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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 40

η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1562/2013 
 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 26/07/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 23/07/2013.  

 
Θέµα 7

o 
 

Εξέταση των ενστάσεων των Κοινοπραξιών: α) της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, β) της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΤΕΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ – ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΕ. και γ) της από 01/07/2013 
ένστασης της Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ ΑΤΕ κατά του Πρακτικού ΙΙ (β) του διαγωνισµού την επιλογή 
αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» προϋπολογισµού 18.389.142,46 ευρώ  µε ΦΠΑ. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 
• Χαράλαµπος Καραθάνος 

Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Θ. ∆εληγιάννης εκπρόσωπος της εταιρείας Κάστωρ- Ηλέκτωρ. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – 
ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, 
ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
2. Το Ν. 4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 

διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
3. Τον ισχύοντα οργανισµό της  Περιφέρειας Αττικής (Π.∆. 145/2010 ,ΦΕΚ 238Α/27-12-2010). 
4. Την υπ’ αρ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2494/4-11-11) έγκριση τροποποίησης 

του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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5. Το Π.∆. 7/2013, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’42), αρµοδιότητας 
των Περιφερειών» 

6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων  
(Κ∆Ε)». 

7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Εργων και άλλες 
διατάξεις» 

8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νοµοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δηµοσίων έργων». 
9. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
10. Την υπογραφείσα Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Σπετσών, µε 

την οποία η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει την κατασκευή του έργου του θέµατος. 
11. Την υπ’ αριθµ. οικ.171089/31-08-2011 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα  

ΥΠΕΚΑ µε την οποία έγινε η ένταξη της Πράξης “∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ’’ στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007– 2013) και η οποία 
περιλαµβάνει τρία υποέργα, εκ των οποίων και το υποέργο 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισµού 18.389.142,46 €  

12. Το γεγονός ότι το υποέργο 1 του θέµατος περιλαµβάνει τα κάτωθι τµήµατα: 
 Α) Επιµετρούµενο τµήµα: Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του ∆ήµου Σπετσών, 

προϋπολογισµού 12.657.342,46 € και 
 Β) Κατ’ αποκοπή τµήµα: Εγκαταστάσεων καθαρισµού λυµάτων του ∆ήµου Σπετσών, 

προϋπολογισµού 5.731.800,00 € 
13. Την µε αρ. 173826/21-11-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, µε την οποία διατύπωσε 

σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία 
επρόκειτο να προκηρυχθεί το υποέργο 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» της Πράξης ‘‘∆ΙΚΤΥΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΠΕΤΣΩΝ’’, επί συνολικού προϋπολογισµού 18.389.l42,46 € µε συνδυασµό συστηµάτων 
προσφοράς ( άρθρο 8, παράγραφος 8 του Ν. 3669/2008) 

14. Την αρ. 117428/30-11-2011(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6-12-2011) απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Νήσων µε την οποία εγκρίθηκαν τα ανασυνταχθέντα από τη  ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος. 

15. Την αρ. 84/2012 (Συνεδρίαση 5
η
/23-01-2012) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη και η δηµοπράτηση του Υποέργου 1      
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισµού 18.389.142,46 € µε ΦΠΑ, µεταξύ εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ, µε την «ανοιχτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10α 
και 123 του Ν.3669/08 και µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζοµένων ως 
ακολούθως: 

 α) για το επιµετρούµενο τµήµα µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης και ελέγχου 
οµαλότητας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.3669/08 

 β) για το κατ’ αποκοπή τµήµα µε το σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει «µελέτη-κατασκευή» 
του άρθρου 8 του Ν.3669/08. 

16. Την µε αρ. 499/2012 (συνεδρίαση 18η/06-04-2012) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισµού του ως άνω έργου. 

17. Το γεγονός ότι ο διαγωνισµός διεξήχθη στις 24-4-2012 
18. Το από  06-06-2012 Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
19. Την από 11-06-2012 ένστασης της Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ (αρ. πρωτ. ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Νήσων 84534/11-06-2012), 
20. Την από 11-06-2012 ένστασης της Κ/Ξ ΜΥΒΑ ΑΕ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ (αρ. πρωτ. ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Νήσων 84594/11-06-2012) 
21. Την από 12-06-2012 ένστασης της Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ (αρ. πρωτ. ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Νήσων 85206/12-06-2012), 
22. Την από 17-09-2012 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.1 

της διακήρυξης του έργου του θέµατος) επί των υπόψη υποβληθεισών ενστάσεων 
23. Την αρ. 1807/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε η απόρριψη 

των ενστάσεων των Κοινοπραξιών 1) Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., 2) Κ/Ξ ΜΥΒΑ ΑΕ – 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ, 3) Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ.  

24. Την αρ. 2053/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίσθηκε η συνέχιση 
του διαγωνισµού του υπόψη έργου µε την αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
του κατ’ αποκοπή τµήµατος. 
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25. Το από 3-12-2012 Πρακτικό ΙΙ (α) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που ολοκληρώθηκε την 21-02-2013 
σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή αφού έλεγξε τις τεχνικές προσφορές εάν τηρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που καθορίζονται µε τα συµβατικά τεύχη και αποφάσισε ότι όλες οι προσφορές 
γίνονται δεκτές. 

