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Θεσσαλονίκη, 09-06-2021 
Αριθ. πρωτ.: 08127/ΔΣΣΕΑ2111 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
EΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

 

 Μ. Βοζαλής 

 Τσιμισκή 98, 54622, Θεσσαλονίκη 

 2310 966938 

 2310 969426 

 evozalis@eyath.gr 

 
 

Προς: 
Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο 
«Οριστική μελέτη δεξαμενών Δ2α και Δ3α και νέας δεξαμενής καθίζησης κορεσμού 
ασβέστη στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)»  
(ΑΔΑΜ προκήρυξης 21PROC008629735 2021-05-19, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 180856) 

  

 
Σχετικά με τον διαγωνισμό του θέματος παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις επί ερωτημάτων 
που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Ερώτηση 1: 
Σε ότι αφορά στην Πρόσθετη Τεχνική Ικανότητα της παρ.19.3.Β για την κατηγορία 8 (στατικά) 
παρακαλώ να μας απαντήσετε αν η συγκεκριμένη εμπειρία γίνεται αποδεκτή , όταν η μελέτη έχει 
εκπονηθεί από τον οικονομικό φορέα, ως υπεργολαβία από τον ανάδοχο της μελέτης.  
 

Απάντηση: 
Η εμπειρία γίνεται αποδεκτή εφόσον συνοδεύεται από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης του υπεργολάβου από την υπηρεσία επίβλεψης ή τον φορέα έγκρισης της μελέτης. 

 

Ερώτηση 2: 
Στην παράγραφο §3.1.3.8 «Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών» αναφέρεται: «Ο γεωτεχνικός 
μελετητής θα συντάσσει Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών στην οποία θα γίνεται η 
αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας, συνεκτιμώντας τα 
σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική μελέτη, με στόχο τον καθορισμό του γεωτεχνικού 
προσομοιώματος στην περιοχή του έργου, των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών, της 
στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, κλπ.».  
Στο αντικείμενο του παρόντος δεν περιλαμβάνεται και η εκπόνηση Γεωλογικής Μελέτης στην 
περιοχή του έργου. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε σε ποια Γεωλογική Μελέτη αφορά το 
εν λόγω εδάφιο.  
 

Απάντηση: 
Στο αντικείμενο δεν περιλαμβάνεται η εκπόνηση Γεωλογικής Μελέτης. Ωστόσο, κατά τη φάση 
σύνταξης της Έκθεσης Γεωτεχνικής Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών θα ληφθούν υπόψη οι 
πληροφορίες που αφορούν τη γεωλογία της περιοχής που υπάρχουν στα σχετικά κεφάλαια των 
διαθέσιμων μελετών. 
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Ερώτηση 3: 
Στην παράγραφο §4 «Χρονοδιάγραμμα» η διάρκεια εκπόνησης των Γεωτεχνικών Ερευνών και 
Μελετών ορίζεται στον έναν (1) μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των εργασιών που 
απαιτούνται για τη διάνοιξη τεσσάρων (4) ερευνητικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 90m και 
την εκτέλεση επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών) καθώς και το γεγονός ότι η Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης αφορά σε 
κατασκευές συνολικού εμβαδού σε κάτοψη περί τα 14.000m2, κρίνεται ότι ο προτεινόμενος 
χρόνος εκπόνησης της Γεωτεχνικής Έρευνας και Μελέτης είναι περιορισμένος για την άρτια 
ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών - μελετών και προτείνεται η διαμόρφωση του 
συνολικού χρόνου εκπόνησης των γεωτεχνικών ερευνών – μελετών στους 2,5 μήνες τουλάχιστον. 
Μία ενδεχόμενη επέκταση του χρόνου εκπόνησης των εν λόγω ερευνών και μελετών δεν 
μεταβάλει τον συνολικό χρόνο της μελέτης ούτε επηρεάζει την εκπόνηση των λοιπών μελετών του 
έργου.  
 

Απάντηση: 
Δεδομένων των μαλακών σχηματισμών στην περιοχή έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια εκτέλεσης των γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών 
προηγούμενης φάσης έρευνας, κρίνεται πως η διάρκεια εκπόνησης της γεωτεχνικής Έρευνας και 
Μελέτης είναι επαρκής. Μολαταύτα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Τεύχους Τεχνικών 
Δεδομένων, έχει προβλεφθεί πιθανότητα καθυστέρησης λόγω απρόβλεπτων συνθηκών χωρίς να 
επηρεάζεται η εκπόνηση των υπόλοιπων μελετών και ο συνολικός χρόνος της σύμβασης. 

 
Ερώτηση 4: 
Στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών στον υπολογισμό της Η/Μ αμοιβής αναφέρεται μόνο η 
εκπόνηση μελέτης θυροφράγματος για την δεξαμενή Δ2α.  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν στο πλαίσιο εκπόνησης του συνόλου των μελετών του 
έργου, προβλέπεται πρόσθετο Η/Μ μελετητικό αντικείμενο, πλέον του προαναφερόμενου στο 
τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών (δηλ. εκπόνηση μελέτης θυροφράγματος για την δεξαμενή 
Δ2α). 
 

Απάντηση: 
Το αντικείμενο της Η/Μ Μελέτης είναι αυτό που έχει προεκτιμηθεί στο Τεύχος Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών. 

 

Οι παρούσες διευκρινίσεις αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr). Επίσης, κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς με μήνυμα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Έργων & Ανάπτυξης 

 
 
 
 

Μεντές Αλέξανδρος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Εσωτερική Διανομή 
1.- Χρον. Αρχείο 
2.- Γενική Διεύθυνση 
3.- ΔΣΣΕΑ 
4.- ΔΣΣΕΑ- ΤΜΠΔ 
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