (30% σε Ακίνητα και 30% Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 750.000 € και άνω, Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο 

Υποχρεώσεων > 0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό /Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις > 

0,6. 

-Στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές 

αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών 150.000 € (30% σε Ακίνητα και 30% Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 750.000 € και άνω, Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο 

Υποχρεώσεων > 0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις > 

0,6.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία θα 

προκύπτουν από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό που αφορά στο οικονομικό 

έτος 2019 και ότι επαρκεί για την απόδειξή τους η προσκόμιση βεβαίωσης ορκωτού 

ελεγκτή.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 52: 

Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία θα προκύπτουν από τις τελευταίες δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στο οικονομικό έτος 2019 και θα 

αποδεικνύονται με την προσκόμιση βεβαίωσης ορκωτού ελεγκτή ή την προσκόμιση 
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των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων 2019 ή στην περίπτωση όπου δεν 

υποχρεούνται σε δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, με τις αντίστοιχες 

φορολογικές δηλώσεις οικονομικής χρήσης 2019, συνοδευόμενες από το 

αποδεικτικό κατάθεσής τους. 

 

Ερώτημα 53: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ της διακήρυξης: 

«…Γίνονται δεκτοί ημεδαποί η αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις 

απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως κατωτέρω: 

………… 

Πρέπει να διαθέτουν επίσης κατά την τελευταία 3ετία: 

- κύκλο εργασιών στην κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ 1.031.250 € αν αποτελεί τη 

βασική κατηγορία εγγραφής η 206.250 € αν αποτελεί τη συμπληρωματική κατηγορία 

εγγραφής. 

- κύκλο εργασιών στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.812.500 € αν 

αποτελεί τη βασική κατηγορία εγγραφής η 562.500 € αν αποτελεί τη 

συμπληρωματική κατηγορία εγγραφής. 

- κύκλο εργασιών στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.031500,00 € αν αποτελεί τη βασική 

κατηγορία εγγραφής η 206.250,00 € αν αποτελεί τη συμπληρωματική κατηγορία 

εγγραφής. 

- κύκλο εργασιών στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1.031.500,00 € αν αποτελεί τη 

βασική κατηγορία εγγραφής η 206.250,00 € αν αποτελεί τη συμπληρωματική 

κατηγορία εγγραφής. …» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία αφορούν 

στον αθροιστικό κύκλο εργασιών της 3ετίας 2017-2019.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 53: 

Επιβεβαιώνεται ότι τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία αφορούν στον αθροιστικό 

κύκλο εργασιών της 3ετίας 2017-2019. 

 

Ερώτημα 54: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 23.5 της διακήρυξης για την απόδειξη της πιστοληπτικής 

ικανότητας απαιτούνται: 

«….Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις (με ημερομηνία όχι προγενέστερη των 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών), που εκδίδονται 

από τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν στη 

χρηματοοικονομική ικανότητα του Οικονομικού Φορέα και αναφέρουν ρητώς το 

ποσό της πιστοληπτικής ικανότητας (χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις).» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το ποσό της πιστοληπτικής ικανότητας που 

διαθέτει ο οικονομικός φορέας είναι το άθροισμα των ορίων χρηματοδοτήσεων και 
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πιστοδοτήσεων ήτοι το άθροισμα των εγκεκριμένων ορίων για κεφάλαιο κίνησης και 

έκδοση εγγυητικών επιστολών.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 54: 

Επιβεβαιώνεται ότι το ποσό της πιστοληπτικής ικανότητας του οικονομικού φορέα 

προκύπτει από το άθροισμα των ορίων χρηματοδοτήσεων και πιστοδοτήσεων ήτοι 

το άθροισμα των εγκεκριμένων ορίων για κεφάλαιο κίνησης και έκδοση εγγυητικών 

επιστολών. 

 

Ερώτημα 55: 

«Στην σελίδα 75 του Τεύχους 04.3 Της Οριστικής Μελέτης του Έργου, αναφέρεται: 

«Από τους διαγωνιζόμενους θα πρέπει να κατατεθούν τεχνικά φυλλάδια του 

προσφερόμενου αντλητικού συγκροτήματος, που θα περιλαμβάνουν καμπύλες 

λειτουργίας και το συγκεκριμένο σημείο λειτουργίας της αντλίας, Ροπή στρέψεως, 

ηλεκτρική ένταση (Α) συντελεστή ισχύος, βαθμό απόδοσης, στροφών, 

απορροφούμενης ισχύος, καθώς και ισχύος στον άξονα.» 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία πρέπει όντως 

να συμπεριληφθούν στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς των διαγωνιζόμενων.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 55: 

Διευκρινίζεται, ότι δεν απαιτείται από τους διαγωνιζόμενους η υποβολή τεχνικών 

φυλλαδίων που αφορούν στα αντλητικά συγκροτήματα του έργου. 

 

Ερώτημα 56: 

«Στο άρθρο 24.4 της διακήρυξης αναφέρεται ότι εκτός από το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς το οποίο παράγεται από το σύστημα ,οι διαγωνιζόμενοι θα 

πρέπει να συμπεριλάβουν στον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Οικονομική προσφορά», 

το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς και το παράρτημα οικονομικής προσφοράς. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Οικονομική 

προσφορά» οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν μόνο το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς το οποίο παράγεται από το σύστημα και το παράρτημα 

οικονομικής προσφοράς (υποδείγματα των οποίων έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ).» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 56: 

Επιβεβαιώνεται ότι στον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Οικονομική προσφορά», οι 

διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν μόνο το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς το οποίο παράγεται από το σύστημα και το παράρτημα οικονομικής 

προσφοράς, τα υποδείγματα των οποίων έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Ερώτημα 57: 

«Στο σχέδιο με αριθμό ΔΡ-02 δείχνεται ένας αναμείκτης για το ρεύμα των 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και των πρασίνων αποβλήτων. Αντιθέτως 

στο άρθρο 184 του Τιμολογίου Μελέτης με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», αλλά και στην 

Οριστική Μελέτη (και ειδικά στο τεύχος 4.3), δε γίνεται καμία σχετική αναφορά για 

τέτοιου είδους εξοπλισμό. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως ο εν λόγω αναμείκτης 

δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου, άλλως παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε σε 

ποιο άρθρο τιμολογίου ανήκει η προμήθειά του.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 57: 

Διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνεται αναμείκτης στο αντικείμενο του έργου. 

 

Ερώτημα 58: 

«Στο σχέδιο με αριθμό ΔΡ-02, καθώς και στο κεφάλαιο 4.4 του τεύχους 4.3 

περιγράφεται ένας τεμαχιστής πρασίνων, ενώ αντιθέτως σε κανένα άρθρο του 

Τιμολογίου Μελέτης δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού. 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως ο εν λόγω τεμαχιστής πρασίνων δεν αποτελεί 

αντικείμενο του έργου, άλλως παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε σε ποιο άρθρο 

τιμολογίου ανήκει η προμήθειά του.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 58: 

Σύμφωνα με το ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των Τευχών 

Δημοπράτησης: 

«ο φορέας θα διαθέσει στον Ανάδοχο για τη λειτουργία του έργου τον κάτωθι 

κινητό εξοπλισμό: 

… 

• Κλαδοτεμαχιστή.» 

Συνεπώς ο τεμαχιστής πρασίνων (κλαδοτεμαχιστής) δεν περιλαμβάνεται στο 

αντικείμενο του έργου, αλλά θα διατεθεί στον Ανάδοχο από το Φορέα. 

 

Ερώτημα 59: 

«Δεδομένου ότι στο αντικείμενο του έργου δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια 

εξοπλισμού εκ μέρους του Αναδόχου, αλλά σύμφωνα με το άρθρο 2.5 του τεύχους 

Προϋπολογισμού Λειτουργίας ο φορέας θα διαθέσει στον Ανάδοχο τον κάτωθι 

εξοπλισμό: 

• Τροχοφόρο φορτωτή. 

• Φορτηγό όχημα με υπερκατασκευή γάντζου. 

• Κοντέινερ αποθήκευσης (20 τμχ). 

• Μικρό ελαστιχοφόρο φορτωτή. 

• Περονοφόρο όχημα. 

• Κλαδοτεμαχιστή. 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως τα χαρακτηριστικά και το πλήθος των ανωτέρω 

κατηγοριών εξοπλισμού θα προκύψουν από την Μελέτη Εφαρμογής του Αναδόχου 
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και πως ο Ανάδοχος δε θα επιβαρυνθεί με κόστη μίσθωσης κινητού εξοπλισμού, 

άλλως παρακαλούμε όπως: 

Α. προσδιορίσετε στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας τα χαρακτηριστικά και το 

πλήθος του ανωτέρω εξοπλισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη από τους 

Διαγωνιζόμενους, και 

Β. διευκρινίσετε βάσει ποιου άρθρου του προϋπολογισμού λειτουργίας θα μισθώσει 

ο Ανάδοχος τον επιπλέον κινητό εξοπλισμό που τυχόν χρειαστεί (παραδείγματος 

χάρη αν ο διαθέσιμος φορτωτής είναι ένας σε αριθμό είναι σαφές πως δε δύναται να 

εξυπηρετήσει παράλληλα τις μονάδες αναερόβιας χώνευσης, κομποστοποίησης – 

ωρίμανσης, και ραφιναρίας).» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 58: 

Ο κινητός εξοπλισμός που θα διατεθεί για τη λειτουργία της Κεντρικής Μονάδα 

Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ 

(Καβάλας) είναι ο ακόλουθος: 

- 1 τροχοφόρος φορτωτής. 

- 2 ελαστιχοφόροι φορτωτές. 

- 1 κλαδοτεμαχιστής πρασίνων αποβλήτων. 

- 1 περανοφόρο όχημα. 

- 1 φορτηγό όχημα με υπερκατασκευή γάντζου. 

- 20 container. 

Η περιγραφή των επιμέρους μηχανημάτων παρατίθεται ακολούθως: 

Α) Ελαστιχοφόρος Φορτωτής 

Ο κάδος θα έχει χωρητικότητά τουλάχιστον 0,70 m3. Το ύψος εκφόρτωσης θα είναι 

τουλάχιστον 2.450 mm. Το ύψος ανύψωσης μετρούμενο από τον πείρο της 

άρθρωσης του κάδου θα είναι τουλάχιστον 3.100 mm. Η μέγιστη ισχύς του κινητήρα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 Hp. Το μήκος του φορτωτή (σε πλήρη ανάπτυξη) 

δεν θα είναι μεγαλύτερο από 5,5 μέτρα και το πλάτος του στον κουβά όχι 

μεγαλύτερο από 1,65 μέτρα. Το συνολικό ύψος του μηχανήματος (χωρίς τον 

περιστρεφόμενο φάρο) θα είναι μικρότερο από 2,5 μέτρα. Το βασικό βάρος του 

φορτωτή θα είναι μικρότερο από 4.800 kgr. 

Β) Τροχοφόρος Φορτωτής 

Η ελάχιστη χωρητικότητα του κάδου θα είναι τουλάχιστον 3,1 m³. Ο κινητήρας θα 

είναι υπερτροφοδοτούμενος, τετράχρονος και πετρελαιοκίνητο απ’ ευθείας 

εγχύσεως. Το πλαίσιο θα είναι βαρέως χωματουργικού τύπου. Ο σύνδεσμος του 

κάδου θα είναι σχεδιασμού «Ζ» για μεγαλύτερη εκσκαπτική δύναμη. 

Γ) Φορτηγό όχημα με υπερκατασκευή γάντζου 

Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή ανυψωτικού 

μηχανισμού τύπου γάντζου (HOOK LIFT) για την αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων 

χωρητικότητας μέχρι 25 m3. Το συνολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι 

τουλάχιστον 26 tn. Το πλαίσιο οχήματος θα είναι προωθημένης οδήγησης, 

τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, μικτού 

βάρους 19.000 kgr τουλάχιστον. Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης 

κατασκευής με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστημα ανάρτησης. Ο 
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κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους 

γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, 

DIESEL, 4/χρονος, 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι 

τουλάχιστον 270 HP και ροπής 1.000 Nm. Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι 

τουλάχιστον 7.500 cc. 

Δ) Περανοφόρο όχημα 

Το μηχάνημα θα είναι κλειστό, διαξονικό, εμπρόσθιας φόρτωσης με ανακλινόμενο 

τηλεσκοπικό ιστό ανύψωσης, ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 4.000 κιλών και 

ύψους φόρτωσης τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από το έδαφος. Ο κινητήρας θα 

είναι πετρελαίου, τετράχρονος, με ελάχιστη ροπή στρέψης κινητήρα τα 180 Nm και 

με ελάχιστη ιπποδύναμη τους 45 HP. 

Ε) Container Αποθήκευσης 

Το container θα είναι ορθογωνικής διατομής, χωρητικότητας 25 m³ περίπου. Θα 

είναι πλήρως συμβατό με το τριαξονικό όχημα μεταφοράς των container. Θα είναι 

μεταλλικής κατασκευής. 

ΣΤ) Κλαδοτεμαχιστής 

Το μηχάνημα θα διαθέτει πετρελαιοκινητήρα 4-κύλινδρο ισχύος τουλάχιστον 100 PS 

τοποθετημένος σε κατάλληλη θέση και ηχητική μόνωση. Το μηχάνημα θα διαθέτει 

χοάνη φόρτωσης χωρητικότητας τουλάχιστον 7 m3 και μήκους περίπου 3 μέτρα έτσι 

ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν με ευκολία και ογκώδη αντικείμενα από 

οργανικά υλικά (παλέτες ξύλινες, κλπ.). Το ύψος φόρτωσης θα είναι μεγαλύτερο 

από 2,5 μέτρα. Το μηχάνημα θα έχει τη δυνατότητα τεμαχισμού κορμών μέχρι 

διαμέτρου τουλάχιστον 30 cm αλλά επίσης και ογκώδη οργανικά όπως παλέτες 

κλπ. Η ικανότητα παραγωγής θα είναι τουλάχιστον 30 m3/h. Το μηχάνημα θα έχει 

τη δυνατότητα απόρριψης του υλικού είτε επί ανοιχτού container, είτε στο έδαφος. 

Θα διαθέτει ιμάντα απόρριψης στη μία πλευρά μήκους τουλάχιστον 2 μέτρων. 

Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να εξασφαλίσει τυχόν επιπλέον κινητό εξοπλισμό 

που θα χρειαστεί ανάλογα με την τεχνική του λύση. 

 

Ερώτημα 60: 

«Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως η μεταφορά υπολείμματος από τη ΜΕΑ Καβάλας 

στο χώρο διάθεσης υπολείμματος δεν αποτελεί αντικείμενο του Αναδόχου, άλλως 

παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε βάσει ποιου άρθρου του προϋπολογισμού 

λειτουργίας θα αμείβεται.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 60: 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο «2.6 Υλικά και αναλώσιμα» του «ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», η μεταφορά υπολείμματος από τη ΜΕΑ Καβάλας 

προς τελική διάθεση στο ΧΥΤΥ Καβάλας, αποτελεί αντικείμενο του Αναδόχου. 