26. Τις από 26-02-2013 υποβληθείσες ενστάσεις των Κοινοπραξιών: α) ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ,              
β) ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ ΑΤΕ γ) ΤΕΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ – 
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΕ,  δ) Κ/Ξ ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ – ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ και ε) ΜΥΒΑ 
ΑΕ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ κατά του από 21/02/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ (α) του διαγωνισµού για την 
επιλογή αναδόχου του έργου του θέµατος 

27. Την από 05-03-2013 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (που ολοκληρώθηκε την 08-03-
2013) επί των ενστάσεων 

28. Την από 15-03-2013 γνωµοδότηση της Ν.Γ. Π.Ε. Πειραιά & Π.Ε. Νήσων 
29.  Την αρ. 600/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε η απόρριψη 

των ενστάσεων των Κοινοπραξιών: α) Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ  β) Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ 
ΑΤΕ γ) Κ/Ξ ΤΕΧ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ – ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΕ δ) ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ – ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ και ε) Κ/Ξ ΜΥΒΑ ΑΕ – 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ στο σύνολό τους. 

30. Το Πρακτικό ΙΙ (β) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που ολοκληρώθηκε την 19-06-2013 σύµφωνα µε το 
οποίο η επιτροπή βαθµολόγησε τις τεχνικές προσφορές 

31. Τις από 01/07/2013 ενστάσεις των: α) Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, β) Κ/Ξ ΤΕΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ – ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΕ. και γ) Κ/Ξ 
ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ ΑΤΕ κατά του Πρακτικού ΙΙ (β) του διαγωνισµού 

32. Την από 18-07-2013 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Ε Π Ε Ι ∆ Η 

Α. Οι ως άνω ενστάσεις υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα την 01-07-2013, βάσει  του άρθρου 4 παρ. 4.1. της 
∆ιακήρυξης, και συνεπώς είναι εξεταστέες. 

Β. Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού γνωµοδότησε επί των υποβληθεισών ενστάσεων ως κατωτέρω:   
1.  α) υπέρ της απόρριψης της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ ΑΤΕ στο 

σύνολό της, για τυπικούς λόγους διότι η ένσταση υποβλήθηκε χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό 
παράβολο (διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 ) αλλά και επί της ουσίας όπως αναλυτικά 
αναφέρεται  κατωτέρω.  

β) υπέρ της µερικής αποδοχής της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ . στα 
σηµεία που αναλυτικά αναφέρεται  κατωτέρω. 

γ) υπέρ της µερικής αποδοχής της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΤΕΧ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ –  ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΕ  στα σηµεία που 
αναλυτικά αναφέρεται  κατωτέρω και συγκεκριµένα: 

1. ΕΝΣΤΑΣΗ Κ/ΞΙΑΣ  ΚΑΣΤΩΡ – ΗΛΕΚΤΩΡ 

Η ένσταση υποβλήθηκε εµπρόθεσµα συνοδευόµενη µε το σχετικό παράβολο και συνεπώς είναι 
εξεταστέα. Επί των αντιρρήσεων της υπόψη ένστασης, οι θέσεις µας είναι οι παρακάτω: 

I. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΗΣ. 

1.  Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ∆ιακήρυξης στο κριτήριο Κ1, µεταξύ άλλων βαθµολογείται «…Η 
επάρκεια, η λειτουργικότητα και η απλότητα στην λειτουργία της προσφερόµενης τεχνικής λύσης…», 
ενώ στο κριτήριο 2 βαθµολογούνται µεταξύ άλλων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η αξιοπιστία και η 
λειτουργική απλότητα του εξοπλισµού. Σύµφωνα µε την ορθή κρίση της Ε∆, τόσο η ανεπάρκεια του 
Η/Ζ όσο και η έλλειψη της κατάντη δικλείδας στις τηλεσκοπικές δικλείδες του αντλιοστασίου 
ανακυκλοφορίας αποτελούν θέµατα που άπτονται τόσο της λειτουργικότητας της τεχνικής λύσης 
(κριτήριο Κ1) όσο και της επάρκειας των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργικής απλότητας 
του εξοπλισµού (κριτήριο Κ2) και συνεπώς ορθώς λήφθηκαν υπ’ όψιν στην βαθµολόγηση τόσο του 
κριτηρίου Κ1 όσο και του κριτηρίου Κ2. Σε ότι αφορά το Η/Ζ δεν καλύπτεται η ελάχιστη ισχύ 
συνεχούς λειτουργίας 170 KVA (παράγραφος 9.3, τεύχους 6Γ). 

2. Σε ότι αφορά την δυνατότητα ανέλκυσης και εξόδου των compact συστηµάτων από το κτίριο 
προεπεξεργασίας η ένσταση αναφέρει ότι χρειάζεται στροφή 35ο για να εξέλθει ολόκληρο το 
σύστηµα από την θύρα εξόδου. Πέραν από του ότι τα αναφερόµενα στην ένσταση δεν είναι 
κατανοητά (αφού χρειάζεται περιστροφή 90ο – όπως φαίνεται και στην τελική θέση του 
σκαριφήµατος τη ένστασης - για να εξέλθει από την θύρα, αν και η θέση της µονοράγας είναι οριακή 
ως προς το να χωράει το σύστηµα να βγει) η ύπαρξη του έτερου συστήµατος δεν επιτρέπει την 
περιστροφή του συστήµατος ώστε αυτό να εξέλθει. Σε κάθε περίπτωση είναι απολύτως ξεκάθαρο 
ότι η είσοδος – έξοδος των συστηµάτων αν όχι αδύνατη, είναι προβληµατική και µε µεγάλο κόστος, 
όπως ορθώς επισηµάνθηκε στο πρακτικό. 

3. Η αναφερόµενη διάταξη σύνδεσης της εκκένωσης των compact συστηµάτων µε το φρεάτιο 
εκκένωσης υγρών δεν φαίνεται στο σχέδιο ούτε περιγράφεται στην µελέτη, συνεπώς η παρατήρηση 
της Ε∆ στο πρακτικό είναι απόλυτα ορθή. 

