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Θεσσαλονίκη, 05-02-2021 
Αριθ. πρωτ.: 1739/ΔΣΣΕΑ497 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
EΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

 

 Σ. Τέγου 

 Τσιμισκή 98, 54622, Θεσσαλονίκη 

 2310 966927 

 2310 969426 

 stegou@eyath.gr 
 

Προς: 
Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

Θέμα: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν 
ενδιαφερόμενοι επί των τευχών δημοπράτησης του έργου (μελέτη – κατασκευή) 
«Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127»  
(ΑΔΑΜ προκήρυξης 20PROC007930314 2020-12-24, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 95059) 

Επί των πρόσθετων ερωτημάτων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ σχετικά 
με τον διαγωνισμό του θέματος, παρέχονται οι διευκρινίσεις που γνωστοποιούνται με το παρόν 
έγγραφο. 

Οι παρούσες διευκρινίσεις αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr), κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των εγγράφων της 
σύμβασης. 

 

Ερώτηση 1 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν μπορούμε να παραδώσουμε τα σχέδια όλων των 
μελετών σε κλίμακα 1:50 και όχι μονό σε 1:100 όπως ζητάτε στα παραδοτέα των οριστικών 
μελετών, διότι αρκετή πληροφορία των σχεδίων δεν θα είναι αναγνώσιμη.  

Τα σχέδια των οριστικών μελετών θα παραδοθούν σε κλίμακα 1:100, όπως ορίζεται στον 

κανονισμό μελετών. 

 

Ερώτηση 2 

Στα σχέδια των αρχιτεκτονικών τομών και στην κάτοψη ισογείου εμφανίζεται μια υποβάθμιση 
του πεζόδρομου στην οδό Μελενίκου, όπως αναφέρετε και στη Τ.Ε. αρχιτεκτονικών της 
οριζόντιας διάνοιξης διαφυγής που κατασκευάζεται επί του πεζοδρόμου Κωνσταντίνου 
Μελενίκου για να εξυπηρετήσει την νέα έξοδο κινδύνου, παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν 
υπάρχει αυτή η απαίτηση διότι στον προϋπολογισμό του έργου δε φαίνονται αυτές οι 
εργασίες.  

Η διάνοιξη νέας εξόδου κινδύνου είναι απαιτητή καθώς εκτός από την λειτουργικότητά της 
εξυπηρετεί και την υποχρέωση, βάσει κανονισμών, της άμεσης πρόσβασης στο πυροσβεστικό 
συγκρότημα.    

Το σχέδιο της τομής με την υποβάθμιση μέρους του πεζοδρομίου είναι ενδεικτικό. Όπως 
αναφέρεται και στα σχέδια κατόψεων, οι στάθμες υπογείων παρατίθενται από την οικοδομική 

http://www.eyath.gr/
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άδεια 4575/1968 και των υπολοίπων στάθμεων από τα σχέδια υπαγωγής στο Ν. 4178/2013. Η 
ανάγκη επομένως υποβάθμισης και το μέγεθος αυτής θα εξαρτηθεί από την τελική διαμόρφωση 
και το υψόμετρο του δαπέδου του ισογείου στο σημείο της εξόδου, σύμφωνα με την οριστική 
αρχιτεκτονική μελέτη. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο σχεδόν των απαραίτητων εργασιών με τις 
σχετικές ποσότητες προμελέτης (αδιατάρακτη κοπή και καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος, 
καθαίρεση οπτοπλινθοδομών, αποξήλωση δαπέδων, κατασκευές σκυροδέματος, επιστρώσεις 
πλακών, κιγκλιδώματα) συμπεριλαμβάνονται στα αντίστοιχα άρθρα του προϋπολογισμού. 

 

Ερώτηση 3 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν ο Υ/Σ ΜΤ του κτιρίου είναι Υ/Σ καταναλωτή ή Υ/Σ του 
δικτύου διανομής του ΔΕΔΔΗΕ. Στην περίπτωση που ο Υ/Σ ανήκει στο ΔΕΔΔΗΕ επιβεβαιώστε 
ότι θα απαιτηθεί το σχέδιο 3.2.4.1 του Κανονισμού Μελετών με δεδομένο ότι η μελέτη δεν 
μπορεί να προχωρήσει σε επεμβάσεις στο δίκτυο Μ/Τ του ΔΕΔΔΗΕ.  

Διευκρινίζεται ότι ο Υ/Σ ΜΤ του κτιρίου είναι Υ/Σ καταναλωτή (εξυπηρετεί μόνο την ΕΥΑΘ ΑΕ). 