 

Ερώτημα 61: 

«Παρακαλούμε όπως διαθέσετε όλα τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης σε 

επεξεργάσιμη μορφή (.dwg).» 
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Διευκρίνιση σε Ερώτημα 61: 

Τα Σχέδια του Προσαρτήματος 14 δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

προετοιμασία της προσφοράς των υποψήφιων οικονομικών φορέων. 

 

Ερώτημα 62: 

«Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως στο πλαίσιο βελτιώσεων των γραμμών 

επεξεργασίας μηχανικής διαλογής το περιγραφόμενο κόσκινο ΑΣΑ στο κεφάλαιο 2.3 

του τεύχους 4.3 της Οριστικής Μελέτης δύναται να είναι διβάθμιο για την ανάκτηση 

δύο κλασμάτων διαφορετικού διαμετρήματος.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 62: 

Επιβεβαιώνεται ότι η επιλογή των οπών των κοσκίνων της γραμμής επεξεργασίας 

της Μηχανικής Διαλογής των ΑΣΑ αποτελεί στοιχείο το οποίο δύναται να 

βελτιστοποιήσει έκαστος διαγωνιζόμενος. 

 

Ερώτημα 63: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, της 

Διακήρυξης: 

«Γίνονται δεκτοί ημεδαποί η αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις 

απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως κατωτέρω: 

-Στην κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ: 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές 

αξίες η τις αξίες κτήσης αυτών 150.000 € (30% σε Ακίνητα και 30% Μηχανολογικός 

Εξοπλισμούς) και άνω, ίδια κεφάλαια 750.000 € και άνω, Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο 

Υποχρεώσεων > 0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμές Υποχρεώσεις > 

0,6. 

-Στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές 

αξίες η τις αξίες κτήσης αυτών 450.000 € (30% σε Ακίνητα και 30% Μηχανολογικός 

εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 2.250.000 € και άνω, Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο 

Υποχρεώσεων > 0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό /βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις > 

0,6. 

-Στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές 

αξίες η τις αξίες κτήσης αυτών 150.000 € (30% σε Ακίνητα και 30% Μηχανολογικός 

εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 750.000 € και άνω, Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο 

Υποχρεώσεων > 0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό /βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις > 

0,6. 

-Στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 



31 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές 

ς αξίες η τις αξίες κτήσης αυτών 150.000 € (30% σε Ακίνητα και 30% Μηχανολογικός 

εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 750.000 € και άνω, Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο 

Υποχρεώσεων > 0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις > 

0,6.» 

Στο άρθρο 23.5 «Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας 

του άρθρου 22.Γ», της διακήρυξης αναφέρεται: 

«H οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων 

αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο ΜΕΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.: 

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.: η οποία αποτελεί 

τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, 

είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη 

βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός …». 

Η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. πιστοποιεί κατηγορία έργων και τάξη εγγραφής 

της εργοληπτικής επιχείρησης, η δε κατάταξη σε συγκεκριμένη τάξη (Α1 τάξη έως 

7η τάξη) προκύπτει ανάλογα και από το ύψος των ιδίων κεφαλαίων και παγίων 

στοιχείων ή καταθέσεων στην τράπεζα που διαθέτει η επιχείρηση. 

Δεδομένου ότι στις προαναφερόμενες απαιτήσεις της διακήρυξης, που αφορούν 

στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη 

τάξη εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ανά κατηγορία έργων, ώστε να βεβαιώνονται τα 

απαιτούμενα από την διακήρυξη ίδια κεφάλαια και πάγια στοιχεία και επιπρόσθετα 

δεν αναφέρεται και το έτος στο οποίο πρέπει να πληρούνται οι ως άνω απαιτήσεις, 

παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η πλήρωση των απαιτήσεων της παρ. (α) του 

άρθρου 22Γ της διακήρυξης, που αφορά στα ίδια κεφάλαια και στην αξία παγίων 

αφορά στο έτος 2019 και θα αποδεικνύεται από τους συμμετέχοντες οικ. φορείς, 

σωρευτικά με την υποβολή: 

i) Βεβαίωσης ΜΕΕΠ και 

ii) Τις οικονομικές καταστάσεις έτους 2019 όπως έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με 

την νομοθεσία ή στην περίπτωση όπου οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν 

υποχρεούνται σε δημοσίευση οικονομικών 

καταστάσεων, με τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις οικονομικής χρήσης 2019 

συνοδευόμενες από το αποδεικτικό κατάθεσής τους.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 63: 

Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία θα προκύπτουν από τις τελευταίες δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στο οικονομικό έτος 2019 και 

αποδεικνύονται με την προσκόμιση βεβαίωσης ορκωτού ελεγκτή ή την προσκόμιση 

των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων 2019 ή στην περίπτωση όπου δεν 

υποχρεούνται σε δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, με τις αντίστοιχες 

φορολογικές δηλώσεις οικονομικής χρήσης 2019 συνοδευόμενες από το αποδεικτικό 

κατάθεσής τους. 
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Ερώτημα 64: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, της 

Διακήρυξης: 

Οι οικονομικοί φορείς «Πρέπει να διαθέτουν επίσης κατά την τελευταία 3ετια: 

- κύκλο εργασιών στην κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ 1.031.250 € αν αποτελεί τη 

βασική κατηγορία εγγραφής η 206.250 € αν αποτελεί τη συμπληρωματική κατηγορία 

εγγραφής. 

- κύκλο εργασιών στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.812.500 € αν 

αποτελεί τη βασική κατηγορία εγγραφής η 562.500 € αν αποτελεί τη 

συμπληρωματική κατηγορία εγγραφής. 

- κύκλο εργασιών στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.031500,00 € αν αποτελεί τη βασική 

κατηγορία εγγραφής η 206.250,00 € αν αποτελεί τη συμπληρωματική κατηγορία 

εγγραφής. 

- κύκλο εργασιών στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1.031.500,00 € αν αποτελεί τη 

βασική κατηγορία εγγραφής η 206.250,00 € αν αποτελεί τη συμπληρωματική 

κατηγορία εγγραφής.», 

και σύμφωνα με το άρθρο 23.5 παρ. (δ): «Για την απόδειξη του Γενικού και Ειδικού 

Κύκλου εργασιών καθώς και της Πιστοληπτικής Ικανότητας θα πρέπει να δίδονται: 

• Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τα ζητούμενα ειδικού κύκλου που αντιστοιχεί σε 

εργασίες συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας (κατασκευή) και βεβαίωση 

ορκωτού λογιστή .» 

παρακαλούμε διευκρινίστε/επιβεβαιώστε: 

α) Ότι εκ παραδρομής διατυπώνεται στο άρθρο 23.5 παρ. (δ) ο όρος «Γενικός 

κύκλος εργασιών», διότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά στο άρθρο 22.Γ για 

πλήρωση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς περί Γενικού κύκλου 

εργασιών. 

Β) ότι η τελευταία τριετία, αφορά σε δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των 

ετών 2017, 2018 και 2019, του συμμετέχοντα οικ. φορέα ή στην περίπτωση που δεν 

υποχρεούται σε δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες 

φορολογικές δηλώσεις οικονομικής χρήσης 2017, 2018 και 2019 συνοδευόμενες από 

το αποδεικτικό κατάθεσής τους. 

γ) όσον αφορά στον ειδικό κύκλο εργασιών, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι ο 

ειδικός κύκλος αφορά στο κύκλο εργασιών ανά κατηγορία ήτοι Η/Μ ΕΡΓΩΝ, 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ που απαιτείται στο άρθρο 22.Γ. 

Επιπλέον, επειδή ο ορκωτός ελεγκτής/λογιστής βεβαιώνει μεν τον συνολικό ετήσιο 

κύκλο εργασιών της επιχείρησης, βάσει οικονομικών στοιχείων δηλ. βάσει της αξίας 

των τιμολογίων που εκδίδονται προς τον κύριο του έργου, στα τιμολόγια όμως η 

αξία δεν αναλύεται με περιγραφή ανά κατηγορία έργου - ειδικά σε περίπτωση 

κατασκευής ενός σύνθετου έργου που περιλαμβάνει περισσότερες της μίας 

κατηγορίας εργασιών - και ο ορκωτός ελεγκτής/λογιστής δεν δύναται να 
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διαχωρίσει/ βεβαιώσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών ανά κατηγορία έργου, 

παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι για την πλήρωση των απαιτήσεων της παρ. (β) 

του άρθρου 22Γ Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, της διακήρυξης, που 

αφορά στον κύκλο εργασιών στις κατηγορίες ΕΡΓΩΝ Η/Μ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ειδικός κύκλος σύμφωνα με το άρθρο 23.5.(δ)), δεν απαιτείται 

βεβαίωση ορκωτού λογιστή και αρκεί η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου 

εκπροσώπου περί της συμπληρωματικής και κύριας κατηγορίας εγγραφής στο ΜΕΕΠ 

καθώς και του κύκλου εργασιών στις ζητούμενες κατηγορίες για τις τρεις τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις (των ετών 2017, 2018 και 2019), συνοδευόμενη από 

πιστοποιητικά εμπειρίας κατασκευής έργων (Έντυπα Α,Β) από τον κύριο του έργου 

με την ανάλογη αναφορά σε αξία/κατηγορία εργασιών.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 64: 

Εκ παραδρομής διατυπώνεται στο άρθρο 23.5 παρ. (δ) ο όρος «Γενικός κύκλος 

εργασιών». Επιβεβαιώνεται ότι τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία αφορούν στην 

3ετία 2017-2019. 

Ο ειδικός κύκλος αφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών ανά κατηγορία ήτοι Η/Μ 

ΕΡΓΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ που απαιτείται στο άρθρο 22.Γ. 

Η απόδειξη του ειδικού κύκλου εργασιών ανά κατηγορία εργασιών γίνεται με την 

υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου περί της συμπληρωματικής 

και κύριας κατηγορίας εγγραφής στο ΜΕΕΠ καθώς και του κύκλου εργασιών στις 

ζητούμενες κατηγορίες για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (των ετών 

2017, 2018 και 2019), συνοδευόμενη είτε από πιστοποιητικά εμπειρίας κατασκευής 

έργων (Έντυπα Α, Β ή Γ) από τον κύριο του έργου ή την αναθέτουσα αρχή, με την 

ανάλογη αναφορά σε αξία/κατηγορία εργασιών, είτε από βεβαίωση ορκωτού 

ελεγκτή. 

 

Ερώτημα 65: 

«Στο Τεύχος 03 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ» και στο κεφάλαιο 5.2.2. παρουσιάζονται τα 

ισοζύγια μάζας της βιολογικής επεξεργασίας των προδιαλεγμένων οργανικών. Ο 

πρώτος πίνακας αφορά στην αναερόβια χώνευση και είναι ο εξής: 
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Οι ξηρές μάζες δεν ισοζυγούν, δηλαδή η εισερχόμενη ξηρή μάζα κάθε υλικού δεν 

ισούται με το άθροισμα των αντίστοιχων εξερχόμενων. Για παράδειγμα, η είσοδος 

της αναερόβιας χώνευσης περιέχει 5,44 tons/d ξηρή μάζα οργανικών, από την 

οποία οι απώλειες πτητικών είναι 38,00% wt. επί της ξηρής μάζας, δηλαδή 2,07 

tons/d. Η έξοδος της χώνευσης δηλαδή θα έπρεπε να ισούται με: 5,44-2,07 = 3,37 

tons/d. Παρόλα αυτά, στον πίνακα φαίνεται η τιμή 4,27 tons/d. 

Το ίδιο λάθος έχει επαναληφθεί σε όλες τις κατηγορίες υλικών. Εξάλλου, το λάθος 

μπορεί να παρατηρηθεί και στις συνολικές τιμές ξηρών μαζών, όπου η συνολική 

εισερχόμενη ξηρή μάζα (7.04 tons/d) δεν ισούται με τη συνολική εξερχόμενη ξηρή 

μάζα (2,17+5,42 = 7,59 tons/d). 

Να σημειωθεί ότι εφόσον η έξοδος της αναερόβιας χώνευσης είναι λανθασμένη, το 

λάθος μεταφέρεται και σε όλους τους κατάντη πίνακες. 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι έχει γίνει λάθος υπολογισμός και να προβείτε σε 

διόρθωση των πινάκων.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 65: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Κάθε οικονομικός φορέας θα τεκμηριώσει την παραγωγή υπολείμματος 

επεξεργασίας προς ταφή, το ποσοστό εκτροπής ΒΑΑ και τη συνεισφορά της ΜΕΑ 

στην Ανακύκλωση, που θα προκύπτουν από την εκάστοτε Τεχνική Προσφορά 

σύμφωνα με τα ισοζύγια μάζας και τα τεχνικά στοιχεία που θα υποβάλει.». 

«Τέλος, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιλάβει στην τεχνική του προσφορά 

… 

Ισοζύγια μάζας για το σύνολο της επεξεργασίας στην ΜΕΑ από την υποδοχή έως και 

την παραγωγή υλικού τύπου κόμποστ για όλα τα εισερχόμενα ρεύματα.». 

Συνεπώς, οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της σύνταξης αναλυτικών ισοζυγίων 

μάζας για κάθε στάδιο επεξεργασίας, από τα οποία θα τεκμηριώνεται η επίτευξη 

των εγγυημένων στόχων της σύμβασης και οι όποιες παραδοχές των ισοζυγίων 

μάζας της Οριστικής Μελέτης δεν αποτελούν δεσμευτικά στοιχεία τα οποία θα 
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έπρεπε να λάβουν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι κατά την σύνταξη της τεχνικής 

τους προσφοράς. 

 

Ερώτημα 66: 

«Σε ό,τι αφορά τα πράσινα απόβλητα που τροφοδοτούνται στην αναερόβια χώνευση 

των προδιαλεγμένων οργανικών, στα Τεύχη Δημοπράτησης δίνεται ο Πίνακας 7 στη 

σελίδα 28 του Τεύχους 03 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ», ο οποίος είναι ο εξής: 

 

Η υγρασία των πράσινων αποβλήτων που τροφοδοτείται στην αναερόβια χώνευση 

των προδιαλεγμένων οργανικών δε δίνεται πουθενά στα Τεύχη της Οριστικής 

Μελέτης. 

Βάσει του πίνακα του ισοζυγίου μάζας της αναερόβιας χώνευσης των 

προδιαλεγμένων οργανικών, η υγρασία των πράσινων αποβλήτων υπολογίζεται ως 

εξής: 

Η υγρή μάζα της εισόδου της αναερόβιας χώνευσης στην κατηγορία «Οργανικά» 

είναι 19,13 tn/d, εκ των οποίων οι 14 tn/d είναι τα οργανικά (η έξοδος «Λεπτό 

κλάσμα» του πίνακα του περιστροφικού κοσκίνου) , και οι 5,13 tn/d είναι τα 

πράσινα απόβλητα που προστίθενται. 

Η ξηρή μάζα των οργανικών είναι 3,64 tn/d (από την έξοδο «Λεπτό κλάσμα» του 

πίνακα του περιστροφικού κοσκίνου), και δεδομένου ότι συνολικά στην αναερόβια 

χώνευση φαίνεται (από τον πίνακα της αναερόβιας χώνευσης) να εισέρχονται 5,44 

tn/d ξηρή μάζα «Οργανικά», με αφαίρεση προκύπτει η ξηρή μάζα των πράσινων 

αποβλήτων να είναι 5,44-3,64 = 1,8 tn/d. 