4. Σχετικά µε την αποµάκρυνση των φυσητήρων από το κτίριο προεπεξεργασίας χρειάζεται η 
χειροκίνητη µετακίνηση των φυσητήρων κατά απόσταση ίση µε το µέγεθός τους µέχρι ο άξονάς 
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τους να είναι κάτω από τον άξονα της µονοράγας. Είναι ξεκάθαρο ότι για το βάρος των 
συγκεκριµένων µηχανηµάτων (περίπου 800 κιλά) αυτό είναι προβληµατικό, όπως ορθώς 
επισηµάνθηκε από την Ε∆ στο πρακτικό. 

5. Στην παρατήρηση της Ε∆ αναφέρεται ότι στο τόµο ΗΜ δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για το 
όργανο µέτρησης pH και για ανυψωτικό µηχανισµό, ενώ η ένσταση αναφέρει ότι οι ανυψωτικοί 
µηχανισµοί φαίνονται στο σχέδιο της µονάδας, δηλαδή δεν απαντάει στην κρίση της Ε∆ και τα 
αναφερόµενα στο πρακτικό τα οποία και ισχύουν απόλυτα. 

6. Σχετικά µε το βαννοστάσιο του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ανάµικτου υγρού η λύση της 
υπαίθριας, πάνω στην δεξαµενή, εγκατάστασης των δικλείδων είναι σαφώς υποδεέστερη και 
φθηνότερη λύση από το κλειστό (και προστατευµένο για το προσωπικό από δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες) φρεάτιο δικλείδων. Το εν λόγω θέµα αποτελεί µειονέκτηµα της προσφερόµενης λύσης 
που ορθώς αξιολογείται, ανεξάρτητα µε το αν το κλειστό φρεάτιο δικλείδων αναφέρεται σαν 
απαίτηση ή όχι στις τεχνικές προδιαγραφές (σύµφωνα µε το πνεύµα της παραπάνω γενικής 
παρατήρησης Α). Επιπλέον, σχετικά µε την πρόσβαση, είναι σαφές ότι το πλάτος των 0,50m µεταξύ 
των αγωγών (που γίνεται ακόµα µικρότερο στα σηµεία που υπάρχουν φλάντζες) δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ότι προσφέρει «άνετη» διέλευση. Επιπλέον η πρόσβαση στις δικλείδες και ο χειρισµός 
αυτών (από το σηµείο που µπορεί να σταθεί κάποιος ανάµεσα στους αγωγούς) είναι πολύ δύσκολη 
έως αδύνατη. Συνεπώς τα αναφερόµενα στο πρακτικό ισχύουν απόλυτα.  

7. Σχετικά µε την δυνατότητα αποµόνωσης των υγρών θαλάµων των αντλιοστασίων ανάµικτου υγρού, 
η Ε∆ στο πρακτικό επισηµαίνει την αδυναµία αποµόνωσης για συντήρηση των αντλιοστασίων (π.χ. 
καθαρισµός υγρού θαλάµου, επισκευή ή αντικατάσταση οδηγών ράβδων, των pedestal των 
αντλιών, κ.λπ.) και όχι κατ’ ανάγκη των ίδιων των αντλιών οι οποίες, όπως αναφέρεται και στην 
ένσταση, συντηρούνται εξερχόµενες εκτός υγρού θαλάµου. Εποµένως η σχετική παρατήρηση της 
Ε∆ ισχύει. 

8. Σχετικά µε τον λάθος σχεδιασµό των δεξαµενών τελικής καθίζησης ως προς τα ξέστρα επιπλεόντων 
και ιλύος, στην ένσταση δεν υπάρχει καµία τεκµηρίωση αλλά µια γενική αναφορά σε βιβλιογραφία, 
ενώ οι σχετικές παρατηρήσεις της Ε∆ ισχύουν. 

9.  Σχετικά µε την αποµάκρυνση των επιπλεόντων τα αναφερόµενα στην ένσταση απλά επισηµαίνουν 
ότι το σύστηµα αποµάκρυνσης επιπλεόντων είναι τυποποιηµένο σύστηµα χωρίς να υπάρχει καµία 
τεκµηρίωση που να αντικρούει την άποψη της επιτροπής. Η δυσκολία αποµάκρυνσης των 
επιπλεόντων µέσω οριζόντιου αγωγού µήκους περίπου 13 µέτρων (κοινό σύστηµα σε κοινό φρεάτιο 
για τις δύο δεξαµενές χωρίς υποβοήθηση για την ροή) είναι αντικειµενική και όχι υποκειµενική και 
δεν σχετίζεται µε την τυποποίηση των συστηµάτων συλλογής επιπλεόντων. Συνεπώς η 
παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

10. Σχετικά µε την µη εγκατάσταση συρταρωτής δικλείδας κατάντη των τηλεσκοπικών ιλύος, πέρα του 
ότι απαιτούνταν από τα τεύχη, είναι απαραίτητη για την εκκένωση του περιεχοµένου της 
τηλεσκοπικής και το καθαρισµό της και δεν µπαίνει σε «τυφλό αγωγό» όπως λανθασµένα 
αναφέρεται στην ένσταση, αφού είναι αυτονόητο ότι µε την εγκατάσταση της δικλείδας το κατάντη 
άκρο του αγωγού είναι ανοιχτό και αποµονώνεται µε την εν λόγω δικλείδα. Συνεπώς η παρατήρηση 
της Ε∆ ισχύει. 

