
 

 
 

 
Προς : Οικονομικούς Φορείς 

 
ΘΕΜΑ : Απαντήσεις στα ερωτήματα των οικονομικών φορέων που 

συμμετείχαν στην Δημόσια Διαβούλευση επί των Τευχών  
Διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Δ.Κ. Σοχού Δήμου Λαγκαδά» μέσω διαδικτύου 

 

Η ΑΝΕΘ Α.Ε. διενήργησε  Δημόσια Διαβούλευση επί των Τευχών  Διακήρυξης  για το 
έργο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Σοχού Δήμου 
Λαγκαδά», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με αξιολόγηση μελέτης την Πέμπτη, 
11/09/2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom. 

Στη διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι των παρακάτω οικονομικών φορέων: 

• ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 
• ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
• ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε. 

 
και η ΑΝΕΘ Α.Ε. ως αναθέτων φορέας. 
 
Κατά τη διαβούλευση πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση της ΕΕΛ Σοχού και 
ακολούθησαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες. 

Τα ερωτήματα και οι απαντήσεις/διευκρινίσεις δίδονται παρακάτω: 

ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ 

1) Ερώτημα: Στο τεύχος Τ3-Τεχν. Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ. 22 παρ 
13)  γίνεται αναφορά σε μελέτη διευθέτησης. Αντίστοιχα στον κανονισμό μελετών 
γίνεται αναφορά σε ειδική δασοτεχνική μελέτη βάσει της νομοθεσίας και σύμφωνα 
με το 16 του Ν.998/1979. Εφόσον έχουν αναρτηθεί οι εγκεκριμένες μελέτες, ποιο 
είναι το ζητούμενο του διαγωνισμού; 

Απάντηση: Οι εγκεκριμένες μελέτες που έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ 
αφορούν στις μελέτες οριοθέτησης των δύο ρεμάτων (Ι και ΙΙ) και στον 
καθορισμό των κορυφών των πολυγωνικών γραμμών οριοθέτησης με ΦΕΚ. 
Στις μελέτες αυτές απαιτείται (και εφόσον από την υδραυλική προσομοίωση 
προκύψουν υπερχειλίσεις και πλημμυρικές γραμμές εκτός της κοίτης του 
υδατορέματος) να υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις διευθέτησης. 
Συνεπώς οι προτάσεις διευθέτησης που αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ 
συνοδεύουν τη μελέτη οριοθέτησης και δεν αποτελούν αυτούσια  και 
ολοκληρωμένη μελέτη διευθέτησης, η οποία και απαιτείται για αυτό το στάδιο 
του διαγωνισμού. Οι προσφέροντες καλούνται να εκπονήσουν μελέτες  
διευθέτησης των ρεμάτων, στηριζόμενοι στα τεχνικά στοιχεία των 
προτάσεων διευθέτησης των οριοθετήσεων και να τα 



επικαιροποιήσουν/τροποποιήσουν αν αυτό απαιτείται (νέες εξισώσεις 
έντασης βροχής κλπ). Όσον αφορά στη ειδική δασοτεχνική μελέτη 
διευθέτησης αυτή έχει οριστεί έτσι, βάσει των απαιτούμενων στην 
εγκεκριμένη προμελέτη και την ΑΕΠΟ, λόγω του γεγονότος ότι τα 
υδατορέματα παραλαμβάνουν χειμαρρικές παροχές από ορεινές λεκάνες 
απορροής. Οι μελέτες αυτές έχουν ως αντικείμενο την μελέτη δασοτεχνικών 
έργων διευθέτησης δλδ, τις ήπιες παρεμβάσεις εντός της κοίτης για την 
συγκράτηση των εδαφών πυθμένα/πρανών, τη διατήρηση της υδρονομικής 
βλάστησης, της μείωσης της υδατοστερεοπαροχής και της προστασίας των 
εκατέρωθεν και κατάντη περιοχών βάσει των εν ισχύ κανονισμών. 

ΤΕΚ Α.Ε. 

2) Ερώτημα: Η τεχνική μελέτη προσφοράς θα πρέπει να υπογράφεται μόνο από 
τον υποψήφιο ανάδοχο ή και από εκπρόσωπο των μελετητών; 
Απάντηση: Η Τεχνική μελέτη προσφοράς θα πρέπει να υπογράφεται και 
από τον εκάστοτε μελετητή. 

3) Ερώτημα: Στο ερώτημα που υπέβαλλε ήδη η ΤΕΚ ΑΕ για τα ελάχιστα 
απαιτούμενα παραδοτέα κατά την υποβολή της προσφοράς. να αποσαφηνιστεί 
αν θα ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΚΜΕ ή απαιτούμενα παραδοτέα βάσει και 
της ΥΑ Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29.3.2019 (ΦΕΚ Β’ 1047/2019) 
Απάντηση: Όπως έχει ήδη διευκρινιστεί, για τα απαιτούμενα παραδοτέα  
κατά την υποβολή της προσφοράς ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΚΜΕ 
ως απαιτούμενα παραδοτέα. 

4) Ερώτημα: Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι τα στοιχεία των 
προσφορών που συνοδεύουν τη μελέτη είναι αληθή και αν ναι απαιτείται 
ξεχωριστή δήλωση  για κάθε μια προσφορά ή μια για το σύνολο; 
Απάντηση: Ναι, σύμφωνα με τα ΤΔ  απαιτείται μια (1) Υπεύθυνη Δήλωση 
(ΥΔ) για το σύνολο, περί της εγκυρότητας των στοιχείων των προσφορών 
που συνοδεύουν τη μελέτη.  

5) Ερώτημα: Παρακαλούμε να χορηγηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή το Τιμολόγιο- 
Προϋπολογισμός Προσφοράς. 
Απάντηση: Θα αναρτηθεί το αρχείο στο ΕΣΗΔΗΣ σε επεξεργάσιμη μορφή. 
 

Για την «ΑΝΕΘ», 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης 

Προϊστάμενος Τ.Υ.  
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