Επομένως, η υγρασία των πράσινων αποβλήτων υπολογίζεται ως: 

 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η υγρασία των πράσινων αποβλήτων είναι αυτή 

που υπολογίσθηκε παραπάνω. Εάν όχι, να δοθεί η υγρασία των πράσινων 

αποβλήτων.» 



36 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 66: 

Επιβεβαιώνεται, ότι η υγρασία των πράσινων αποβλήτων θα πρέπει να ληφθεί από 

τους διαγωνιζόμενους ίση με 64,9%. 

 

Ερώτημα 67: 

«Αναφορικά με το κλάσμα ΑΣΑ <80mm που εξέρχεται από το πρωτοβάθμιο κόσκινο, 

το Ισοζύγιο Μάζας (Τεύχος 03, σελ 41,42) δεν συμφωνεί με την Τεχνική Περιγραφή 

(Τεύχος 03, σελ 7,8) και το Διάγραμμα Ροής ΑΣΑ (ΔΡ-01), όσον αφορά τη θέση του 

Μαγνητικού Διαχωριστή και του Δονητικού Κοσκίνου 20mm. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ισοζύγιο Μάζας ο Μαγνήτης δυναμικότητας 10tn/h 

βρίσκεται μετά το Δονητικό Κόσκινο δυναμικότητας 12tn/h. Ωστόσο σύμφωνα με το 

Διάγραμμα Ροής ΑΣΑ και την Τεχνική περιγραφή ο Μαγνήτης βρίσκεται πριν το 

Δονητικό Κόσκινο. 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τη σωστή σειρά του άνω εξοπλισμού.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 67: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, πρέπει τεκμηριωμένα να επιτυγχάνει 

τους στόχους που αναλύονται στο παρόν Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Επομένως, 

αφού έκαστος διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της επίτευξης τους, 

δύναται να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραμμών μηχανικής 

προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών και ραφιναρίας 

(άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187), χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου των εν λόγω άρθρων.». Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη 

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 4, το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 

183, 184 και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

Συνεπώς η ακριβής θέση του μαγνήτη αποτελεί επιλογή των διαγωνιζόμενων, 

ανάλογα με την τεχνική τους προσφορά. 

 

Ερώτημα 68: 

«Στη σελίδα 8 του Τεύχους 03 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ», αναφέρεται ότι «Το μη 

μαγνητιζόμενο κλάσμα οδηγείται μέσω μεταφορικής ταινίας σε χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης». Το κλάσμα στο οποίο αναφέρεται αυτή πρόταση είναι το εξερχόμενο 

κλάσμα 20-80mm του δονητικού κοσκίνου, και όχι όλο το μη μαγνητιζόμενο κλάσμα, 

το οποίο περιλαμβάνει και το κλάσμα 0-20mm του κοσκίνου. 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι το αναφερόμενο κλάσμα είναι το εξερχόμενο 

κλάσμα 20-80mm του δονητικού κοσκίνου.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 68: 

Επιβεβαιώνεται ότι το αναφερόμενο κλάσμα είναι το εξερχόμενο κλάσμα 20-80mm 

του δονητικού κοσκίνου. 
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Ερώτημα 69: 

«Στη σελίδα 9 του παραπάνω Τεύχους, αναφέρεται ότι «Τα τρισδιάστατα υλικά 

οδηγούνται με τη βοήθεια ταινιοδρόμου σε διάταξη μαγνητικού διαχωριστή…». 

Στο Σχέδιο DR_01_DR_SYMMEIKTA_s της Οριστικής Μελέτης, δεν υπάρχει μαγνήτης 

στο ρεύμα των τρισδιάστατων υλικών του βαλλιστικού διαχωριστή. Το ρεύμα αυτό 

οδηγείται κατευθείαν στον 1ο οπτικό διαχωριστή. 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι ισχύει η τεχνική περιγραφή και να προβείτε σε 

διόρθωση του σχεδίου DR_01_DR_SYMMEIKTA_s.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 69: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, πρέπει τεκμηριωμένα να επιτυγχάνει 

τους στόχους που αναλύονται στο παρόν Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Επομένως, 

αφού έκαστος διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της επίτευξης τους, 

δύναται να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραμμών μηχανικής 

προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών και ραφιναρίας 

(άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187), χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου των εν λόγω άρθρων.». Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη 

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 4, το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 

183, 184 και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

Επίσης, αναφέρεται: 

«Τέλος, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιλάβει στην τεχνική του 

προσφορά: 

• Σχέδια (κατόψεις, τομές) για τις τρεις γραμμές μηχανικής επεξεργασίας σε 

κατάλληλη κλίμακα που θα παρουσιάζουν τα μηχανήματα, τους ταινιομεταφορείς 

και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις (διάδρομοι επίσκεψης, κλίμακες, καμπίνες 

χειροδιαλογής). 

… 

• Διαγράμματα ροής με ισοζύγιο μάζας για το σύνολο της επεξεργασίας και για 

όλα τα εισερχόμενα ρεύματα.». 

Συνεπώς οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση υποβολής σχεδίων και 

διαγραμμάτων ροής, όπου θα εμφανίζεται ο εξοπλισμός ανάλογα με την τεχνική 

τους προσφορά. 

 

Ερώτημα 70: 

«Στη σελίδα 10 του παραπάνω Τεύχους, αναφέρεται ότι «Τα άχρηστα υλικά (του 1ου 

οπτικού διαχωριστή) οδηγούνται μέσω ταινιοδρόμων σε θέσεις απόρριψης και 

συλλέγονται σε containers προ της τελικής τους διάθεσης στον ΧΥΤΥ.» 

Στην ίδια σελίδα και 4 παραγράφους πιο κάτω, αναφέρεται ότι «Το μη διαλεγμένο 

κλάσμα του 1ου οπτικού του 3D κλάσματος οδηγείται σε διάταξη διαχωριστή 

δινορευμάτων (Eddy current separator) για την ανάκτηση αλουμινίου, χαλκού, 

μπρούτζος κλπ.» 
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Οι δύο παραπάνω προτάσεις αναφέρονται στο ίδιο κλάσμα, το υπόλοιπο του 1ου 

οπτικού διαχωριστή μετά την αφαίρεση των πλαστικών υλικών, παρόλα αυτά 

περιγράφουν δύο διαφορετικές διαχειρίσεις του: στην πρώτη περίπτωση οδηγούνται 

απευθείας στον ΧΥΤΥ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οδηγούνται σε διαχωριστή Eddy 

current. 

Επιπλέον, στο Σχέδιο DR_01_DR_SYMMEIKTA_s της Οριστικής Μελέτης, αυτό το 

κλάσμα φαίνεται να οδηγείται σε μαγνητικό διαχωριστή και έπειτα σε διαχωριστή 

Eddy current. 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν αυτό το κλάσμα οδηγείται στον ΧΥΤΥ ή σε 

διαχωριστή Eddy current, και να προβείτε σε κατάλληλες διορθώσεις.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 70: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, πρέπει τεκμηριωμένα να επιτυγχάνει 

τους στόχους που αναλύονται στο παρόν Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Επομένως, 

αφού έκαστος διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της επίτευξης τους, 

δύναται να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραμμών μηχανικής 

προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών και ραφιναρίας 

(άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187), χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου των εν λόγω άρθρων.». Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη 

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 4, το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 

183, 184 και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

Επίσης, αναφέρεται: 

«Τέλος, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιλάβει στην τεχνική του 

προσφορά: 

• Σχέδια (κατόψεις, τομές) για τις τρεις γραμμές μηχανικής επεξεργασίας σε 

κατάλληλη κλίμακα που θα παρουσιάζουν τα μηχανήματα, τους ταινιομεταφορείς 

και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις (διάδρομοι επίσκεψης, κλίμακες, καμπίνες 

χειροδιαλογής). 

… 

• Διαγράμματα ροής με ισοζύγιο μάζας για το σύνολο της επεξεργασίας και για 

όλα τα εισερχόμενα ρεύματα.». 

Συνεπώς οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση υποβολής σχεδίων και 

διαγραμμάτων ροής, όπου θα εμφανίζεται ο εξοπλισμός ανάλογα με την τεχνική 

τους προσφορά. 

 

Ερώτημα 71: 

«Στη σελίδα 11 του παραπάνω Τεύχους, αναφέρεται ότι «Το 2D κλάσμα που 

προκύπτει από έκαστο βαλλιστικό διαχωριστή οδηγείται μέσω ταινιοδρόμου υψηλής 

ταχύτητας προς διάταξη οπτικού διαχωριστή, η οποία ανακτά από την εισερχόμενη 

ροή φιλμ πλαστικού και στη συνέχεια διέρχεται από δεύτερη διάταξη οπτικού 

διαχωριστή, από όπου ανακτάται χαρτί/χαρτόνι.» 



39 

Στο Σχέδιο DR_01_DR_SYMMEIKTA_s της Οριστικής Μελέτης, οι οπτικοί διαχωριστές 

είναι τοποθετημένοι ανάποδα, δηλαδή ο πρώτος ανακτά χαρτί (με δυναμικότητα 

6tn/h) και ο δεύτερος φιλμ πλαστικού (με δυναμικότητα 7tn/h). 

Επίσης, η υπογραμμισμένη λέξη «έκαστο» υποδηλώνει την παρουσία παραπάνω από 

ενός βαλλιστικούς διαχωριστές, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μόνο 

ένας. 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η σειρά των οπτικών διαχωριστών και να 

επιβεβαιωθεί ότι ο βαλλιστικός διαχωριστής είναι ένας.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 71: 

Επιβεβαιώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσφέρουν κατ’ ελάχιστον ένα 

βαλλιστικό διαχωριστή. Η σειρά των οπτικών διαχωριστών, αποτελεί στοιχείο της 

τεχνικής προσφοράς που πρέπει να υποβάλλουν οι διαγωνιζόμενοι. 

 

Ερώτημα 72: 

«Στη σελίδα 14 του παραπάνω Τεύχους, αναφέρεται ότι η μονάδα μηχανικής 

επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών περιλαμβάνει έναν μαγνήτη μετά τον 

σχίστη σάκων και πριν το κόσκινο 80mm. Αυτός ο μαγνήτης δε φαίνεται στο Σχέδιο 

DR_02_DR_PRODIALEGMENA_ORGANIKA_s της Οριστικής Μελέτης. 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι το σχέδιο είναι ελλιπές και να προβείτε σε 

διόρθωσή του.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 72: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, πρέπει τεκμηριωμένα να επιτυγχάνει 

τους στόχους που αναλύονται στο παρόν Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Επομένως, 

αφού έκαστος διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της επίτευξης τους, 

δύναται να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραμμών μηχανικής 

προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών και ραφιναρίας 

(άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187), χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου των εν λόγω άρθρων.». Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη 

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 4, το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 

183, 184 και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

Επίσης, αναφέρεται: 

«Τέλος, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιλάβει στην τεχνική του 

προσφορά: 

• Σχέδια (κατόψεις, τομές) για τις τρεις γραμμές μηχανικής επεξεργασίας σε 

κατάλληλη κλίμακα που θα παρουσιάζουν τα μηχανήματα, τους ταινιομεταφορείς 

και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις (διάδρομοι επίσκεψης, κλίμακες, καμπίνες 

χειροδιαλογής). 

… 

• Διαγράμματα ροής με ισοζύγιο μάζας για το σύνολο της επεξεργασίας και για 

όλα τα εισερχόμενα ρεύματα.». 
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Συνεπώς οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση υποβολής σχεδίων και 

διαγραμμάτων ροής, όπου θα εμφανίζεται ο εξοπλισμός ανάλογα με την τεχνική 

τους προσφορά. 

 

Ερώτημα 73: 

«Στο Σχέδιο DR_02_DR_PRODIALEGMENA_ORGANIKA_s της Οριστικής Μελέτης δε 

φαίνεται το ρεύμα του υπολείμματος της βαρυμετρικής τράπεζας. 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε αυτή την έλλειψη και να προβείτε σε διόρθωση του 

σχεδίου.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 73: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, πρέπει τεκμηριωμένα να επιτυγχάνει 

τους στόχους που αναλύονται στο παρόν Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Επομένως, 

αφού έκαστος διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της επίτευξης τους, 

δύναται να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραμμών μηχανικής 

προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών και ραφιναρίας 

(άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187), χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου των εν λόγω άρθρων.». Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη 

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 4, το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 

183, 184 και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

 

Επίσης, αναφέρεται: 

«Τέλος, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιλάβει στην τεχνική του 

προσφορά: 

• Σχέδια (κατόψεις, τομές) για τις τρεις γραμμές μηχανικής επεξεργασίας σε 

κατάλληλη κλίμακα που θα παρουσιάζουν τα μηχανήματα, τους ταινιομεταφορείς 

και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις (διάδρομοι επίσκεψης, κλίμακες, καμπίνες 

χειροδιαλογής). 

… 

• Διαγράμματα ροής με ισοζύγιο μάζας για το σύνολο της επεξεργασίας και για 

όλα τα εισερχόμενα ρεύματα.». 

Συνεπώς οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση υποβολής σχεδίων και 

διαγραμμάτων ροής, όπου θα εμφανίζεται ο εξοπλισμός ανάλογα με την τεχνική 

τους προσφορά. 

 

Ερώτημα 74: 

«Στο ισοζύγιο μάζας του οργανικού των ΑΣΑ, στη σελίδας 47 της Οριστικής Μελέτης 

(Τεύχος 3), τίθενται απώλειες (υγρασίας και ξηρής μάζας), ανά υλικό ως εξής: 
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Στον πίνακα αυτό όμως, η απώλεια υγρασίας των οργανικών για παράδειγμα, 

υπολογίζεται ως 

55% x (40,88-11,98) = 22,48 tn/d 

ενώ το αποτέλεσμα της πράξης αυτής, είναι 15,90 tn/d. 

Κάνοντας επομένως σωστά τις πράξεις, προκύπτει συνολική απώλεια νερού 

(υγρασίας), ίση με 17,07 tn/d αντί 24,75 tn/d. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η υγρασία του υλικού, εξερχόμενο της κομποστοποίησης 

να είναι 50% κ.β. και όχι 38,3% κ.β. ((32,32-19,91)/32,2 = 38,3%), όπως φαίνεται 

στον πίνακα της οριστικής μελέτης. 

Το ραφινάρισμα δε του υλικού στη μονάδα της ραφιναρίας οδηγεί σε απομάκρυνση 

προσμίξεων (υλικά χαμηλής υγρασίας όπως πλαστικά, γυαλί, κ.λ.π.,) και επομένως 

αύξηση της περιεκτικότητας αυτού σε οργανικά (υλικό υψηλής υγρασίας) με το 

τελικό παραγόμενο κόμποστ τύπου Α να έχει υγρασία 56% κ.β, δηλαδή άνω του 

ορίου του 40% κ.β. που τίθεται από την ΚΥΑ 56366/4351EK B 3339.12.12.2014, στο 

άρθρο 2/Πίνακας 1 αυτής. 