11. Σχετικά µε το βαννοστάσιο του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος η λύση της υπαίθριας 
εγκατάστασης των δικλείδων είναι σαφώς υποδεέστερη λύση από το κλειστό (και προστατευµένο 
για το προσωπικό από δυσµενείς καιρικές συνθήκες) φρεάτιο δικλείδων. Το εν λόγω θέµα αποτελεί 
µειονέκτηµα της προσφερόµενης λύσης που ορθώς αξιολογείται, ανεξάρτητα µε το αν το κλειστό 
φρεάτιο δικλείδων αναφέρεται σαν απαίτηση ή όχι στις τεχνικές προδιαγραφές (σύµφωνα µε το 
πνεύµα της παραπάνω γενικής παρατήρησης Α).  

12. Σχετικά µε την επάρκεια χώρου του οικίσκου των φυσητήρων µεταερισµού, τα αναφερόµενα στην 
ένσταση επιβεβαιώνουν παρά αντικρούουν την κρίση της επιτροπής. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται 
στην ένσταση ότι οι διαστάσεις κάτοψης του κάθε φυσητήρα είναι 0,76m x 0,52m  και 0,81m x 
0,76m. Στο σχέδιο που έχει υποβληθεί στην µελέτη οι διαστάσεις του µηχανήµατος (µέτρηση στο 
υπό κλίµακα σχέδιο) είναι 0,80m x 0,35m, έχουν απόσταση µεταξύ τους λιγότερο από 0,20m και 
απόσταση από το παρακείµενο πιεστικό συγκρότηµα µικρότερη από 0,20m. Σε κάθε περίπτωση η 
κρίση της επιτροπής αφορά την µη τεκµηρίωση της µελέτης στο εν λόγω θέµα, αφού από την στιγµή 
που η µονάδα δεν σχεδιάζεται µε τα σωστά µηχανήµατα, το σχέδιο της µονάδας δεν µπορεί να 
τεκµηριώσει την επάρκεια του χώρου για την εγκατάστασή τους. Συνεπώς η κρίση της επιτροπής 
ισχύει απόλυτα. 

13. Σχετικά µε τον οικίσκο βιοµηχανικού νερού, η απουσία µόνιµου ανυψωτικού µηχανισµού και η 
χρήση φορητού ανυψωτικού µηχανισµού (που προτείνεται στην ένσταση) καθιστά δυσχερή την 
αποµάκρυνση του εξοπλισµού (από τον ηµιυπόγειο οικίσκο) και συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ 
ισχύει. 

14. Σχετικά µε τον κίνδυνο διάβρωσης του ηλεκτρικού πίνακα της αφυδάτωσης, υπάρχει στην ένσταση 
µια γενική αναφορά για το ότι ο πίνακας είναι προστατευµένος και αποµονωµένος χωρίς 
τεκµηρίωση. Η ύπαρξη του πίνακα σε ενιαίο χώρο µε τον εξοπλισµό επεξεργασίας (όπου υπάρχει 
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παρουσία υγρασίας και διαβρωτικών παραγόντων) καθιστά σχεδόν βέβαιη την διάβρωση του 
πίνακα, όπως ορθά επισηµαίνεται και στο πρακτικό. 

15. Η υπαίθρια εγκατάσταση του πίνακα του αντλιοστασίου ιλύος αποτελεί, όπως αναφέρεται και στο 
πρακτικό, λύση ποιοτικά υποβαθµισµένη σε σχέση µε την εγκατάσταση αυτού σε κλειστό χώρο, 
τόσο ως προς τον κίνδυνο διάβρωσης, όσο και ως προς την ευκολία χειρισµού από το προσωπικό. 
Συνεπώς η κρίση της Ε∆ ισχύει. 

16. Τα αναφερόµενα στην ένσταση επιβεβαιώνουν τα όσα αναφέρονται στο πρακτικό σχετικά µε την 
απουσία ανοιγµάτων στην οροφή της δεξαµενής για την συντήρηση του εξοπλισµού, ενώ δεν 
αντικρούεται ούτε η έλλειψη – αντίφαση των σχεδίων της µελέτης (στην κάτοψη του σχεδίου δεν 
υπάρχει κανένα άνοιγµα, το οποίο φαίνεται µόνο στην τοµή). Συνεπώς η κρίση της Ε∆ ισχύει. 

17. Στην παρατήρησή της η Ε∆ επισηµαίνει το µειονέκτηµα της όδευσης των αγωγών σε υψόµετρο 
πάνω από το έδαφος (σε ύψος 0,41m σύµφωνα µε το σχέδιο της µονάδας) η οποία σαφώς 
δυσχεραίνει την πρόσβαση του προσωπικού σε τµήµα του κτιρίου και σε κάθε περίπτωση (όπως 
επισηµαίνεται στο πρακτικό) αποτελεί υποδεέστερη λύση από την κατασκευή υποδαπέδιων 
καναλιών για την όδευση των αγωγών ή την όδευση των αγωγών στην οροφή. Η γενική αναφορά 
για την επάρκεια του χώρου του κτιρίου δεν αντικρούει την κρίση της Ε∆ η οποία ισχύει απόλυτα. 

18. Σε ότι αφορά τους υπολογισµούς ισχύος των κινητήρων, η απαίτηση για παράθεση των 
υπολογισµών προκύπτει σαφώς από τα τεύχη δηµοπράτησης (παράγραφος 2.3 του τεύχους 6Γ). Ο 
υπολογισµός της δυναµικότητας των µηχανηµάτων και η απλή αναγραφή της ισχύος από τον 
προµηθευτή του κάθε µηχανήµατος δεν καλύπτει την απαίτηση των προδιαγραφών, δεν 
υποκαθιστά ούτε ισοδυναµεί µε τον υπολογισµό της ισχύος και συνεπώς η κρίση της Ε∆ είναι ορθή.  