 

Ερώτηση 4 

Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος και εφόσον ο Υ/Σ δεν ανήκει στην ΕΥΑΘ επιβεβαιώστε 
την απαίτηση της παραγράφου 3.2.6 για υπολογισμούς που αφορούν στον Υ/Σ ΜΤ.  

Οι υπολογισμοί της παρ. 3.2.6 του Κανονισμού Μελετών δεν θα αφορούν στο τμήμα μέσης τάσης. 

Ερώτηση 5 

Παρακαλώ να διευκρινιστούν αν προβλέπεται η τοποθέτηση ενός πίνακα αδιάλειπτων 
φορτίων ανά επίπεδο (εφόσον σε αυτό υπάρχει ανάλογο φορτίο) ή αν προβλέπεται η 
εγκατάσταση ενός πίνακα αδιάλειπτων φορτίων εντός του χώρου του server room. 

Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός των δικτύων αποτελεί αντικείμενο της ομάδας μελέτης του 
υποψηφίου. Ωστόσο όπως αναφέρεται και στην προμελέτη, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο 
πινάκων, ενός στο server room του Α’ ορόφου και ενός στο server room του Δ’ ορόφου.  

 

Ερώτηση 6 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τις προβλέψεις της παραγράφου 5.3.10 της Τεχνικής 
Περιγραφής ότι «Στους διαδρόμους, η ηλεκτρική εγκατάσταση θα κατασκευασθεί εμφανής και 
τα καλώδια τροφοδότησης των ηλεκτρικών πινάκων και των καταναλώσεων θα οδεύουν 
ομαδικά σε οριζόντιες ή κατακόρυφες διάτρητες γαλβανισμένες μεταλλικές σχάρες 
τοποθετημένες στην περίμετρο των χώρων. Οριζόντια και κατακόρυφα τμήματα 
μεμονωμένων ηλεκτρικών γραμμών εκτός σχαρών θα τοποθετούνται μέσα σε πλαστικούς 
ηλεκτρολογικούς σωλήνες βαρέος τύπου (εμφανής επίτοιχη εγκατάσταση). Στα γραφεία η 
ηλεκτρική εγκατάσταση θα κατασκευασθεί εμφανής και τα καλώδια τροφοδότησης των 
καταναλώσεων θα οδεύουν ομαδικά σε εμφανή πλαστικά ηλεκτρολογικά κανάλια 
τοποθετημένα στην περίμετρο των χώρων οριζόντια ή κατακόρυφα. Στην οροφή των χώρων 
τα καλώδια θα τοποθετούνται μέσα σε πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες βαρέος τύπου 
(εμφανής επίτοιχη εγκατάσταση). Η τροφοδότηση των στοιχείων που βρίσκονται μέσα στα 
ενδοδαπέδια κουτιά των γραφείων θα γίνεται χωνευτή μέσα στο δάπεδο και τα καλώδια θα 
τοποθετούνται μέσα σε πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες βαρέος τύπου (χωνευτή 
εγκατάσταση στο δάπεδο). Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων η ηλεκτρική εγκατάσταση θα 
κατασκευασθεί εμφανής και τα καλώδια τροφοδότησης των ηλεκτρικών πινάκων και των 
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καταναλώσεων θα οδεύουν ομαδικά σε οριζόντιες ή κατακόρυφες διάτρητες γαλβανισμένες 
μεταλλικές σχάρες τοποθετημένες στην περίμετρο των χώρων. Οριζόντια και κατακόρυφα 
τμήματα μεμονωμένων ηλεκτρικών γραμμών εκτός σχαρών θα τοποθετούνται μέσα σε 
πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες βαρέος τύπου (εμφανής επίτοιχη εγκατάσταση) ή σε 
εμφανή πλαστικά ηλεκτρολογικά κανάλια τοποθετημένα στην περίμετρο του χώρου. Η 
τροφοδότηση των στοιχείων που βρίσκονται μέσα στα ενδοδαπέδια κουτιά της Αίθουσας θα 
γίνεται χωνευτή μέσα στο δάπεδο και τα καλώδια θα τοποθετούνται μέσα σε πλαστικούς 
ηλεκτρολογικούς σωλήνες βαρέος τύπου (χωνευτή εγκατάσταση στο δάπεδο).»  

Ο τρόπος όδευσης των δικτύων που περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή δεν είναι 

δεσμευτικός. Η επιλογή της βέλτιστης λύσης επαφίεται στον μελετητή.  