Προς απόδειξη τούτου, παρατίθενται διορθωμένοι οι πίνακες της Οριστικής Μελέτης. 
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Το κομπόστ τύπου Α, όπως φαίνεται στη στήλη “CLO”, έχει πραγματική υγρασία: 

(17,91-7,88)/17,91 = 56,00% κ.β. 

Εδώ αναρωτιέται κανείς, αν είναι λάθος οι πράξεις ή αν θα έπρεπε να 

επιτυγχάνονται μεγαλύτερες απώλειες από το σύστημα κομποστοποίησης που 

προδιαγράφει η Οριστική Μελέτη. Αποτελεί βελτίωση του συστήματος αν ένας 

διαγωνιζόμενος προσφέρει περισσότερες απώλειες ώστε να επιτυγχάνει το ούτως ή 

άλλως απαιτούμενο όριο υγρασίας του κομπόστ τύπου Α; Αποτελεί δηλαδή 

βελτίωση, η επίτευξη των προδιαγραφών της νομοθεσίας;» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 74: 

Στο ισοζύγιο μάζας της Οριστικής Μελέτης, έχει θεωρηθεί ότι οι απώλειες υγρασίας 

είναι 55% επί της συνολικής εισερχόμενης υγρής μάζας στην Μονάδα 

Κομποστοποίησης και όχι 55% επί της περιεχόμενης υγρασίας του οργανικού 

κλάσματος. 

Σε κάθε περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της σύνταξης αναλυτικών 

ισοζυγίων μάζας για κάθε στάδιο επεξεργασίας, από τα οποία θα τεκμηριώνεται η 

επίτευξη των εγγυημένων στόχων της σύμβασης και οι όποιες παραδοχές των 

ισοζυγίων μάζας της Οριστικής Μελέτης δεν αποτελούν δεσμευτικά στοιχεία τα 

οποία θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι κατά την σύνταξη της 

τεχνικής τους προσφοράς. Επίσης η επίτευξη των προδιαγραφών της νομοθεσίας 

αποτελεί υποχρέωση των διαγωνιζόμενων και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην 

σύνταξη της τεχνικής τους προσφοράς. 
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Ερώτημα 75: 

«Στο κριτήριο Κ7 της Διακήρυξης (άρθρο 14), αναγράφεται: 

«Κριτήριο Κ7: Παραγωγή Βιοαερίου 

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου κυμαίνεται από 50 έως 100 βαθμούς 

Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η ειδική παραγωγή Βιοαερίου, από την 

επεξεργασία των Συμβατικών Αποβλήτων στη ΜΕΑ. 

…. Η προσφερόμενη τιμή ειδικής παραγωγής βιοαερίου θα τεκμηριώνεται επί τη 

βάσει του ειδικού δυναμικού παραγωγής βιοαερίου όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο Γ του Παραρτήματος Ι. 

Ειδικότερα η προσφερόμενη παραγωγή βιοαερίου που ισούται με την προβλεπόμενη 

στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης βαθμολογείται με 50. Η μεγαλύτερη προσφερόμενη 

ειδική παραγωγή βιοαερίου από Οικονομικό Φορέα, σύμφωνα με την Τεχνική 

Προσφορά του, βαθμολογείται με το μέγιστο 100. Οι βαθμολογίες για ποσότητες 

παραγομένου βιοαερίου μεταξύ της προβλεπόμενης Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και 

της μέγιστης προσφερόμενης θα προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή» . 

Στο Παράρτημα Ι, παράγραφος Γ, αναφέρεται: 

«Στο κριτήριο Κ7 του άρθρου 14 της Διακήρυξης θα αξιολογηθεί η ειδική παραγωγή 

Βιοαερίου, από την επεξεργασία των Συμβατικών Αποβλήτων στη ΜΕΑ. Για το λόγο 

αυτό, η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία 

που περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου Γ, του Παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης. 

Σημειώνεται ότι δεδομένου ότι η μέθοδος Αναερόβιας Χώνευσης που θα εφαρμοστεί 

στο έργο είναι μονοσήμαντη και ειδικότερα αφορά μέθοδο ξηρής αναερόβιας 

χώνευσης σε κελιά τροφοδοτούμενα με φορτωτές, χωρίς ανάδευση του υλικού, οι 

διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να θεωρήσουν τα ακόλουθα άνω και κάτω όρια στην 

προσφερόμενη Ειδική παραγωγή Βιοαερίου. Το κάτω όριο έχει προκύψει με βάση 

την οριστική μελέτη και ειδικότερα θεωρώντας την εκτιμώμενη παραγωγή μεθανίου 

από τον πίνακα 17 του Τεύχους 3 και την ποσότητα της εισερχόμενης ξηρής μάζας 

στην ΑΧ όπως αυτή προκύπτει από τους αντίστοιχους πίνακες των ισοζυγίων μάζας 

για τα ΑΣΑ και τα προδιαλεγμένα οργανικά. 

 Μέγιστη Ειδική παραγωγή βιοαερίου: 85 m3 βιοαερίου/tn υγρής μάζας 

εισερχόμενου υλικού στη μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης. 

 Ελάχιστη Ειδική παραγωγή Βιοαερίου: 70 m3 βιοαερίου/tn υγρής μάζας 

εισερχόμενου υλικού στην μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης. 

….. 

Πιο συγκεκριμένα, για την τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

επιμέρους τμημάτων της μονάδας αναερόβιας χώνευσης, όπως αυτά καταγράφονται 

στο σχετικό άρθρο τιμολογίου, έκαστος διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει 

φάκελο που θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

1. Λίστα προσφερόμενου εξοπλισμού συνοδευόμενη από πίνακες τεχνικών 

χαρακτηριστικών. 

2. Πλήρη σχέδια (κατόψεις, τομές) τοποθέτησης του εξοπλισμού στους χωνευτές. 
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3. Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενου εξοπλισμού. 

4. Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος. 

5. Υπολογισμό ειδικής παραγωγής βιοαερίου. 

……………………………………….» 

1. Να διευκρινιστεί, δεδομένου ότι στο Παράρτημα Ι, παράγραφος Γ, δεν δίνεται 

κάποιο στοιχείο, ποια είναι η έννοια του όρου «ειδικό δυναμικό παραγωγής 

βιοαερίου», μέγεθος βάσει του οποίου θα τεκμηριώνεται η ειδική παραγωγή 

βιοαερίου. 

2. Στο Κριτήριο Κ7 αξιολογείται η ειδική παραγωγή βιοαερίου ή οι «ποσότητες 

παραγομένου βιοαερίου»; 

3. Η ειδική παραγωγή βιοαερίου θα δίδεται σε Nm3 βιοαερίου/ton υγρής μάζας ή σε 

Nm3 μεθανίου/ton υγρής μάζας; 

4. Η περιεκτικότητα σε μεθάνιο αποτελεί στοιχείο της προσφοράς των 

διαγωνιζομένων και θα οριστεί από τους ίδιους; 

5. Να διευκρινιστεί τι ακριβώς υπολογισμό πρέπει να κάνουν οι διαγωνιζόμενοι, 

προκειμένου να υπολογίσουν την ειδική παραγωγή του βιοαερίου, σε συνδυασμό με 

τα προηγούμενα σημεία 1, 2 και 3. 

Επισημαίνεται ότι στην Οριστική Μελέτη, Τεύχος 3, δεν δίδεται κανένας 

υπολογισμός της ειδικής παραγωγής του βιοαερίου, ούτε υπάρχει τεκμηρίωση της 

τιμής που λαμβάνεται. Επίσης, δεν γίνεται καμία αναφορά στο μέγεθος «ειδικό 

δυναμικό παραγωγής βιοαερίου».» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 75: 

1. Ως ειδικό δυναμικό παραγωγής βιοαερίου ορίζεται το θεωρητικό ποσό βιοαερίου 

το οποίο μπορεί να παραχθεί από το εισερχόμενο στην αναερόβια χώνευση υλικό. 

Το ειδικό δυναμικό βιοαερίου εξαρτάται από μια σειρά από παράγοντες, όπως η 

σύσταση του υλικού, το ποσοστό των βιοαποικοδομήσιμων πτητικών στερεών κλπ. 

2. Σύμφωνα με την Διακήρυξη, Άρθρο 14, Κριτήριο Κ7: 

«Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η ειδική παραγωγή Βιοαερίου, από την 

επεξεργασία των Συμβατικών Αποβλήτων στη ΜΕΑ.». 

3. Σύμφωνα με την Διακήρυξη, Άρθρο 14, Κριτήριο Κ7: 

«Η ειδική παραγωγή βιοαερίου που θα προσφερθεί μετράται στην είσοδο του 

αεριοφυλακίου ως Νm3 μεθανίου ανά τόνο υγρής μάζας οργανικού υλικού που 

εισέρχεται προς αναερόβια χώνευση. Σε περίπτωση τυχόν ανακυκλοφορίας του 

βιοαερίου απευθείας από το αεριοφυλάκιο, η μέτρηση των Nm3 του μεθανίου θα 

πρέπει να γίνεται στην έξοδο προς την τελική κατανάλωση του.». 

4. Για λόγους ίσης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων, οι διαγωνιζόμενοι θα 

πρέπει να θεωρήσουν ότι το παραγόμενο βιοαέριο έχει περιεκτικότητα 55% σε CH4. 

5. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ειδικό δυναμικό παραγωγής βιοαερίου ορίζεται το 

θεωρητικό ποσό βιοαερίου το οποίο μπορεί να παραχθεί από το εισερχόμενο στην 

αναερόβια χώνευση υλικό. Το ειδικό δυναμικό βιοαερίου εξαρτάται από μια σειρά 

από παράγοντες, όπως η σύσταση του υλικού, το ποσοστό των 
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βιοαποικοδομήσιμων πτητικών στερεών κλπ. Ανάλογα με το % απόδοσης του 

προσφερόμενου συστήματος αναερόβιας χώνευσης, προκύπτει από το ειδικό 

δυναμικό παραγωγής βιοαερίου, η πραγματική παραγωγή βιοαερίου. Έκαστος 

διαγωνιζόμενος, με βάση την εμπειρία του και τα χαρακτηριστικά του εισερχόμενου 

υλικού, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από την προηγηθείσα μηχανική επεξεργασία, 

θα θεωρήσει το ειδικό δυναμικό βιοαερίου και έπειτα από κατάλληλους 

υπολογισμούς και με βάση την απόδοση της προσφερόμενης τεχνολογίας ξηρής 

αναερόβιας χώνευσης θα προκύψει η ειδική παραγωγή βιοαερίου σε Nm3 μεθανίου 

ανά τόνο υγρής μάζας οργανικού υλικού που εισέρχεται στην αναερόβια χώνευση, 

την οποία και εγγυάται σε συμφωνία με τις σχετικές απαιτήσεις των Τευχών 

Δημοπράτησης. 

 

Ερώτημα 76: 

«Στην ΑΕΠΟ του έργου, σελ. 31, σημείο Δ5/11, δίδονται τα όρια εκπομπών από τις 

μηχανές ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου, με βάση το κείμενο BREF 

Treatment, 2006. 

Στη σελ. 60 του Τεύχους 4.3 αναφέρεται ότι οι αέριες εκπομπές να είναι βάση του 

TA Luft. 

Το TA Luft θέτει όρια για τους ρύπους NOx, CO, σκόνη και φορμαλδεΰδη με τυπική 

περιεκτικότητα 3% οξυγόνο. 

Αντίθετα, το BREF Treatment του 2006, δίνει τιμές για περισσότερους ρύπους 

(μεταξύ αυτών και υδρογονάνθρακες, υδρόθειο, υδροχλώριο, κ.α.), δεν δίνει τιμή 

για τη φορμαλδεΰδη και τα όρια των εκπομπών δίδονται με τυπική περιεκτικότητα 

5% οξυγόνο 

Σε κάθε περίπτωση, για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου κάτω των 

20ΜW, ισχύει η ΚΥΑ 6164 (ΦΕΚ 1107/Β/ 27-3-2018), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, ΜΕΡΟΣ 2, Πίνακας 2: 

«…..Όλες οι οριακές τιμές εκπομπών που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα 

ορίζονται σε θερμοκρασία 273,15 Κ και πίεση 101,3 kΡa, με διόρθωση ως προς την 

περιεκτικότητα των απαερίων σε υδρατμούς και με τυπική περιεκτικότητα σε Ο2 6% 

για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, 3% 

για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που δεν είναι μηχανές ούτε 

αεριοστρόβιλοι και τροφοδοτούνται με υγρά και αέρια καύσιμα και 15% για τις 

μηχανές και τους αεριοστρόβιλους… 

 



47 

…..» 

Παρακαλούμε να ορίσετε τις αέριες εκπομπές από τις μηχανές ενεργειακής 

αξιοποίησης του βιοαερίου με συγκεκριμένη τυπική περιεκτικότητα για το οξυγόνο.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 76: 

Ισχύουν οι απαιτήσεις της «ΚΥΑ 6164 (ΦΕΚ 1107/Β/ 27-3-2018), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, ΜΕΡΟΣ 2, Πίνακας 2». Η 

ΑΕΠΟ του έργου θα εναρμονιστεί έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της 

ΚΥΑ 6164. 

 

Ερώτημα 77: 

«Σύμφωνα με το ισοζύγιο μάζας της αναερόβιας χώνευσης στη σελίδα 46, οι 

απώλειες της τεχνολογίας είναι συνολικά 29,13 ton/d εκ των οποίων οι 22,45 ton/d 

είναι απώλειες υγρασίας. 

Το παραγόμενο βιοαέριο, σύμφωνα με τον πίνακα του ισοζυγίου ισούται 

τουλάχιστον με τις απώλειες της ξηρής μάζας ενώ είναι γνωστό ότι περιέχει και 

υδρατμούς (δηλαδή περιλαμβάνει μέρος των απωλειών της υγρασίας με μορφή 

υδρατμών), για το λόγο αυτό απαιτείται εξάλλου η αφύγρανσή του πριν την είσοδό 

του στις μηχανές ενεργειακής αξιοποίησης (παρ. 7.2, σελ. 58, τεύχους 4.3). 

Ειδικότερα: 

Σύμφωνα με τον πίνακα 17 του Τεύχους 3 της Οριστικής Μελέτης, συνολικά στην 

Αναερόβια Χώνευση εισέρχονται 29.428 tn/έτος και παράγονται 2.089.418 m3/year 

βιοαέριο, ή 71 m3 βιοαέριο/τόνο εισερχομένων. 

Σύμφωνα λοιπόν με το ισοζύγιο μάζας του Τεύχους 3, στην Αναερόβια Χώνευση των 

ΑΣΑ, εισέρχονται 79,81 τον/ημέρα άρα θα παράγονται 79,81*71 = 5.666,51 m3/d 

βιοαέριο 

Η πυκνότητα του βιοαερίου με 55% μεθάνιο είναι 1,28418 kg/m3, άρα παράγονται 

7.276,82 kg/d βιοαέριο 

Η μερική πυκνότητα κορεσμένων υδρατμών στους 40οC είναι ίση με 0,051 Kg/m3, 

από πίνακες ιδιοτήτων ατμού. 

Επομένως η ποσότητα του νερού που περιέχεται στο απαγόμενο βιοαέριο θα είναι: 

0,051 Kg/m3 x 5.666,51 m3/d βιοαέριο = 289,00 kg/d νερού ή 0,3 τον/d νερού. 