19. Η ένσταση στο σηµείο αυτό προτείνεται να γίνει δεκτή, αφού η ενιστάµενη έχει όντως υποβάλλει 
υπολογισµό για το βέλος κάµψης των ανυψωτικών µηχανισµών, ο οποίος διέφυγε της Ε∆ κατά την 
αξιολόγηση.  

 Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία αύξηση της τεθείσας από το 
Πρακτικό ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ1 κατά 0,05. 

20. Σχετικά µε την δενδροφύτευση η ένσταση δεν ισχύει, καθώς τα προσφερόµενα έργα φυτεύσεων 
είναι ιδιαιτέρως περιορισµένα. Η προσφερόµενη φύτευση καλύπτει µόνο µέρος της νότια πλευράς 
του γηπέδου και όχι το σύνολο αυτής και πολύ περιορισµένα σηµεία εντός του γηπέδου. 
Σχετικά µε τα έργα οδοποιίας η ένσταση δεν ισχύει διότι όπως φαίνεται από τη γενική διάταξη, λόγω 
της περιορισµένης οδοποιίας, επιτυγχάνεται περιορισµένη πρόσβαση στις µελλοντικές µονάδες.  

21. Σχετικά µε το κριτήριο Κ3, η ένσταση περιορίζεται σε γενικές αναφορές για την έλλειψη αξιολόγησης 
και ελέγχου του υπολογισµού της κατανάλωσης ενέργειας και σε απουσία τεκµηρίωσης. Τα 
αναφερόµενα στην ένσταση δεν ισχύουν αφού σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, η Ε∆ 
έλεγξε την πληρότητα των υπολογισµών για όλους τους διαγωνιζόµενους και από την στιγµή που 
όλοι οι διαγωνιζόµενοι έχουν προσκοµίσει πλήρεις υπολογισµούς, τηρώντας τις αρχές ισονοµίας και 
ίσης µεταχείρισης, βαθµολόγησε τις προσφορές µε βάση την κατανάλωση ενέργειας που 
υπολογίζεται από κάθε διαγωνιζόµενο. Σε ό,τι αφορά το σύστηµα αυτοµατισµού έγινε έλεγχος του 
οποίου τα αποτελέσµατα αποτυπώνονται στο πρακτικό, ενώ σε ό,τι αφορά την κατανάλωση 
χηµικών οι προσφορές κρίθηκαν ισοδύναµες όπως επίσης τεκµηριώνεται στο πρακτικό. Συνεπώς η 
ένσταση δεν ισχύει στο σηµείο αυτό. 

 
II. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΤΗΣ Κ/Ξ 

ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ 

1. Η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν γίνεται αποδεκτή διότι αφορά το προηγούµενο στάδιο αξιολόγησης 
και σε κάθε περίπτωση η εν λόγω λίστα πάντως προσκοµίζεται στο κεφάλαιο 8 του τόµου 2.  

2. Tα αναφερόµενα στην ένσταση δεν ισχύουν αφού µετά από έλεγχο στο σχέδιο ΗΜ-6 της εν λόγω 
προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι στον οικίσκο υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι για το δοχείο χλωρίου και 
για τους φυσητήρες. 

3. Τα αναφερόµενα στην ένσταση δεν ισχύουν, αφού µετά από έλεγχο που έγινε στα στοιχεία του 
τόµου 2 της µελέτης (κεφάλαιο 8) πουθενά δεν προκύπτει ο όγκος των 600 l που αναφέρεται στην 
µελέτη. Αντίθετα από τις διαστάσεις του προσφερόµενου συγκροτήµατος προκύπτει συνολικός 
όγκος 1.300 λίτρων και δυναµικότητα παρασκευής 1.000 l/h. 

4. Η παραδοχή της συνολικής µέσης απώλειας στερεών στην επεξεργασία ιλύος (3%) αφορά στον 
υπολογισµό του φορτίου των στραγγιδίων και κρίνεται ως ικανοποιητική, ενώ το 95% της 
κατακράτησης των στερεών αφορά το ποσοστό που εγγυάται ο κατασκευαστής του φυγοκέντρου 
για την δυναµικότητά του. Συνεπώς η ένσταση περί υποδιαστασιολόγησης του φορτίου των 
στραγγιδίων δεν ισχύει. 

5. Η παροχή αέρα της τάξης του 0,94 Nm3/m3/h που προσφέρεται κρίνεται ως ικανοποιητική (για την 
ανάδευση και την αποφυγή δηµιουργίας αναερόβιων συνθηκών) και η ένσταση δεν ισχύει. 

6. Σχετικά µε την επιλογή υπαίθριας εγκατάστασης των compact συστηµάτων προεπεξεργασίας, από 
την στιγµή που, σύµφωνα µε την εν λόγω προσφορά, αυτά είναι πλήρως κλειστά (και στο σύστηµα 
εναπόθεσης εσχαρισµάτων και άµµου όπως περιγράφεται στην µελέτη) και συνδέονται µε 
ανεξάρτητο σύστηµα απόσµησης, η εν λόγω τεχνική λύση κρίθηκε ως απόλυτα ικανοποιητική. 
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Συγκριτικά µε την εγκατάσταση σε κτίριο η εν λόγω λύση, ανεξαρτήτως κόστους αλλά µε κριτήριο 
την λειτουργικότητα της µονάδας, κρίνεται ισοδύναµη από την στιγµή που στο κτίριο εξασφαλίζεται 
η εύκολη συντήρηση των µονάδων (µε την χρήση ανυψωτικού µηχανισµού αφού η πρόσβαση 
γερανοφόρου οχήµατος εντός κτιρίου είναι αδύνατη), ο χειρισµός τους και η προστασία του 
προσωπικού και του περιβάλλοντος από οσµές. Από την στιγµή όµως που στην προσφορά της 
ενιστάµενης διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε πρόβληµα στην συντήρηση του εξοπλισµού ορθώς 
αξιολογήθηκε ως µειονεκτική από πλευράς λειτουργικότητας. 

