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ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
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 2310 969426 
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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. 

Σε περίπτωση υποβολής και άλλων ερωτημάτων, θα εκδοθούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης. 

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 

Σχετικά με το έργο «Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127» 
προκύπτουν ασυμφωνίες μεταξύ των αρχιτεκτονικών σχεδίων και των σχεδίων των ξυλοτύπων 
της μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου, συγκεκριμένα εντοπίζονται τα εξής: 

α) Στο χώρο του κλιμακοστασίου που εντοπίζεται μεταξύ των αξόνων Α-Δ και 1 των σχεδίων των 
ξυλοτύπων από το ισόγειο μέχρι και τον Α όροφο ο στατικός φορέας απαρτίζεται από 
υποστυλώματα και δοκούς ενώ στα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια το κλιμακοστάσιο 
περιβάλλεται από πυρήνα οπλισμένου σκυροδέματος. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποια 
είναι η υφιστάμενη κατάσταση.  

β) Στη θέση του ανελκυστήρα που βρίσκεται μεταξύ των αξόνων Δ-Ε και 1 στα σχέδια των 
ξυλοτύπων υπάρχει η δοκός (D9 για το Α και Β υπόγειο, τα D14 για το μεσοπάτωμα και D11 
που αφορά την οροφή ισογείου), ωστόσο στα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια στο σημείο 
εκείνο δεν υπάρχει δοκός καθώς ο ανελκυστήρας αποτυπώνεται να καταλαμβάνει 
μεγαλύτερο χώρο. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση.  

γ) Όσον αφορά την κατασκευή εξωτερικού μεταλλικού κλιμακοστασίου, όπως αυτό 
αποτυπώνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής πρότασης, στη φάση προμελέτης δεν έχει 
ληφθεί υπόψιν η έδραση του και η μεταφορά των αντίστοιχων φορτίων στον υφιστάμενο 
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φορέα οπλισμένου σκυροδέματος γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάσει τους τρόπους 
ενίσχυσης που προτάθηκαν στη φάση προμελέτης.  

δ) Όσον αφορά το σχέδιο ξυλοτύπου οροφής ισογείου το υποστύλωμα Μ17 από τη στάθμη αυτή 
και μέχρι το δώμα παρουσιάζει μεγάλη μετατόπιση της τάξης των 20cm σε σχέση με τους 
κατώτερους ορόφους, όπως αποτυπώνεται τόσο στους ξυλοτύπους όσο και στα αρχιτεκτονικά 
σχέδια. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν αυτό ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη 
(πραγματική) κατάσταση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.  

ε) Τέλος παρακαλούμε να μας διαθέσετε τα σχέδια ξυλοτύπων, αρχιτεκτονικών και Η/Μ της 
οικοδομικής αδείας 4575/02-125-1968 καθώς και της αναθεώρησης με αρ.πρωτ. 25754/15-
02-1971. Όπως επίσης και όλα τα συνημμένα τις τακτοποίησης (δήλωση-πεντάφυλλο, τεχνική 
έκθεση, κατόψεις, κλπ) 

 

Απάντηση 1 

α) Ισχύει η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού της στατικής προμελέτης. Ο πλαισιακός 
φορέας του κλιμακοστασίου που αποτυπώνεται στις κατόψεις της στατικής προμελέτης από 
το δάπεδο του μεσορόφου και άνω θα διατηρηθεί και στην νέα πρόταση, εκτός εάν απαιτηθεί 
ενίσχυση αυτού βάσει της οριστικής στατικής μελέτης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της 
προσφοράς.  

β) Ισχύει η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού της στατικής προμελέτης. Η τελική ακριβής 
διαστασιολόγηση του φρεατίου του ανελκυστήρα θα γίνει στην οριστική μελέτη και την 
μελέτη εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση η δοκός μήκους περίπου 1,50μ σε εκείνη την θέση θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως καθαιρούμενη καθότι δεν συμμετέχει στον πρωτεύοντα φέροντα 
οργανισμό του κτιρίου αλλά αποτελεί δευτερεύον δομικό στοιχείο. H οριστική στατική μελέτη 
ενίσχυσης θα πρέπει να προβλέψει την διαμόρφωση. 