% περιεκτικότητα σε νερό = 289,00/(289,00+7.276,82) ~ 4% κ.β. 

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 8.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ του 

Τεύχους 3, παρ. 8.2.1 ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ: 

«Τα στραγγίσματα που παράγονται κατά την αναερόβια χώνευση των σύμμεικτων 

αστικών αποβλήτων συλλέγονται από αγωγούς στο δάπεδο των κελιών και 

οδηγούνται προς την δεξαμενή στραγγισμάτων Αναερόβιας Χώνευσης. Για τις 

ανάγκες τις διεργασίας τμήμα αυτών ανακυκλοφορεί στο σώμα των απορριμμάτων. 

Για τον υπολογισμό του όγκου των στραγγισμάτων θεωρείται ότι κατά την διάρκεια 

της διεργασίας απομακρύνονται 200 L/tn εισερχόμενων απορριμμάτων, ανάλογα με 
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την περιεχόμενη υγρασία σε αυτά, και ανακυκλοφορούν περίπου 50 L/tn 

εισερχόμενων απορριμμάτων». 

Άρα από το ισοζύγιο των ΑΣΑ θα έπρεπε να παράγονται: 

79,81 τον υλικού/d x 0,2 m3 H2O/d = 15,93 m3/d και να ανακυκλοφορούν (όμοιος 

υπολογισμός) 3,99 m3/d, δηλαδή περίσσεια στραγγισμάτων 11,97 m3/d 

Στο ισοζύγιο μάζας της Αναερόβιας Χώνευσης των ΑΣΑ, οι απώλειες υγρασίας είναι 

22,45 τόνοι την ημέρα ή 22,45 m3/d. Στο ισοζύγιο αυτό, δεν παρουσιάζεται καμία 

προσθήκη νερού (ανακυκλοφορία), ενώ παράγονται συνολικά, περίπου 281 λίτρα 

νερού ανά τόνο εισερχόμενης μάζας αποβλήτων. Αν αφαιρέσουμε τη μικρή 

ποσότητα νερού που διαφεύγει με το βιοαέριο (4% κ.β. νερού/kg βιοαερίου x 

7.276,82 kg/d βιοαέριο = 291 kg νερού/d ή 3,64 Kg/τόνο εισερχόμενου υλικού), 

απομένουν ~278 λίτρα νερού ανά τόνο εισερχόμενου υλικού, αρκετά μεγαλύτερη 

ποσότητα από τα 200 λίτρα που αναφέρεται στην παράγραφο 8.2.1. της Οριστικής 

Μελέτης. 

Πόση είναι η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε υδρατμούς σύμφωνα με την λύση της 

οριστικής μελέτης; Σύμφωνα με το ισοζύγιο της Οριστικής Μελέτης, το νερό 

αποτελεί το 77% κ.β. των συνολικών απωλειών, ενώ όπως φάνηκε παραπάνω, στο 

βιοαέριο περιέχεται συνήθως 4-5% κ.β. νερό. 

Οι απώλειες αυτές νερού, μήπως δεν είναι υδρατμοί; Αν δεν είναι υδρατμοί 

περιεχόμενοι στο βιοαέριο, πού οφείλονται αυτές οι απώλειες νερού και πού 

οδηγούνται; Τι μέρος αυτών ανακυκλοφορεί και ποια είναι τελικά η ποσότητα που 

οδηγείται προς την επεξεργασία στραγγισμάτων;» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 77: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, πρέπει τεκμηριωμένα να επιτυγχάνει 

τους στόχους που αναλύονται στο παρόν Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.». 

«Κάθε διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά διάγραμμα 

ροής με ισοζύγιο μάζας ποσοτήτων σε υγρή βάση ανά βήμα επεξεργασίας, από το 

οποίο θα προκύπτουν τα ανωτέρω ποσοστά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

επόμενο άρθρο Β του παρόντος Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.». 

«Τέλος, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιλάβει στην τεχνική του 

προσφορά: 

… 

Ισοζύγια μάζας για το σύνολο της επεξεργασίας στην ΜΕΑ από την υποδοχή έως και 

την παραγωγή υλικού τύπου κόμποστ για όλα τα εισερχόμενα ρεύματα.». 

Συνεπώς, οι διαγωνιζόμενοι στα πλαίσια σύνταξης των ισοζυγίων μάζας της 

Τεχνικής τους προσφοράς, έχουν τη δυνατότητα είτε να υιοθετήσουν τις παραδοχές 

των ισοζυγίων μάζας της Οριστικής Μελέτης, είτε να τις τροποποιήσουν ανάλογα με 

την εμπειρία τους και το σχεδιασμό τους. Συνεπώς, οι απαντήσεις στα ερωτήματα 

που τίθενται, εξαρτώνται από τις παραδοχές και την τεχνική λύση έκαστου 

διαγωνιζόμενου. 
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Ερώτημα 78: 

«Να οριστεί το μέγεθος «συνολική ηλεκτρική απόδοση Μονάδας Παραγωγής 

Ενέργειας» για τον υπολογισμό της Παραγωγής Ενέργειας, του κεφαλαίου Δ, του 

Παραρτήματος Ι. 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τον όρο «συνολικός». 

Επιπλέον, οι μηχανές του βιοαερίου έχουν διαφορετικούς βαθμούς ηλεκτρικής 

απόδοσης, ανάλογα με το θερμικό φορτίο εισόδου. Εάν στην είσοδο πχ εισέρχεται 

το 50% του ονομαστικού θερμικού φορτίου, ο συντελεστής ηλεκτρικής απόδοσης 

είναι χαμηλότερος, από όταν εισέρχεται το 100% του ονομαστικού θερμικού φορτίου. 

Παρακαλούμε να ορίσετε ποιόν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης, με βάση τις 

προδιαγραφές του προσπέκτους του κατασκευαστή των μηχανών, θα λάβουμε 

υπόψη στον υπολογισμό της Παραγωγής Ενέργειας, του κεφαλαίου Δ, του 

Παραρτήματος Ι.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 78: 

Ως «συνολική ηλεκτρική απόδοση της Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας» ορίζεται η 

ηλεκτρική απόδοση του εξοπλισμού που θα προσφέρουν οι διαγωνιζόμενοι. Ο όρος 

«συνολικός» αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας που 

δύνανται να προσφέρουν οι διαγωνιζόμενοι. 

Οι διαγωνιζόμενοι, στον υπολογισμό της Παραγωγής Ενέργειας, του κεφαλαίου Δ, 

του Παραρτήματος Ι, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το συντελεστή απόδοσης της 

προσφερόμενης μηχανής βιοαερίου, που αντιστοιχεί στην παροχή βιοαερίου την 

οποία έχουν εγγυηθεί, μέσω των στοιχείων που υποβάλλουν στην Τεχνική Μελέτη 

Προσφοράς τους, κατ’ απαίτηση των αντίστοιχων εδαφίων των Τευχών 

Δημοπράτησης. 

 

Ερώτημα 79: 

«Στην παρ. 3.2 του τεύχους 3 της οριστικής μελέτης, Τεχνικής Περιγραφή δεν 

γίνεται καμία αναφορά στην τύχη του ρεύματος των λεπτόκοκκων υλικών που 

προκύπτουν από τον βαλλιστικό διαχωρισμό του ρεύματος >80mm του 

περιστροφικού κόσκινου. 

Παραταύτα, μετά από προσεκτική παρατήρηση του ισοζυγίου προκύπτει ότι οι 

22,05τ/d του λεπτόκοκκου κλάσματος οδεύουν προς το δονητικό κόσκινο των 

20mm το οποίο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 3.2 της τεχνικής 

περιγραφής προηγείται του μαγνητικού διαχωρισμού του οργανικού κλάσματος. 

Βάσει των παραπάνω, Παρακαλούμε διευκρινίστε που θα καταλήγει το λεπτόκοκκο 

κλάσμα του βαλλιστικού διαχωρισμού.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 79: 

Επιβεβαιώνεται ότι στο σχεδιασμό της Οριστικής Μελέτης, το λεπτόκοκκο κλάσμα 

του βαλλιστικού διαχωρισμού οδηγείται προς το δονητικό κόσκινο των 20mm. 

Παράλληλα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, πρέπει τεκμηριωμένα να επιτυγχάνει 

τους στόχους που αναλύονται στο παρόν Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Επομένως, 
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αφού έκαστος διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της επίτευξης τους, 

δύναται να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραμμών μηχανικής 

προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών και ραφιναρίας 

(άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187), χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου των εν λόγω άρθρων.». Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη 

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 4, το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 

183, 184 και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

Άρα σε κάθε περίπτωση, η θέση στην οποία θα οδηγείται το λεπτόκοκκο κλάσμα 

του βαλλιστικού διαχωρισμού, αποτελεί επιλογή των διαγωνιζόμενων, ανάλογα με 

την τεχνική τους προσφορά. 

 

Ερώτημα 80: 

«Στη σελ. 1 του Παραρτήματος Ι: Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής προσφοράς 

ορίζεται ότι: «Το ποσοστό εκτροπής ΒΑΑ της Τεχνικής προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσοστό εκτροπής ΒΑΑ που 

προκύπτει από τα ισοζύγια της οριστικής μελέτης, ήτοι 60%.» 

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 της σελ 25 της Τεχνικής Περιγραφής της οριστικής 

μελέτης η εισερχόμενη ποσότητα των ΒΑΑ ισούται με 29.339,06 τόνους/έτος. 

Υπολογίζοντας την ποσότητα ΒΑΑ των υπολειμμάτων της επεξεργασίας ΑΣΑ από το 

ισοζύγιο επεξεργασίας ΑΣΑ του τεύχους 3 - Τεχνική περιγραφή - της Οριστικής 

μελέτης, προκύπτει ημερήσια 21,35 τόνων δηλαδή ποσότητα 5.983,19 τόνων/έτος 

προς υγειονομική ταφή. Η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με ποσοστό 20,39% κατά 

βάρος επί υγρής βάσης της συνολικής ποσότητας των ΑΣΑ που τροφοδοτούνται 

προς επεξεργασία στην είσοδο της εγκατάστασης. Επομένως το ποσοστό εκτροπής 

θα είναι 100% - 20,39% = 79,61%. 

Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τους κάτωθι πίνακες που αναφέρονται στα σημεία 

του ισοζυγίου επεξεργασίας ΑΣΑ της τεχνικής περιγραφής της οριστικής μελέτης 

όπου υπάρχει παραγωγή υπολειμμάτων: 
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Καθώς το ποσοστό εκτροπής ΒΑΑ που προκύπτει από το ισοζύγιο της οριστικής 

μελέτης δεν ισούται με 60% παρακαλούμε διευκρινίστε ποιο ποσοστό πρέπει να 

τηρείται από τους διαγωνιζόμενους.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 80: 

Επιβεβαιώνεται το όριο που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα: 

Το ποσοστό εκτροπής ΒΑΑ της Τεχνικής Προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσοστό εκτροπής ΒΑΑ ίσο με 60%. 
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Ερώτημα 81: 

«Στη σελ. 69 του τεύχους 04.3 της οριστικής μελέτης δίδονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές εξοπλισμού επεξεργασίας απαερίων μονάδας Βιολογικής 

επεξεργασίας: 

«Από την έξοδο του ανεμιστήρα τα απαέρια διέρχονται στον πύργο πλύσεως, όπου 

πραγματοποιείται η δέσμευση και απομάκρυνση της αμμωνίας σε αντιρροή με 

υδατικό διάλυμα H2SO4. 

Ο έλεγχος της δοσομέτρησης του H2SO4 πραγματοποιείται με μέτρηση του pH στη 

γραμμή ανακυκλοφορίας του πύργου. 

… 

Ενδεικτικό μέσο έκπλυσης: Νερό + NaOCl, Νερό + NaOH…» 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα, ενώ είναι σαφές ότι η λειτουργία της πλυντηρίδας 

θα έχει ως στόχο την δέσμευσης της αμμωνίας με υδατικό διάλυμα H2SO4, 

παρακάτω αναφέρονται σαν ενδεικτικά μέσα έκπλυσης τα υδατικά διαλύματα NaOCl 

και NaOH τα οποία χρησιμοποιούνται για την δέσμευση διαφορετικών δύσοσμων 

ενώσεων και όχι της αμμωνίας. 

Βάσει των παραπάνω, παρακαλούμε για την διόρθωση των προδιαγραφών της 

πλυντηρίδας επεξεργασίας απαερίων μονάδας Βιολογικής επεξεργασίας.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 81: 

Η αναφορά σε υδατικά διαλύματα NaOCl και NaOH είναι, όπως αναγράφεται και 

στην προδιαγραφή, ενδεικτική και η αναφορά τους δε δεσμεύει τον Ανάδοχο ο 

οποίος δύναται να επιλέξει το υδατικό διάλυμα το οποίο θα επιτύχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα δέσμευσης και απομάκρυνσης της αμμωνίας. 

 

Ερώτημα 82: 

«Σύμφωνα με την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ), ΑΡΘΡΟ 4ο. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ , 4.1 Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης 

έργων ……………… Παράλληλα οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς που διαγωνίζονται 

θα πρέπει να προβούν, με δική τους ευθύνη, φροντίδα, δαπάνη, σε οποιεσδήποτε 

συμπληρωματικές έρευνες, μετρήσεις, ώστε να μπορούν να υποδείξουν στην 

Τεχνική Προσφορά Σχέδιο αντιμετώπισης μεταβατικής διαχείρισης των αποβλήτων, 

έως την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη παράγραφο ζητείται από τους διαγωνιζόμενους 

να υποδείξουν στην Τεχνική Προσφορά Σχέδιο αντιμετώπισης μεταβατικής 

διαχείρισης των αποβλήτων, έως την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της 

εγκατάστασης. Ωστόσο το εν λόγω σχέδιο αντιμετώπισης: 

• δεν προβλέπεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

• δεν έχει προδιαγραφές σύνταξης του ζητούμενου σχεδίου 

• δεν δίνονται δεδομένα και τεχνικά στοιχεία για τη σύνταξη τέτοιας πρότασης 
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• δεν είναι συναφής η εργασία με το φυσικό αντικείμενο του έργου 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το ζητούμενο στην ΕΣΥ προστέθηκε εκ παραδρομής 

και ως εκ τούτου πρέπει να διαγραφεί.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 82: 

Επιβεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς 

στην Τεχνική τους Προσφορά, Σχέδιο Αντιμετώπισης Μεταβατικής Διαχείρισης των 

αποβλήτων έως την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

Ερώτημα 83: 

«Στο Τεύχος 04.1 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ», 

αναφέρεται: 

«2.13.1Πετάσματα πλαγιοκάλυψης. Τα πετάσματα πλαγιοκάλυψης είναι σύνθετα 

αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία, ειδικά σχεδιασμένα, για την πλαγιοκάλυψη των 

κτιρίων. Θα είναι πυράντοχα δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης 

πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Θα αποτελούνται από δύο διαμορφωμένα γαλβανισμένα και προβαμμένα φύλλα 

χάλυβα και ενδιάμεση μόνωση από πετροβάμβακα. Τα μήκη θα είναι από 2,00 έως 

15,50 μέτρα.» 