7. Σχετικά µε το δίκτυο άρδευσης, από την στιγµή που προσφέρεται πιεστικό συγκρότηµα 
βιοµηχανικού νερού δυναµικότητας 2x46m

3
/h στα 73mΣΥ, υπερακαλείπτονται οι απαιτήσεις του 

δικτύου άρδευσης που προκύπτουν από την υψοµετρική διαφορά των 30m του βορείου τµήµατος 
του οικοπέδου. Σε ό,τι αφορά τον υπολογισµό του δικτύου, παρουσιάζεται στο Κεφ 5 σελ 17-18 και 
στο παράρτηµα υπολογισµός βιοµηχανικού νερού στο του Κεφ.5. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η 
ένσταση δεν ισχύει.  

8. Η ένσταση δεν ισχύει αφού µετά από έλεγχο της εν λόγω µελέτης (σχέδιο ΗΜ-1.1) προβλέπεται 
φρεάτιο εκκένωσης στραγγιδίων στην µονάδα. 

9. Η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν γίνεται δεκτή αφού ναι µεν στο σχέδιο της γενικής διάταξης τα βέλη 
κατεύθυνσης της ροής έχουν σχεδιαστεί µε την αντίθετη κατεύθυνση, όµως δεν πρόκειται για 
ουσιαστικό λάθος της µελέτης αφού όπως φαίνεται και στον αναλυτικό υπολογισµό του δικτύου 
στραγγιδίων στο κεφάλαιο 3 του τόµου 1 της µελέτης (µε τα υψόµετρα των αγωγών) το δίκτυο είναι 
σωστά σχεδιασµένο. 

10. Τα αναφερόµενα στην ένσταση δεν ισχύουν καθώς βάσει των σχεδίων Γ∆-16 και Γ∆-17 η 
ανεπένδυτη τάφρος τοποθετείται σαφώς σε επαφή µε τον τοίχο προστασίας (βραχοπαγίδα) και µε 
σαφώς ορισµένες διαστάσεις. Λόγω δε του βραχώδους εδάφους δεν τίθεται κίνδυνος ευστάθειας 
του πρανούς. 

11. Σχετικά µε τα έργα δενδροφύτευσης αυτά κρίνονται επαρκή καθώς εξασφαλίζεται η οπτική 
αποµόνωση της εγκατάστασης σχεδόν στο σύνολο της περιµέτρου του γηπέδου. Αναφορικά µε την 
φύτευση επάνω σε βραχώδη πρανή µε απότοµες κλίσεις δεν κρίνεται απαγορευτική, καθώς µε την 
επιλογή κατάλληλων φυτών και κατάλληλων τεχνικών φύτευσης η εν λόγω λύση υλοποιείται. 
Συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει στο σηµείο αυτό. 

12. Η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν ισχύει. Η απαίτηση των τευχών δηµοπράτησης περιορίζεται µόνο 
στους φυσητήρες (παρ. 10.4.2 τεχνικής περιγραφής), για τους οποίους προσφέρεται ηχοµονωτικός 
κλωβός, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της εν λόγω προσφοράς. 

 
III. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ/Ξ 

∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ – ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ 

1. Σχετικά µε την προέλευση του προσφερόµενου κοχλία ιλύος, στον πίνακα τεχνικών 
χαρακτηριστικών αναφέρεται µονοσήµαντα σαν κατασκευαστής η εταιρεία SITI spA. Η αναφορά της 
ένστασης γίνεται στα στοιχεία που παραθέτει ο προµηθευτής του εξοπλισµού (ΣΩΤΗΡΧΟΣ). 
Θεωρείται ότι ισχύουν κατά προτεραιότητα τα αναφερόµενα στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών 
και ότι η διάζευξη αφορά δυνατότητα του προµηθευτή για προσφορά ισοδύναµου εξοπλισµού και 
όχι ασάφεια της µελέτης, συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει στο σηµείο αυτό. 

2. Τα αναγραφόµενα και ο υπολογισµός που παρουσιάζεται στην ένσταση είναι λάθος αφού ο όγκος 
της βιολογικής επεξεργασίας είναι 2.922m3 και όχι 2.319m3 που αναφέρονται στην ένσταση (και 
που είναι ο όγκος µόνο του αερισµού χωρίς την απονιτροποίηση) και κατά συνέπεια η 
επιτυγχανόµενη ηλικία ιλύος είναι µεγαλύτερη των 20 ηµερών που είναι η ελάχιστη απαίτηση των 
τευχών. 

3. Τα αναφερόµενα στην ένσταση δεν ισχύουν, αφού η συγκεκριµένη απάντηση στην διευκρινιστική 
επιστολή της Υπηρεσίας (και ο όγκος των 45m3), δεν αφορούσε τον ενεργό όγκο της δεξαµενής 
αλλά την ηµερήσια ποσότητα βοθρολυµάτων που καταλήγουν στην εγκατάσταση. 