γ) Η στατική προμελέτη περιλαμβάνει την αποτίμηση του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού 
και κάνει προτάσεις ενίσχυσης. Αυτές είναι ενδεικτικές και αφορούν την βασική φιλοσοφία 
της αντισεισμικής ενίσχυσης χωρίς να περιλαμβάνουν τοπικού χαρακτήρα επεμβάσεις. Αυτό 
αποτελεί αντικείμενο της οριστικής στατικής μελέτης όπως άλλωστε ορίζεται στο ΠΔ-696/74 
(ΦΕΚ-301/Α/8-10-74) αλλά και στον ΚΑΝΕΠΕ. Ειδικά για το θέμα, τα υφιστάμενα 
υποστυλώματα είναι διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 20εκx20εκ με φέρουσα ικανότητα 
0.20x0.20x20.000x0.85/1.5 ≈ 453 KN ενώ το φορτίο του κλιμακοστασίου (με 5KN/m² κινητό) 
για 7 στάθμες και 4 στύλους δεν είναι πάνω από 100KN/στύλο. Σε κάθε περίπτωση η επίλυση 
στατικών θεμάτων τοπικής φύσης είναι αντικείμενο της οριστικής μελέτης.  

δ) Όπως φαίνεται στα σχέδια της στατικής αποτύπωσης υπάρχει αυτή η απόκλιση. Επίσης στην 
σελίδα 37 του τεύχους Τ1 της στατικής προμελέτης φαίνεται ότι η εκκεντρότητα αυτή έχει 
εισαχθεί στο στατικό προσομοίωμα. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η οριστική στατική μελέτη 
θα προβλέψει ενίσχυση-επέκταση του υποστυλώματος Μ17 στο ισόγειο έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί η περασιά. 

ε) Όλη η απαιτούμενη πληροφορία για την σύνταξη της οριστικής μελέτης που πρέπει να 
συνοδεύει την προσφορά είναι διαθέσιμη στον χώρο του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη 
του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr). Τα σχέδια της αδείας έχουν 
ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη των προμελετών που έχουν ήδη διατεθεί και δεν αποτελούν 
μέρος των τευχών δημοπράτησης. 
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Ερώτηση 2 

Ερώτηση σχετικά με την πρόσθετη Τεχνική Ικανότητα της παρ. 22.Δ.2 της διακήρυξης. Θα θέλαμε 
να μας ενημερώσετε εάν καλύπτουμε την προϋπόθεση που απαιτείται των 5.000.000,00€ πλέον 
Φ.Π.Α. εφόσον έχουμε βεβαίωση περαίωσης έργου 11.670.000,00€ τον Δεκέμβριο του 2014. 

 

Απάντηση 2 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22.Δ της Διακήρυξης ισχύουν τα εξής: 

«Πρόσθετη Τεχνική Ικανότητα: Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να έχουν κατασκευάσει κατά την τελευταία 7ετία ένα τουλάχιστον κτίριο (όχι 
βιομηχανοστάσιο ή αποθήκη)  προϋπολογισμού ( δημοπράτησης ) τουλάχιστον 5.000.000,00€ 
(πλέον ΦΠΑ) Η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων.» 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ανωτέρω πρόσθετης τεχνικής ικανότητας 
ορίζονται στο άρθρο 23.6 της Διακήρυξης: 

«Για την απαίτηση τεχνικής ικανότητας που περιγράφεται στην παράγραφο 22.Δ.2 οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να υποβάλλουν με την προσφορά τους κατάλογο των ειδικών εκτελεσθέντων 
έργων που ολοκληρώθηκαν την τελευταία επταετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Ο κατάλογος πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των 
έργων.» 

 

 Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Έργων & Ανάπτυξης 

 
 
 

Μεντές Αλέξανδρος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Εσωτερική Διανομή 
1.- Χρον. Αρχείο 
2.- Γεν. Δ/νση 
3.- ΔΣΣΕΑ 
4.- ΔΣΣΕΑ- ΤΜΠΔ 
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