Στο Τεύχος 06 «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ», στα Α.Τ. 92 & 93, αναφέρεται: 

«Πετάσματα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην 

εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από 

αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC& HCFC Free)» 

Παρακαλούμε διευκρινίστε, σε ευθυγράμμιση με την κείμενη νομοθεσία, το είδος 

των πετασμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 83: 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων των τευχών, η σειρά ισχύος έχει 

καθοριστεί με το άρθρο 5 της διακήρυξης. Συνεπώς, σε ότι αφορά τα πετάσματα 

πλαγιοκάλυψης, το είδος τους καθορίζεται στα άρθρα τιμολογίου με αριθμό 92 και 

93. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν πάνελ από αφρώδη 

πολυουρεθάνη που να είναι πιστοποιημένα από τον ΕΛΟΤ και την Πυροσβεστική 

υπηρεσία τότε θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές που τίθενται στο τεύχος 

04.1. 

 

Ερώτημα 84: 

«Σύμφωνα με το Τεύχος 01 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ», 

αναφέρεται ότι: 

«Ο φέρων οργανισμός των επιμέρους κατασκευών του έργου είναι α) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 γενικά, και ιδιαίτερα στο κτίριο Βιολογικής 

επεξεργασίας το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι κατηγορίας C35/45 και β) από χάλυβα 

κατηγορίας Fe430 (S275) κατά EC3. Ο χάλυβας οπλισμού είναι κατηγορίας Β500c.» 
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Στα σχέδια ωστόσο όσο και στο Τεύχος 01.3 «ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ», η κατηγορία 

χάλυβα που προδιαγράφεται είναι S235. 

παρακαλούμε διευκρινίστε/επιβεβαιώστε την Κατηγορία χάλυβα που απαιτείται.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 84: 

Η κατηγορία χάλυβα θα είναι κατ’ ελάχιστο S235 σύμφωνα και με το άρθρο 

τιμολόγιου 71. Επειδή στο εμπόριο κυκλοφορούν με την ονομασία «κοινός 

χάλυβας», τόσο διατομές σε ποιότητα S235 όσο και διατομές σε ποιότητα S275 και 

συνεπώς υπάρχει πιθανότητα να μη βρεθούν όλες οι χρησιμοποιούμενες διατομές 

στην ίδια ποιότητα, οι υπολογισμοί έγιναν υιοθετώντας τη χαμηλότερη ποιότητα 

προς τη μεριά της ασφάλειας. 

 

Ερώτημα 85: 

«Σύμφωνα με το Τεύχος 01 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ», 

αναφέρεται ότι: 

«Ο φέρων οργανισμός των επιμέρους κατασκευών του έργου είναι α) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 γενικά, και ιδιαίτερα στο κτίριο Βιολογικής 

επεξεργασίας το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι κατηγορίας C35/45 και β) από χάλυβα 

κατηγορίας Fe430 (S275) κατά EC3. Ο χάλυβας οπλισμού είναι κατηγορίας Β500c.» 

Στα σχέδια ωστόσο όσο και στο Τεύχος 01.3 «ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ», η σύνθεση 

του σκυροδέματος που χρησιμοποιείται σε όλες τις εγκαταστάσεις είναι C25/30, με 

μόνη εξαίρεση τη δεξαμενή χλωρίωσης όπου η σύνθεση του σκυροδέματος είναι 

C35/45. 

Επιπλέον, στις δεξαμενές, στο κτίριο υποδοχής και στα κτίρια μηχανικής διαλογής 

προβλέπεται κατηγορία έκθεσης σκυροδέματος, ΕΝΩ στο κτίριο Βιολογικής 

επεξεργασίας προτείνεται απλά η χρησιμοποίηση σκυροδέματος σύνθεσης C25/30 

και όχι η οριζόμενη από την Τεχνική έκθεση C35/45. Επιπλέον στο κτίριο Βιολογικής 

επεξεργασίας δε γίνεται καμία αναφορά για την κατηγορία προστασίας του 

σκυροδέματος, η οποία σε ένα κτίριο τέτοιας χρήσης θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη σωστή κατασκευή του. 

παρακαλούμε διευκρινίστε/επιβεβαιώστε: 

α) Κατηγορία σκυροδέματος 

β) Κατηγορία έκθεσης σκυροδέματος αν προβλέπεται» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 85: 

Για την διαστασιολόγηση του φέροντος οργανισμού των κατασκευών κατά την 

εκπόνηση της οριστικής μελέτης έχει ληφθεί υπέρ ασφαλείας κατηγορία 

σκυροδέματος C25/30 σε όλους τους υπολογισμούς. Συνεπώς η ελάχιστη κατηγορία 

σκυροδέματος γενικά για τις κτιριακές εγκαταστάσεις είναι C25/30 και ειδικά για το 

κτίριο βιολογικής επεξεργασίας και τη δεξαμενή χλωρίωσης η ελάχιστη κατηγορία 

σκυροδέματος είναι C35/45. 

Όσον αφορά την κατηγορία έκθεσης σκυροδέματος αυτή θα καθοριστεί κατά τη 

φάση κατασκευής και σύμφωνα με την τελική τεχνική λύση του αναδόχου. 



56 

 

Ερώτημα 86: 

«Στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεύχους 04.3, παρ. 2.11.2, παρατίθεται πίνακας 

με τα προτεινόμενα πλάτη των Μεταφορικών Ταινιών. 

α) Από τον Πίνακα απουσιάζουν οι ακόλουθες Ταινίες: 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε τα πλάτη και των ταινιών αυτών. 

β) Στον Πίνακα αναφέρονται οι παρακάτω Ταινίες, οι οποίες δεν αποτυπώνονται στο 

σχετικό σχέδιο της Οριστικής Μελέτης ΜΗΧ-01.2 ούτε αναφέρονται στη Λίστα 

Εξοπλισμού του σχεδίου. 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε τη θέση των ταινιών αυτών.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 86: 

α) το προτεινόμενο πλάτος των μεταφορικών ταινιών που αναφέρονται είναι 1.000 

mm. Σε κάθε περίπτωση, το ακριβές πλάτος του συνόλου των μεταφορικών ταινιών 

θα προκύψει από την Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων βάσει των 

ζητούμενων του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης. 

β) Σε σχέση με τις αναφερόμενες ταινίες ισχύουν τα εξής: 

- Μεταφορική ταινία (έξοδος ανάκτησης οπτικού διαχωριστή 2): 

Πρόκειται για ταινία που ρίχνει στο σιλό των φιλμ, η οποία εκ παραδρομής δεν έχει 

κωδικό. 

- Μεταφορική ταινία (παραλαβή εξόδου οπτικού διαχωριστή 3): 

Πρόκειται για τη μεταφορική ταινία με κωδικό BC 3.018. 

- Μεταφορική ταινία (παραλαβή ανάκτησης οπτικών διαχωριστών): 

Πρόκειται για τον αλυσομεταφορέα CC 3.036. 
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Ερώτημα 87: 

«Στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεύχους 04.3, παρ. 2.11.2, δίδεται πίνακας με τα 

προτεινόμενα πλάτη των Μεταφορικών Ταινιών. Καθότι δεν είναι δυνατή η 

προσέγγιση του μήκους των μεταφορικών ταινιών από τα σχέδια ΜΗΧ-01.1, ΜΗΧ-

01.2 και ΜΗΧ-01.3 της Οριστικής Μελέτης, παρακαλούμε όπως μας διαβιβάσετε 

αντίστοιχο πίνακα με το μήκος των ταινιοδρόμων.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 87: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, πρέπει τεκμηριωμένα να επιτυγχάνει 

τους στόχους που αναλύονται στο παρόν Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Επομένως, 

αφού έκαστος διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της επίτευξης τους, 

δύναται να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραμμών μηχανικής 

προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών και ραφιναρίας 

(άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187), χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου των εν λόγω άρθρων.» Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη 

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 4, το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 

183, 184 και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

Επίσης, αναφέρεται: 

«Τέλος, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιλάβει στην τεχνική του 

προσφορά: 

• Σχέδια (κατόψεις, τομές) για τις τρεις γραμμές μηχανικής επεξεργασίας σε 

κατάλληλη κλίμακα που θα παρουσιάζουν τα μηχανήματα, τους ταινιομεταφορείς 

και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις (διάδρομοι επίσκεψης, κλίμακες, καμπίνες 

χειροδιαλογής).». 

Συνεπώς οι διαγωνιζόμενοι θα υπολογίσουν το μήκος των μεταφορικών ταινιών από 

τα σχέδια που θα υποβάλλουν με την τεχνική τους προσφορά. 

 

Ερώτημα 88: 

«Σύμφωνα με το σχέδιο ΜΗΧ-01.1 της Οριστικής Μελέτης και σύμφωνα με τις 

περιγραφές των ταινιοδρόμων στο υπόμνημα του σχεδίου, ισχύουν τα ακόλουθα: 
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Ωστόσο σύμφωνα με το σχέδιο και σύμφωνα με την κατασκευαστική δομή και την 

αρχή λειτουργίας των περιστροφικών κοσκίνων ισχύει: 

- Από τη χοάνη κάτω από το κόσκινο εξέρχεται το λεπτό κλάσμα. 

Οπότε κατά το σχέδιο, από τις ταινίες BC 2.006 και BC 2.007 γίνεται η παραλαβή του 

λεπτού κλάσματος και η μεταφορά του προς τον κάδο υπολειμμάτων και όχι προς 

την Αποθήκευση Οργανικού Προδιαλογής όπως θα ήταν ορθό σύμφωνα με την 

περιγραφή. 

- Από το αριστερό άκρο του κοσκίνου από την έξοδο του συγκρατούμενου εξέρχεται 

το ευμέγεθες κλάσμα. 

Οπότε κατά το σχέδιο, από την ταινία BC 2.008 γίνεται η παραλαβή του ευμεγέθους 

κλάσματος και η μεταφορά του προς την Αποθήκευση Οργανικού Προδιαλογής και 

όχι προς τον κάδο υπολειμμάτων όπως θα ήταν το ορθό σύμφωνα με την 

περιγραφή. 

Επειδή όπως εξηγήθηκε παραπάνω υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ περιγραφών και 

σχεδιασμού, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο σχεδιασμός της διάταξης κοσκίνου και 

ταινιοδρόμων είναι εσφαλμένος και διορθώστε κατάλληλα το σχεδιασμό.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 88: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: 

«Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, πρέπει τεκμηριωμένα να επιτυγχάνει 

τους στόχους που αναλύονται στο παρόν Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Επομένως, 

αφού έκαστος διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της επίτευξης τους, 
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δύναται να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραμμών μηχανικής 

προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών και ραφιναρίας 

(άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187), χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου των εν λόγω άρθρων.» Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη 

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 4, το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 

183, 184 και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

Επίσης, αναφέρεται: 

«Τέλος, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιλάβει στην τεχνική του 

προσφορά: 

• Σχέδια (κατόψεις, τομές) για τις τρεις γραμμές μηχανικής επεξεργασίας σε 

κατάλληλη κλίμακα που θα παρουσιάζουν τα μηχανήματα, τους ταινιομεταφορείς 

και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις (διάδρομοι επίσκεψης, κλίμακες, καμπίνες 

χειροδιαλογής).». 

Συνεπώς οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να κάνουν όποιες βελτιώσεις θεωρούν 

κατάλληλες στα σχέδια που θα υποβάλλουν με την τεχνική τους προσφορά. 

 

Ερώτημα 89: 

«Στο Τεύχος 03 (Τεχνική Περιγραφή Έργων Επεξεργασίας Στερεών, Υγρών 

Αποβλήτων και Αερίων Ρύπων), στην παράγραφο 14 (Έργα Επεξεργασίας Αερίων 

Ρύπων) σελ 110, αναφέρεται : «Με βάση τα παραπάνω το σύνολο του αέρα που 

εξέρχεται από τους κλειστούς κτιριακούς χώρους υποδοχής και μηχανικής 

επεξεργασίας θα διέρχεται μέσω σακόφιλτρου και βιόφιλτρου αντιστοίχως πριν 

εκλυθεί στην ατμόσφαιρα.» 

Επίσης στην ΑΕΠΟ, στην παρ. Δ3 αναφέρεται: «16. Δύναται να χρησιμοποιηθούν 

κυκλώνες, και σακκόφιλτρα, αλλά σε κάθε όμως περίπτωση όλα τα αέρια ρεύματα 

του δικτύου αποκονίωσης να έχουν διέλθει από σακκόφιλτρο πριν εκλυθούν τελικώς 

στην ατμόσφαιρα». 

Ωστόσο σύμφωνα με τη σχετική μελέτη στο Τεύχος 02.1 (Παράρτημα - Η/Μ 

Υπολογισμοί) και συγκεκριμένα στη Μελέτη Εξαερισμού Απαερίων/Υπολογισμός 

Δικτύου Αεραγωγών ΜΕΑ καθώς επίσης και στις σχετικές κατόψεις ΗΜ 02.6.1 και 

ΗΜ 02.6.2 (Εξαερισμού-Συλλογής Απαερίων – Επεξεργασίας Αέρα), ο αέρας του 

ανεμιστήρα ΑΝΑ3 που αναρροφά από τον χώρο Μηχανικής Διαλογής, τον χώρο 

Προεπεξεργασίας οργανικού κλάσματος & φορτοεκφόρτωσης και την Αποθήκη, ΔΕΝ 

διέρχεται από σακόφιλτρο παρά μόνο από Βιόφιλτρο πριν εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν αποτελεί απαίτηση ή όχι.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 89: 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το σχεδιασμό που 

παρουσιάζεται στα σχέδια ΗΜ 02.6.1 και ΗΜ 02.6.2 της Οριστικής Μελέτης. 
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Ερώτημα 90: 

«Σύμφωνα με το Τεύχος 2 (Τεχνική Περιγραφή ΗΜ έργων) σελ 70-71 και το Τεύχος 

3 (Τεχνική Περιγραφή Επεξεργασίας αερίων ρύπων) σελ 118, το Scrubber έχει 

διαστασιολογηθεί 24.000 m3/h. 

Ωστόσο σύμφωνα με το Τεύχος Υπολογισμών (Τεύχος 02.1, Παράρτημα – Η/Μ 

Υπολογισμοί), από το Scrubber διέρχεται και η παροχή των 7.200 m3/h εξαερισμού 

του κτιρίου Βιολογικής Επεξεργασίας (διάδρομος ελιγμών), συνεπώς προκύπτει 

συνολική παροχή που διέρχεται από το Scrubber 31.200 m3/h. 

Ομοίως στο Τεύχος 9 (Τιμολόγιο Μελέτης) στη σελ 145, η Πλυντηρίδα περιγράφεται 

με ελάχιστη παροχή αέρα 31.200 m3/h. 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τη συνολική παροχή του αέρα που θα διέρχεται από 

το Scrubber.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 90: 

Η δυναμικότητα της πλυντρίδας θα είναι όση και η παροχή αέρα του δικτύου, ήτοι 

31.200 m³/h. 