4. Ισχύουν τα αναφερόµενα στην απάντηση ΙΙ.6 της παρούσας. 
5. Σχετικά µε τα αναφερόµενα για την στέγαση µονάδων η µη στέγαση των µικρού µεγέθους 

φυσητήρων εξυπηρέτησης των compact συστηµάτων προεπεξεργασίας και των συστηµάτων 
απόσµησης κρίνεται ότι είναι αποδεκτή και ήσσονος σηµασίας συγκριτικά µε τον ηλεκτρικό πίνακα 
από τον οποίο γίνεται ο χειρισµός του εξοπλισµού. Η στέγαση των συστηµάτων προεπεξεργασίας 
από την ενιστάµενη κρίθηκε µεν θετικά (τα θετικά σχόλια δεν παρατίθενται στο πρακτικό γενικά και 
για όλους τους διαγωνιζόµενους), ενώ αρνητικά κρίνονται τα µειονεκτήµατα από τον λάθος 
σχεδιασµό και τις ελλείψεις και λειτουργικά προβλήµατα που παρουσιάζει το κτίριο στέγασης (βλέπε 
σχετική παράγραφο παρούσας). Συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει στο εν λόγω σηµείο. 

6. Σχετικά µε το δίκτυο άρδευσης η ένσταση δεν ισχύει διότι το προσφερόµενο πιεστικό συγκρότηµα 
βιοµηχανικού νερού δυναµικότητας 73.3m3/h σε µανοµετρικό 51.9mΣΥ, υπερκαλύπτει τις 
απαιτήσεις του δικτύου άρδευσης, καθώς οι απώλειες του δικτύου λόγω µήκους δικτύου και 
υψοµετρική διαφορά δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να ξεπερνούν τα 30mΣΥ, λαµβάνοντας 
υπόψη υψοµετρική διαφορά 24µ.  
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7. Η ένσταση ισχύει ως προς την µικρή διαφορά του όγκου του αντλιοστασίου στραγγισµάτων µεταξύ 
σχεδίου και τεχνικής περιγραφής (1,08 m

3
 αντί 1,25 m

3 
) , το θέµα όµως είναι άνευ σηµασίας σε ότι 

αφορά την επάρκεια του αντλιοστασίου (6,5 αντί 6 εκκινήσεις ανά ώρα). 
8. Τα αναφερόµενα στην ένσταση ισχύουν εν µέρει, καθώς σύµφωνα µε το σχέδιο Α-105 ο 

διαγωνιζόµενος προσφέρει έργα αντιπληµµυρικής προστασίας της ΕΕΛ αποτελούµενα από δίκτυα 
αγωγών Τ/Σ, φρεάτια επίσκεψης και φρεάτια υδροσυλλογής. Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το 
ότι τα προσφερόµενα έργα δεν καλύπτουν το σύνολο της εγκατάστασης και κυρίως το νοτιοδυτικό 
τµήµα αυτής, ούτε έχει εξασφαλιστεί η αντιπληµµυρική προστασία του γηπέδου από τα όµβρια 
ύδατα των εξωτερικών λεκανών και κυρίως στο βόρειο τµήµα αυτού.  

Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία µείωση της τεθείσας από το 
Πρακτικό ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ1 κατά 0,5. 

9. Στην ένσταση δεν αναφέρεται σε ποια µονάδα θα έπρεπε να προσφερθεί µετρητής pH που σε κάθε 
περίπτωση δεν απαιτείται από τα τεύχη δηµοπράτησης ούτε είναι αναγκαίος, συνεπώς η ένσταση 
δεν ισχύει. 

10. Ο εξοπλισµός πυρόσβεσης θεωρείται δευτερεύον εξοπλισµός για τον οποίο η παράθεση φυλλαδίων 
δεν θεωρείται απαραίτητη (υπό το πνεύµα των οριζοµένων στον κανονισµό µελετών του έργου), 
συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει. 

11. H ανοικτού τύπου πτερωτή θεωρήθηκε ισοδύναµη τεχνικά, αφού η απαίτηση για ηµι-ανοικτού τύπου 
πτερωτή, όπως γίνεται σαφές στην τεχνική προδιαγραφή 7.5 σχετίζεται µε την διέλευση µακρόινων 
και ευµεγεθών στερεών απαίτηση που καλύπτεται τουλάχιστον ισάξια και από την ανοικτού τύπου 
πτερωτή. Συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει στο σηµείο αυτό.  

IV. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ/Ξ  

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ 

1. Η ένσταση προτείνεται να γίνει δεκτή στο σηµείο αυτό, διότι η εν λόγω απόκλιση από τις ελάχιστες 
τιµές φόρτισης δεν είναι ιδιαίτερα ουσιώδης από την στιγµή που οι µέγιστες τιµές φόρτισης είναι 
κάτω από τα επιτρεπόµενα ανώτατα όρια. 

 Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία µείωση της τεθείσας από το 
Πρακτικό ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ1 κατά 0,03. 

2. Η ένσταση στο σηµείο αυτό ισχύει αφού η διαστασιολόγηση γίνεται για 5gr/kgSS δόση 
πολυηλεκτρολύτη και το προσφερόµενο σύστηµα καλύπτει δόση 7,7gr/kgSS, έναντι της δόσης των 
10gr/kgSS που απαιτούνται από τα τεύχη. Η εν λόγω απόκλιση επηρεάζει την αξιολόγηση της εν 
λόγω προσφοράς τόσο στο κριτήριο Κ1 όσο και στο κριτήριο Κ2. 

 Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία µείωση της τεθείσας από το 
Πρακτικό ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ1 κατά 0,05. 