 

Ερώτηση 7 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή θα τοποθετηθούν σε 
κάθε όροφο «Σε κάθε όροφο του κτηρίου, θα τοποθετηθούν κεραίες ασύρματου δικτύου Wi-
Fi . Θα πρέπει να είναι AP της εταιρίας Cisco και να ελέγχονται από Wireless Controller που θα 
βρίσκεται στο data room» καθώς ο εξοπλισμός αυτός δε περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό και στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Αν ναι, τότε παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε αν ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά της εταιρείας CISCO.  

Η εταιρεία είναι ενδεικτική. Ωστόσο θα πρέπει να καλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Ερώτηση 8 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι σε κάθε όροφο θα υπάρχει τοπικός κατανεμητής voice-
data, καθώς αυτή η ποσότητα δεν περιλαμβάνεται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός των δικτύων αποτελεί αντικείμενο της ομάδας μελέτης του 
υποψηφίου, Ωστόσο όπως αναφέρεται και στην προμελέτη, προβλέπονται δύο τοπικοί 
κατανεμητές voice-data, ένας στο server room του Α’ ορόφου και ένας στο server room του Δ’ 
ορόφου.  

 

Ερώτηση 9 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι με τον όρο IPTV στον Κανονισμό Μελετών και στον Πίνακα 
συμμόρφωσης αναφέρεστε στην εγκατάσταση ραδιοφώνου τηλεόρασης της Τεχνικής 
Περιγραφής.  

Διευκρινίζεται ότι IPTV είναι η Internet Protocol Television, δηλαδή η online τηλεόραση που 
βασίζεται στο πρωτόκολλο του Internet, η οποία προαιρετικά, μπορεί να υποστηρίξει και 
εκπομπή ραδιοφώνου με το κατάλληλο αποκωδικοποιητή. Επισημαίνεται ότι βούληση της 
εταιρείας μας είναι η εγκατάσταση να περιλαμβάνει συμβατική εγκατάσταση τηλεόρασης – 
ραδιοφώνου. 

 

Ερώτηση 10 

Παρακαλούμε να ορίσετε τις απαιτήσεις σε λήψεις Ραδιοφώνου; Τηλεόρασης ανά όροφο και 
γραφείο 

Οι απαιτήσεις σε λήψεις ραδιοφώνου και τηλεόρασης ανά όροφο και γραφείο ορίζονται ως εξής: 
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8ος όροφος: Από μία παροχή TV-Radio και Δορυφορικής στο γραφείο του Προέδρου και στην 
Αίθουσα του Δ.Σ,  

7ος όροφος: Από μία παροχή TV-Radio και Δορυφορικής στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο 
γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο γραφείο του Αντιπροέδρου και στο Γραφείο Τύπου,  

6ος όροφος: Μία παροχή TV-Radio και Δορυφορικής στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας, 

5ος όροφος: Μία παροχή TV-Radio και Δορυφορικής στο γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης, 

4ος όροφος: Μία παροχή TV-Radio και Δορυφορικής στο γραφείο του προϊσταμένου τμήματος 
της Διεύθυνσης Οικονομικών,  

3ος όροφος: Από μία παροχή TV-Radio και Δορυφορικής στο γραφείο του προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ορόφου,  

2ος όροφος: Μία παροχή TV-Radio και Δορυφορικής στο γραφείο του προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Διοίκησης,  

1ος όροφος: Μία παροχή TV-Radio και Δορυφορικής στο γραφείο του προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Πληροφορικής, 

Ισόγειο: Μία παροχή TV-Radio και Δορυφορικής στην αίθουσα εκδηλώσεων.  

Επισημαίνεται επιπλέον ότι δίπλα σε κάθε πρίζα  TV-Radio και Δορυφορικής θα πρέπει να 
υπάρχει και ρευματολήπτης τύπου schucko προκειμένου να τροφοδοτηθεί η τηλεόραση ή/και ο 
δέκτης ανάλογα. 

 

Ερώτηση 11 

Παρακαλούμε διευκρινίστε σε ποια από τα γραφεία θα εφαρμόζεται ο έλεγχος φωτισμού 
τυπικού γραφείου που αναφέρεται στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, καθώς αυτός είναι 
διαφορετικός από τον τρόπο που περιγράφεται αμέσως παρακάτω με τα dimmable φωτιστικά.  

Στους χώρους των γραφείων θα γίνεται έλεγχος παρουσίας ατόμου, προκειμένου να υπάρχει 
ένταση φωτισμού 500 lx. Επιπλέον θα γίνεται έλεγχος εξωτερικού φωτισμού από αισθητήρες, 
ώστε τα φωτιστικά να ελέγχονται (ντιμάρονται) κατάλληλα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η 
συγκεκριμένη ένταση. 