 

Ερώτημα 91: 

«Σύμφωνα με το Τεύχος Υπολογισμών (Τεύχος 02.1, Παράρτημα – Η/Μ Υπολογισμοί) 

και συγκεκριμένα στη διαστασιολόγηση των Αεραγωγών Απόσμησης του κτιρίου 

Βιολογικής επεξεργασίας, ο Ανεμιστήρας ΑΝΒ-2Β υπολογίζεται 12.000 m3/h (σελ 5), 

ενώ στο πινακάκι σελ 8 παρουσιάζεται ως 7.200 m3/h. 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε την πραγματική παροχή του ανεμιστήρα.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 91: 

Διευκρινίζεται ότι η παροχή του ανεμιστήρα ΑΝΒ-2Β είναι 12.000 m3/h, σύμφωνα με 

τους υπολογισμούς και το σχέδιο HM_03_6_1_MEB_EXAERISMOS_APAERIA_s της 

Οριστικής Μελέτης. 

 

Ερώτημα 92: 

«Σύμφωνα με το Τεύχος Υπολογισμών (Τεύχος 02.1, Παράρτημα – Η/Μ Υπολογισμοί) 

και συγκεκριμένα στη διαστασιολόγηση των Αεραγωγών Απόσμησης του κτιρίου 

Βιολογικής επεξεργασίας, στη σελ. 5, οι Ανεμιστήρες αναρρόφησης από τα κουτιά 

αναερόβιας χώνευσης ΑΝΒ-2Α και Β αναρροφούν από τα 4 εκ των 6 κουτών παροχή 

3.000 m3/h ανά κουτί. 

Δεν υπάρχει πουθενά διευκρίνιση για το χρόνο λειτουργίας των ανεμιστήρων. Σε 

περίπτωση που λειτουργούν συνεχώς, σημαίνει ότι τα 2/3 του χρόνου τα κουτιά 

αερίζονται, γεγονός που αντιτίθεται με την αρχή λειτουργίας της Αναερόβιας 

χώνευσης. 

Παρακαλώ διευκρινίστε με ακρίβεια τη λειτουργία των εν λόγω ανεμιστήρων.» 
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Διευκρίνιση σε Ερώτημα 92: 

Η παροχή των 12.000 m3/h αντιστοιχεί στη μέγιστη παροχή που δύναται να 

παραλάβει έκαστος εκ των αναφερόμενων ανεμιστήρων, ανάλογα με το πρόγραμμα 

λειτουργίας της Μονάδας Αναερόβιας Χώνευσης. Οι εν λόγω ανεμιστήρες, 

λειτουργούν μόνο όταν λειτουργούν και κάποιοι εκ των ανεμιστήρων προσαγωγής 

αέρα στα κελιά Αναερόβιας Χώνευσης 

 

Ερώτημα 93: 

«Οι Δυναμικότητες των μηχανημάτων της Μηχανικής Διαλογής που προκύπτουν από 

το Ισοζύγιο Μάζας της Οριστικής Μελέτης (Τεύχος 3, παρ. 5.1, σελ 30- 44) είναι 

μεγαλύτερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τεύχος 

04.3, παρ.2 και 3, σελ. 6-30), όπως φαίνεται στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα. 

 

 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιές Δυναμικότητες πρέπει να θεωρήσουμε ως 

ελάχιστες απαιτούμενες, αυτές των Τεχνικών Προδιαγραφών ή αυτές που 

προκύπτουν από το Ισοζύγιο Μάζας της Οριστικής Μελέτης.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 93: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: «…η δυναμικότητά του 

προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ελάχιστη 

απαιτούμενη που προκύπτει από τα ισοζύγια μάζας που θα υποβάλει έκαστος 

διαγωνιζόμενος.». 

 

Ερώτημα 94: 

«Στην ΑΕΠΟ αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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Σελ.10: «Η μονάδα θα λειτουργεί επτά μέρες την εβδομάδα σε μια βάρδια.» 

Σελ. 13: «Η ΜΜΕ [Νο 2 στην Γενική Διάταξη] αποτελείται από δυο γραμμές, μια για 

τα σύμμεικτα ΑΣΑ και μια για τα προ διαλεγμένα οργανικά.» 

Σελ. 27: «Επιπλέον, στη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής θα οδηγείται και τα οργανικά 

απόβλητα από τη ΔσΠ, σε χωριστή γραμμή επεξεργασίας ή στην ίδια γραμμή 

επεξεργασίας των ΑΣΑ αλλά σε ξεχωριστή βάρδια λειτουργίας. Η ΜΜΔ θα λειτουργεί 

έως 6 ημέρες / εβδομάδα.» 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε, πόσες είναι οι ημέρες λειτουργίας ανά εβδομάδα, 

πόσες οι βάρδιες και πόσες οι γραμμές επεξεργασίας στη ΜΜΔ.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 94: 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7.2 του Τεύχους 3 της Οριστικής Μελέτης: 

«Ο εξοπλισμός μηχανικής επεξεργασίας των σύμμεικτων και των προδιαλεγμένων 

οργανικών διαστασιολογείται με βάση τις 312 ημέρες δεδομένου ότι η μονάδα θα 

λειτουργεί 6 ημέρες/εβδομάδα σε μία (1) βάρδια. Θεωρείται ότι η λειτουργία σε μία 

βάρδια ισοδυναμεί με 7,5 ώρες λειτουργίας.». 

Επιπλέον, τα προδιαλεγμένα οργανικά θα επεξεργάζονται σε ξεχωριστή γραμμή 

επεξεργασίας από αυτή της επεξεργασίας των συμμείκτων ΑΣΑ. 

 

Ερώτημα 95: 

«Στη σελ. 28 της ΑΕΠΟ αναφέρεται : «Οι κύριες διεργασίες να είναι 

αυτοματοποιημένες.» 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε ποιες διαδικασίες ορίζονται ως κύριες.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 95: 

Ως κύριες διεργασίες σύμφωνα και με την Οριστική Μελέτη του έργου θεωρούνται 

οι γραμμές Μηχανικής Επεξεργασίας ΑΣΑ, Μηχανικής Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων και ραφιναρίας, η Μονάδα Βιολογικής 

Επεξεργασίας, τα συστήματα επεξεργασίας απαερίων και η Μονάδα Επεξεργασίας 

Υγρών Αποβλήτων. 

 

Ερώτημα 96: 

«Στη σελ. 28 της ΑΕΠΟ αναφέρεται : «Η τροφοδοσία των γραμμών επεξεργασίας να 

πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.» 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε πως ορίζεται συγκεκριμένα ο πρόσφορος τρόπος 

τροφοδοσίας της ΜΜΔ.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 96: 

Ο τρόπος τροφοδοσίας των γραμμών επεξεργασίας αναφέρεται με σαφήνεια στην 

Οριστική Μελέτη του Έργου. 
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Ερώτημα 97: 

«Στη σελ. 29 της ΑΕΠΟ αναφέρεται: «Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αναερόβιας 

χώνευσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζονται οι προδιαγραφές της 

Κ.Υ.Α. 114218/17.11.97 (ΦΕΚ 1016Β/97) όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.» 

Στην ΚΥΑ 114218 δεν γίνεται καμία αναφορά στην αναερόβια χώνευση του 

οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων. Μόνον στο κεφάλαιο 9 γίνεται απλή μνεία 

της αναερόβιας χώνευσης της ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων και αναφέρεται ως πρώτο στάδιο η υδρόλυση και ως δεύτερο η διάσπαση 

των οξέων προς αέρια. Ούτε για την ιλύ αναφέρονται προδιαγραφές επεξεργασίας 

με αναερόβια χώνευση. 

Παρακαλώ διευκρινίστε επομένως, ποιες είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να 

διασφαλίζονται με βάση την ΑΕΠΟ και σχετίζονται με την ΚΥΑ 114218.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 97: 

Θα πρέπει να διασφαλίζονται οι προδιαγραφές της Οριστικής Μελέτης του Έργου. 

 

Ερώτημα 98: 

«Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, όπου καθορίζονται τα περιεχόμενα της τεχνικής 

προσφοράς, στο άρθρο Β, σελ.2, απαιτείται η συμπλήρωση του Πίνακα Β1 με τίτλο 

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» για το βασικό προσφερόμενο 

εξοπλισμό των άρθρων 184, 185 και 187 του τιμολογίου μελέτης. 

Τα στοιχεία του πίνακα περιέχουν τον «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΑ» τον «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και τον «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ». Όμως το άρθρο 185 

του τιμολογίου μελέτης αναφέρεται στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΠΑΓΗΣ και το 

άρθρο 187 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ. Μόνον το άρθρο 184, που 

αναφέρεται στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ είναι σχετικό με το περιεχόμενο του ως άνω πίνακα Β1. 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποια είναι τα άρθρα του τιμολογίου που αντιστοιχούν 

στα περιεχόμενα του ως άνω πίνακα Β1.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 98: 

Διευκρινίζεται ότι το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 183, 184 

και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

 

Ερώτημα 99: 

«Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, στο άρθρο Β, σελ. 2 αναφέρεται ότι: "Επομένως, 

αφού έκαστος διαγωνιζόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της επίτευξης τους, 

δύναται να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραμμών μηχανικής 

προεπεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών και ραφιναρίας 

(άρθρα τιμολογίου 184, 185, 187), χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου των εν λόγω άρθρων.», όπως επίσης «Επιπλέον, τα είδη και ο αριθμός 

του προσφερόμενου εξοπλισμού δεν πρέπει να υπολείπονται σε σχέση με τα 

ζητούμενα στα αντίστοιχα ΑΤ 184, 185 και 187 του τιμολογίου μελέτης,….». 
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Υπάρχει η ίδια ασάφεια με το προηγούμενο ερώτημα. Παρακαλούμε διευκρινίστε σε 

ποια άρθρα αναφέρεται η βελτιστοποίηση.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 99: 

Διευκρινίζεται ότι το Παράρτημα Ι παράγραφος Β, αναφέρεται στα άρθρα 183, 184 

και 186 του τιμολογίου μελέτης και όχι στα 184, 185 και 187. 

 

Ερώτημα 100: 

«Στο άρθρο Γ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης, σελ. 5, αναφέρεται ότι : « Το 

άρθρο 188 του Τιμολογίου Μελέτης περιλαμβάνει τα εξής: ……….», όπου 

περιγράφονται τα στοιχεία της μονάδας αναερόβιας χώνευσης. 

Ωστόσο το άρθρο 188 δεν αφορά στην μονάδα αναερόβιας χώνευσης αλλά στον 

αναστροφέα των σωρών κομποστοποίησης. 

Παρακαλούμε να προβείτε στην σχετική διόρθωση.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 100: 

Διευκρινίζεται ότι το Παράρτημα Ι παράγραφος Γ, αναφέρεται στο άρθρο187 του 

τιμολογίου μελέτης και όχι στο 188. 

 

Ερώτημα 101: 

«Στο σχέδιο με Αρ. σχεδίου ΜΗΧ-05.1, με θέμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ -

ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ- παρουσιάζεται «ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ90» καθώς 

και θυροφράγματα επί αγωγού. 

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε το σημείο κατάληξης του «παρακαμπτήριου» 

αγωγού, το μήκος αυτού, σε ποιο σχέδιο και σε ποιο άρθρο του τιμολογίου έχει 

προβλεφθεί η σχετική δαπάνη. Παρακαλούμε επίσης όπως χορηγήσετε τις 

προδιαγραφές για τα θυροφράγματα επί αγωγού και προσδιορίσετε σε ποιο άρθρο 

του τιμολογίου έχει προβλεφθεί η σχετική δαπάνη.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 101: 

Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συμπλήρωση του τιμολογίου δίνονται στους 

διαγωνιζόμενους στην Οριστική Μελέτη και στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου. Ο 

προσδιορισμός λεπτομερειών θα γίνει με τα σχέδια της Μελέτης Εφαρμογής του 

Αναδόχου, την οποία υποχρεούται να υποβάλλει βάσει του Άρθρου 3 της ΕΣΥ. 

Επισημαίνεται ότι βάσει των Γενικών Όρων του Τιμολογίου Μελέτης, ισχύουν τα 

εξής: 

«Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 

λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.». 
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Ερώτημα 102: 

«Στο σχέδιο με Αρ. σχεδίου ΜΗΧ-05.2, με θέμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ -ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ- στο σχέδιο με τίτλο «ΚΑΤΟΨΗ» 

παρουσιάζεται η Δεξαμενή Εξισορρόπησης όπου στη άνω δεξιά γωνία παρουσιάζεται 

φρεάτιο διαστάσεων κάτοψης 2,00 x 2,30m και βάθους 1,50m. Η ίδια δεξαμενή 

παρουσιάζεται στα αρχιτεκτονικά και στα στατικά σχέδια του έργου, με αρ.Σχεδίου 

ΑΡΧ-05.Β.1 με και αρ.Σχεδίου Σ-05.Β.1, όμως στο σχέδιο με θέμα Αρ. σχεδίου ΜΕΣ-

01 και θέμα ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ παρουσιάζεται η με Α/Α Μ05Β και περιγραφή «ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ» παρουσιάζεται δεξαμενή με φρεάτιο στην κάτω δεξιά γωνία και 

διαφορετικές θέσεις των ανοιγμάτων. Παρακαλούμε όπως χορηγήσετε την Οριστική 

Μελέτη (αρχιτεκτονικά, στατική μελέτη, μηχανολογικά) της δεξαμενής που 

παρουσιάζεται στα σχέδια Γενικών Διατάξεων του έργου και είναι διαφορετική από 

τη δεξαμενή για την οποία έχει εκπονηθεί Αρχιτεκτονική, Στατική και Μηχανολογική 

Οριστική Μελέτη.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 102: 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα σχέδια που περιλαμβάνονται 

στην Οριστική Μελέτη του Έργου. Ο προσδιορισμός λεπτομερειών θα γίνει με τα 

σχέδια της Μελέτης Εφαρμογής του Αναδόχου, την οποία υποχρεούται να υποβάλλει 

βάσει του Άρθρου 3 της ΕΣΥ. 

 

Ερώτημα 103: 

«Στο Τιμολόγιο Μελέτης σελ.153 στο Α.Τ. 190 προβλέπεται η δαπάνη για 

φυγοκεντρικό, υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων και στην παράγραφο 

10.1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ στη σελ.72 του κεφαλαίου 10 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών Εξοπλισμού Επεξεργασίας του Τεύχους 04.3 Στραγγισμάτων 

αναφέρεται «…Η αντλία θα συνοδεύεται με σύνδεσμο αυτόματης σύζευξης, πλήρη, 

ώστε για την επισκευή ή αντικατάστασή της, να μην απαιτείται η είσοδος 

προσωπικού μέσα στον υγρό θάλαμο λυμάτων …», που προϋποθέτει την ύπαρξη 

ανυψωτικού μηχανισμού/διάταξης για την ανέλκυση/καθέλκυση αυτής από τον υγρό 

θάλαμο των λυμάτων. Παρακαλούμε όπως μας χορηγηθούν σχέδια, υπολογισμοί και 

προδιαγραφές για τις απαιτούμενες ανυψωτικές διατάξεις η μελέτη των οποίων 

προβλέπεται στα παραδοτέα της Οριστικής Μελέτης σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/2019 (ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019) «Εξειδίκευση 

του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι 

αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά 

έργα» και συγκεκριμένα το Παράρτημα Γ αυτής περί Ηλεκτρομηχανολογικών 

Μελετών Υδραυλικών Έργων και προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο 4.1. Οριστική 

Μελέτη Η/Μ Έργων, Υποκεφάλαιο 1. Ελάχιστα Παραδοτέα Η/Μ Αντλιοστασίων (σελ. 

12706-12708, ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019). Επίσης όπως μας γνωρίσετε εάν 

προβλέπονται αντιπληγματικές διατάξεις για το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο τις 

προδιαγραφές αυτών. Παρακαλούμε επίσης όπως επιβεβαιώσετε ότι η σχετική 

δαπάνη για τις απαιτούμενες ανυψωτικές διατάξεις δεν περιλαμβάνεται στο 

συγκεκριμένο άρθρο του Τιμολογίου (Α.Τ. 190) καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε 

σχετική αναφορά.» 
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Διευκρίνιση σε Ερώτημα 103: 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην Οριστική Μελέτη του Έργου. 

 

Ερώτημα 104: 

«Στο Τιμολόγιο Μελέτης σελ.154 στο Α.Τ. 194 προβλέπεται η δαπάνη για Μονάδα 

λεπτοκοσκίνησης διαμέτρου οπών 0,25mm ενώ στην Τεχνική Περιγραφή των έργων 

επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων και αερίων ρύπων στη σελ. 82 

αναφέρεται «…σύστημα λεπτοεσχάρωσης με πλέγμα διακένων το πολύ 350μm…», 

που αντιστοιχεί σε ορθογωνικό άνοιγμα 0,35mm. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε 

εάν συμπλήρωση του σχετικού άρθρου του τιμολογίου θα πρέπει να αφορά 

δεξαμενή Μονάδα λεπτοκοσκίνησης διαμέτρου οπών 0,25mm ή θα πρέπει να 

υπολογιστεί για πλέγμα διακένων 0,350mm που προβλέπεται στην Οριστική Μελέτη 

του έργου. Επίσης στο σχετικό σχέδιο με Αρ. σχεδίου ΜΗΧ-05.3, με θέμα 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΟΞΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ παρουσιάζεται το 

λεπτοκόσκινο σε στάθμη εγκατάστασης +64,85 και στάθμη εδάφους +60,20, ήτοι 

4,65m από το έδαφος. Παράλληλα στην Τεχνική Περιγραφή, στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και στην Οριστική Μελέτη του έργου δεν υπάρχει καμία αναφορά ή 

προδιαγραφή ή υπολογισμός ή σχέδιο για την πρόσβαση του προσωπικού στο 

συγκεκριμένο εξοπλισμό και επίσης απουσιάζει σχετική αναφορά στο άρθρο 

Τιμολογίου του έργου. Παρακαλούμε όπως χορηγήσετε τα σχέδια και τους σχετικούς 

υπολογισμούς και προμετρήσεις της Οριστικής Μελέτης των κατασκευών που 

απαιτούνται για την πρόσβαση στο συγκεκριμένο έ εξοπλισμό (κλιμακοστάσιο, 

ικρίωμα κ.α.) καθώς και να προσδιορίσετε τον τρόπο διαχείρισης των υγρών και 

στερεών που προκύπτουν από την αντίστροφη πλύση που περιγράφεται στο σχετικό 

άρθρο του Τιμολογίου (Α.Τ. 194 ) και της Τεχνικής Περιγραφής.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 104: 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην Οριστική Μελέτη του Έργου. Ο προσδιορισμός λεπτομερειών 

θα γίνει με τα σχέδια της Μελέτης Εφαρμογής του Αναδόχου, την οποία 

υποχρεούται να υποβάλλει βάσει του Άρθρου 3 της ΕΣΥ. 

 

Ερώτημα 105: 

«Στο Τιμολόγιο Μελέτης σελ.155 στο Α.Τ. 195 αναφέρεται «… Η δεξαμενή αερισμού 

θα έχει ωφέλιμο όγκο άνω των 180m³…» ενώ στην Τεχνική Περιγραφή των έργων 

επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων και αερίων ρύπων στη σελ. 85 

αναφέρεται «…και μία δεξαμενή αερισμού… ωφέλιμου όγκου περί τα 203,8m³…”. 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν συμπλήρωση του σχετικού άρθρου του 

τιμολογίου θα πρέπει να αφορά δεξαμενή χωρητικότητας 181m³ > 180 m³ κατά τα 

προβλεπόμενα στο Τιμολόγιο του έργου ή θα πρέπει η σχετική δαπάνη να 

υπολογιστεί για τον ωφέλιμο όγκο των 203,8m³ που προβλέπεται στην Οριστική 

Μελέτη του έργου.» 
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Διευκρίνιση σε Ερώτημα 105: 

Το Άρθρο Τιμολογίου 195 αναφέρεται στη δεξαμενή αερισμού χωρητικότητας 230,8 

m3 που προβλέπεται στην Οριστική Μελέτη του έργου και η οποία έχει 

χωρητικότητα μεγαλύτερη των 180 m3, όπως αναφέρεται και στην περιγραφή του 

εν λόγω άρθρου. 

 

Ερώτημα 106: 

«Επίσης στο Τιμολόγιο Μελέτης σελ.155 στο Α.Τ. 195 αναφέρεται «… Τα 

στραγγίσματα από την ανοξική δεξαμενή οδηγούνται στην κατάντη δεξαμενή 

αερισμού μέσω του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού. Πιο 

συγκεκριμένα, σε στεγασμένο υπαίθριο χώρο δίπλα από τη δεξαμενή βρίσκεται 

αντλιοστάσιο αποτελούμενο από δύο (η μία εφεδρική) φυγοκεντρικές αντλίες ξηρής 

εγκατάστασης δυναμικότητας τουλάχιστον 4m3/hr, …» ενώ αντίστοιχα στην 

Οριστική Ηλεκτρολογική Μελέτη του Έργου στο σχετικό σχέδιο με αριθμό ΗΛ08 και 

τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 6» στον 

Πίνακα Κίνησης MCC-BW(ΜΕΣ) παρουσιάζεται μία αντλία με περιγραφή «ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΕΡΙΣΜΟΥ PS-8.003 (αρχείο HL_08_ELECS_PINAKES_s.pdf) έναντι των δύο που 

προβλέπονται στο τιμολόγιο του Έργου. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν 

απαιτείται μία ή δύο αντλίες ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού, όπως 

περιγράφονται στο Τιμολόγιο Μελέτης του έργου και εάν περιλαμβάνεται στις 

υποχρεώσεις του αναδόχου η εκ νέου εκπόνηση της Ηλεκτρολογικής Μελέτης για το 

συγκεκριμένο τμήμα του έργου» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 106: 

Θα πρέπει να εγκατασταθούν «…δύο (η μία εφεδρική) φυγοκεντρικές αντλίες ξηρής 

εγκατάστασης δυναμικότητας τουλάχιστον 4 m3/hr», όπως αναφέρεται στο Άρθρο 

Τιμολογίου 195. Ο προσδιορισμός λεπτομερειών θα γίνει με τα σχέδια της Μελέτης 

Εφαρμογής του Αναδόχου, την οποία υποχρεούται να υποβάλλει βάσει του Άρθρου 

3 της ΕΣΥ. 

 

Ερώτημα 107: 

«Από την ομάδα σχεδίων με τίτλο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και συγκεκριμένα από τα 

σχέδια με αριθμούς ΜΗΧ-05.1, ΜΗΧ-05.2, ΜΗΧ-05.4, ΜΗΧ-05.5, ΜΗΧ-05.6, ΜΗΧ-

05.6, ΜΗΧ-05.7, ΜΗΧ-05.8, ΜΗΧ-05.9, ΜΗΧ-05.10 και ΜΗΧ-05.11 απουσιάζουν οι 

αγωγοί εισόδου και εξόδου των στραγγισμάτων και των λυμάτων του έργου. Επίσης 

αυτοί οι αγωγοί δεν παρουσιάζονται στις αντίστοιχες ομάδες σχεδίων με τίτλους 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ» και «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ». Παρακαλούμε όπως μας χορηγηθούν τα 

σχετικά σχέδια με τους απαιτούμενους για τη λειτουργία του έργου αγωγούς.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 107: 

Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συμπλήρωση του τιμολογίου δίνονται στους 

διαγωνιζόμενους στην Οριστική Μελέτη και στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

Συγκεκριμένα, οι αναφερόμενοι αγωγοί φαίνονται στα σχέδια Γενικών Διατάξεων 

της Οριστικής Μελέτης. Ο προσδιορισμός των λεπτομερειών θα γίνει στα σχέδια της 
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Μελέτης Εφαρμογής του Αναδόχου, την οποία υποχρεούται να υποβάλλει βάσει του 

Άρθρου 3 της ΕΣΥ. 

 

Ερώτημα 108: 

«Στο σχέδιο με Αρ. σχεδίου ΗΜΓ-01, με θέμα Η/Μ ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ παρουσιάζεται Αγωγός «Φ400» που εκκινά από το φρεάτιο «ΦΑ-55» με 

στάθμη πυθμένα «+57,75» και καταλήγει στο με Α/Α Μ05Β και περιγραφή 

«ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ» σε στάθμη «+57,65». Στο αντίστοιχο σχέδιο της 

Δεξαμενής Εξισορρόπησης, Αρ. σχεδίου ΜΗΧ-05.2, παρουσιάζεται στάθμη υγρών 

«+59,20» με αποτέλεσμα ο εν λόγω αγωγός και το ανάντη φρεάτιο «ΦΑ-55» να είναι 

πλήρης λυμάτων και υγρών αποβλήτων στη μέγιστη στάθμη λειτουργίας της 

δεξαμενής. Παρακαλούμε να μας χορηγηθούν οι σχετικές Υδραυλικές Μηκοτομές του 

έργου που δεν έχουν περιληφθεί στα σχέδια της Οριστικής Μελέτης.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 108: 

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την οριζοντιογραφική και υψομετρική 

τοποθέτηση των δικτύων αποτυπώνονται στα σχέδια που συμπεριλαμβάνονται στην 

Οριστική Μελέτη του έργου. Με βάση αυτά έχει καθοριστεί η λειτουργία του 

αναφερόμενου τμήματος του δικτύου στραγγιδίων ως βαρυτικό ολικής πλήρωσης, 

σε πλημμυρικές περιόδους. 

 

Ερώτημα 109: 

«Στο τεύχος της Τεχνικής περιγραφής των έργων πολιτικού μηχανικού στο κεφάλαιο 

6.6 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ στη σελ.67 

αναφέρεται ότι «… Η δεξαμενή είναι υπόγεια ενώ για τις μελλοντικές ανάγκες της 

μονάδας προβλέπεται χώρος πιεστικών συγκροτημάτων επί της πλάκας της 

δεξαμενής…» και κατωτέρω «…Ο πυθμένας των δεξαμενών διαμορφώνεται με 

κατάλληλες κλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται θετική αναρρόφηση των πιεστικών 

συγκροτημάτων…», ήτοι η στάθμη των υγρών να είναι χαμηλότερα από την στάθμη 

αναρρόφησης των αντλιών. Σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη του έργου, στα 

σχετικά σχέδια ΑΡΧ-05.F1 και Σ-05.F1 δεν προβλέπεται κατάλληλος υπόγειος χώρος 

για τη μελλοντική εγκατάσταση των πιεστικών συγκροτημάτων. Παρακαλούμε όπως 

επιβεβαιώσετε ότι δεν υφίσταται απαίτηση για κατασκευή υπόγειου, παράπλευρα 

της δεξαμενής χώρου για την εγκατάσταση πειστικών συγκροτημάτων.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 109: 

Επιβεβαιώνεται ότι η Οριστική Μελέτη του έργου δεν προβλέπει την κατασκευή 

υπόγειου χώρου για την εγκατάσταση των πιεστικών συγκροτημάτων σε συμφωνία 

με την Τεχνική Περιγραφή των έργων πολιτικού μηχανικού (κεφάλαιο 6.6 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ, σελ.67), όπου 

αναφέρεται «… Η δεξαμενή είναι υπόγεια ενώ για τις μελλοντικές ανάγκες της 

μονάδας προβλέπεται χώρος πιεστικών συγκροτημάτων επί της πλάκας της 

δεξαμενής…» και των αντίστοιχων σχεδίων. 
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Ερώτημα 110: 

«Στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου στο κεφάλαιο 10.6 Όργανα Ελέγχου 

αναφέρονται προδιαγραφές για «…10.6.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ…», «…10.6.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ 

ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ…», «…10.6.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ…», «…10.6.7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ pH…». Δεν υπάρχει καμία 

αναφορά στην Οριστική Μελέτη για τον αριθμό των μετρητών που απαιτούνται και 

τα σημεία εγκατάστασης αυτών. Στην παράγραφο 10.6.7 που αφορά το μετρητή pH 

αναφέρεται πως τοποθετείται εντός της δεξαμενής SBR που όμως δεν υφίσταται 

τέτοια δεξαμενή στη Μελέτη του έργου. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τον 

ελάχιστο αριθμό και είδος των οργάνων που πρέπει να εγκατασταθούν στο έργο 

καθώς και τα σχετικά άρθρα του τιμολογίου που θα περιληφθούν οι αντίστοιχες 

δαπάνες. Επίσης παρακαλούμε να μας χορηγήσετε το διάγραμμα ροής και οργάνων 

της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων του έργου.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 110: 

Όλα τα απαιτούμενα όργανα για τη ρύθμιση και τον έλεγχο λειτουργίας της 

εγκατάστασης αναλύονται στις τεχνικές προδιάγραφες του έργου. Ο μετρητής pH 

εγκαθίσταται στη δεξαμενή αερισμού. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη 

συμπλήρωση των Άρθρων Τιμολογίου του έργου δίνονται στην Οριστική Μελέτη και 

sτα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου. 

Επισημαίνεται ότι βάσει των Γενικών Όρων του Τιμολογίου Μελέτης, ισχύουν τα 

εξής: 

«Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 

λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.». 

 

Ερώτημα 111: 

«Στο έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 12432 της 22 Ιανουαρίου 2021 στη διευκρίνηση 16 που 

αφορά τον πίνακα χαρακτηριστικών των μεμβρανών του συστήματος M.B.R. στην 

παράμετρο «Διαπερατότητα μεμβρανών (clean water permeability)» αναφέρεται 

μονάδα μέτρησης «L/m2.bar» από την οποία απουσιάζει η παράμετρος του χρόνου. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η ορθή μονάδα μέτρησης για τη συγκεκριμένη 

παράμετρο είναι «L/m2.bar.h».» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα 111: 

Επιβεβαιώνεται ότι η ορθή μονάδα μέτρησης για την παράμετρο «Διαπερατότητα 

μεμβρανών (clean water permeability)» είναι «L/m2.bar.h». 
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Γενικές διευκρινίσεις: 

1. Το Μέρος V του ΕΕΕΣ: «Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια 

επιλογής υποψηφίων» δεν συμπληρώνεται, καθώς δεν αφορά στην παρούσα 

ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. 

2. Σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 192-31/01-02-2021 και 193-1/15-02-2021 αποφάσεις του 

ΔΣ της ΔΙΑΑΜΑΘ, αποφασίστηκε η απόρριψη των σχετικών αιτημάτων παράτασης 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια του 

Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΚΑΒΑΛΑΣ». 

 

Για τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 

 

Γεώργιος Βογιατζής 
Γενικός Δ/ντης 
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