 

Ερώτηση 12 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογισμός των απαιτήσεων αερισμού θα γίνει με όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο 12.2 της Τεχνικής Περιγραφής και αφορούν εμπορικά κέντρα 
και όχι με τα όσα αναφέρει η ΤΟΤΕΕ 20701/1-2017 σχετικά με τους χώρους γραφείων.  

Ο υπολογισμός απαιτήσεων αερισμού θα γίνει σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701/1-2017 ανάλογα 
με τις χρήσεις των χώρων (γραφεία, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ.).  
 

Ερώτηση 13 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε την προσαύξηση των απαιτήσεων αερισμού που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3.8.4 του Κανονισμού Μελετών  

Ισχύουν οι προσαυξήσεις της παρ. 3.8.4, πλην των μανομετρικών των ανεμιστήρων των 

εναλλακτών αέρα-αέρα.  
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Ερώτηση 14 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποια θα είναι η εσωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού 
θέρμανσης που θα ληφθεί υπόψη με δεδομένο ότι στην παράγραφο 12.2 του Τεύχους Τεχνικής 
Περιγραφής και την παράγραφο 3.8.4 του Κανονισμού Μελετών αναφέρονται διαφορετικές 
θερμοκρασίες.  

Οι εσωτερικές θερμοκρασίες σχεδιασμού θα είναι σύμφωνες με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 και 

ανάλογες με τις χρήσεις των χώρων.  

 

Ερώτηση 15 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τευχών υπολογισμών του 
δικτύου αεραγωγών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.8.4 και 3.8.5 του Κανονισμού 
Μελετών  

Η παράγραφος 3.8.4 αναφέρεται στους υπολογισμούς των φορτίων, των ποσοτήτων αέρα κλπ 
ενώ η παράγραφος 3.8.5 αναφέρεται στους υπολογισμούς των διατομών των αεραγωγών και 
των σωληνώσεων. Διευκρινίζεται ότι υποχρέωση των συμμετεχόντων αποτελεί η υποβολή και 
των δύο τευχών υπολογισμών.  

 

Ερώτηση 16 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποιο τεύχος είναι το Παράρτημα Α που αναφέρεται στο σημείο 
7 της παραγράφου 3.9 του Κανονισμού Μελετών  

Το Παράρτημα Α αφορά το τεύχος 12 «Πίνακας συμμόρφωσης». 

 

Ερώτηση 17 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν οι Τεχνικές Περιγραφές κάθε επιμέρους εγκατάστασης που 
αναφέρονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης μπορούν να δοθούν σε ενιαίο τεύχος (ομοίως οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Πίνακας ποιοτικών στοιχείων, και τα τεχνικά έντυπα 
υλικών/κατασκευών (prospectus). 

Η Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή της Η/Μ Μελέτης αποτελεί ένα κοινό τεύχος για όλες τις 
Η/Μ εγκαταστάσεις όπως αναγράφεται και στον Πίνακα Συμμόρφωσης με κωδικό Κ.Μ. 3.9.1. Ο 
Πίνακας Ποιοτικών Στοιχείων και τα Τεχνικά Φυλλάδια, όπου απαιτούνται, πρέπει να αποτελούν 
ξεχωριστά τεύχη, ακολουθώντας τον Πίνακα Συμμόρφωσης με τους αντίστοιχους κωδικούς, 
ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος πληρότητας από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

Ερώτηση 18 

Στον προϋπολογισμό στην ομάδα καθαιρέσεων, η εργασία 2) Καθαίρεση υφιστάμενων 
δαπέδων και η εργασία 5) Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, έχουν μονάδα μέτρησης τα κυβικά (m3). Ωστόσο, θεωρούμε πως οι αντίστοιχες 
ποσότητες είναι αρκετά μεγάλες για το αντικείμενο και επομένως δε συνάδουν με αυτή τη 
μονάδα μέτρησης. Συνήθως, η επιμέτρηση καθαίρεσης δαπέδων μετριέται σε m2 και οι 
αδιατάρακτες κοπές σε τετραγωνικά μέτρα επί βάθος εκατοστού. Μήπως αναφέρεστε σε άλλη 
μονάδα μέτρησης? Παρακαλώ διευκρινίστε. 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΕΓΝΑΤΙΑ 127 - 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |  2310 966600 |  2310 969400 

 

Διευκρινίζεται ότι οι σωστές μονάδες μέτρησης είναι «m2» στο άρθρο με α/α 2 και «m*cm» στο 
άρθρο με α/α 5. 

 

 Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Έργων & Ανάπτυξης 
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