3. Τα αναφερόµενα στην ένσταση δεν ισχύουν αφού στα φορτία εισόδου της βιολογικής βαθµίδας 
συνυπολογίζεται το φορτίο των στραγγγιδίων (π.χ. BOD εισόδου 264kg/d ΒΟD εισόδου στην 
βιολογική βαθµίδα 271kg/d για το θέρος της Α’ φάσης). 

4. Το εν λόγω θέµα έχει ήδη αξιολογηθεί και αναφέρεται στο πρακτικό ΙΙ (α). 
5. Η παρατήρηση δεν προσάπτει κάποια απόκλιση ή λάθος σχεδιασµού στην µελέτη, αφού σε 

περίπτωση παράκαµψης της βιολογικής βαθµίδας δεν υπάρχει λόγος να λειτουργεί η 
ανακυκλοφορία της ιλύος. 

6. Η εν λόγω παρατήρηση ισχύει και η ένσταση γίνεται αποδεκτή στο σηµείο αυτό. 
 Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία µείωση της τεθείσας από το 

Πρακτικό ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ1 κατά 0,10. 
7. Η εν λόγω διπλή αναφορά δεν λήφθηκε υπ’ όψιν ως ασάφεια από την επιτροπή αφού αφενός 

λαµβάνεται σαν πληροφορία αυτή του πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών, δίνεται όµως περαιτέρω 
επεξήγηση στα στοιχεία του προµηθευτή όπου γίνεται σαφές ότι ο αριθµός αντλιών 2-4 αφορά 
γενικά το µοντέλο του πιεστικού, το οποίο στην συγκεκριµένη εφαρµογή προσφέρεται µε 3 αντλίες 
(πίνακας WILO: Αριθµός αντλιών (2-4): 3). Συνεπώς δεν υπάρχει θέµα ασάφειας. 

8. Η απαιτούµενη εφεδρεία σε πυρόσβεση καλύπτεται από το προσφερόµενο πιεστικό καθώς σε 
περίπτωση βλάβης µιας από τις κύριες αντλίες θα λειτουργεί η τρίτη εφεδρική αντλία ώστε να 
καλύπτεται η απαίτηση των 45.6m3/h. Η επιλογή ενός συγκροτήµατος 3 αντλιών  µπορεί να ελεγχθεί 
για την δυνατότητα εύρυθµης λειτουργίας και όχι για την κάλυψη εφεδρείας. 

 
V. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ/Ξ 

ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ ΑΤΕ 

1. Τα αναφερόµενα στην ένσταση δεν ισχύουν αφού η συγκεκριµένη απάντηση στην διευκρινιστική 
επιστολή της Υπηρεσίας (και ο όγκος των 45m3), δεν αφορούσε τον ενεργό όγκο της δεξαµενής 
αλλά την ηµερήσια ποσότητα βοθρολυµάτων που καταλήγουν στην εγκατάσταση. 

2. Η ένσταση δεν ισχύει αφού ο χρόνος ωρίµανσης λαµβάνεται για το σύνολο του όγκου της µονάδας, 
όπως αναφέρεται και στα στοιχεία του προσφερόµενου εξοπλισµού. 

3. Τα αναφερόµενα στην ένσταση προτείνεται να γίνουν δεκτά, καθώς, σύµφωνα µε τα σχέδια Γ-08 και 
Γ-09, τα οποία αφορούν τη φύτευση και την άρδευση του οικοπέδου, φαίνεται ότι δεν 
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πραγµατοποιείται άρδευση σε όλη την έκταση της φύτευσης και συγκεκριµένα στην περιµετρική 
φύτευση στη βόρεια πλευρά του γηπέδου.  

 Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία µείωση της τεθείσας από το 
Πρακτικό ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ1 κατά 0,30. 

2. ΕΝΣΤΑΣΗ Κ/ΞΙΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ – ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ 

Η ένσταση υποβλήθηκε εµπρόθεσµα συνοδευόµενη µε το σχετικό παράβολο και συνεπώς είναι 
εξεταστέα. Επί των αντιρρήσεων της υπόψη ένστασης, οι θέσεις µας είναι οι παρακάτω: 
Α. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΗΣ. 
Κριτήριο Κ1 
1. Σχετικά µε την δυναµικότητα του Η/Ζ η ένσταση δεν αντικρούει το γεγονός της παραβίασης των 

ελάχιστων απαιτήσεων των τευχών δηµοπράτησης αφού προσφέρει Η/Ζ δυναµικότητας 160  έναντι 
170 KVA που απαιτείται (παράγραφος 9.3, τεύχους 6Γ). Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

2. Στο σηµείο αυτό η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει καθώς το φρεάτιο µερισµού της καθίζησης ως προς 
τα έργα ΠΜ προσφέρεται µόνο για την Α φάση. . 

3. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών (τεύχος 4Β, αρ. 13.2) το «µέγιστο βάθος υγρών 
στην δεξαµενή χλωρίωσης είναι 2,0m». Αντίθετα, στην προσφορά της Κ/ξίας, όπως επί της ουσίας 
γίνεται παραδεχτό και στην ένσταση, το αντίστοιχο µέγιστο επιτρεπόµενο βάθος αντιστοιχεί στην 
ελάχιστη στάθµη, όταν δηλαδή δεν υπάρχει ροή στην µονάδα, αφού στο υψόµετρο αυτό 
χωροθετείται ο υπερχειλιστής εξόδου. Συνεπώς σε οποιαδήποτε παροχή λειτουργίας, η στάθµη 
στην δεξαµενή θα ξεπερνάει το µέγιστο επιτρεπόµενο βάθος, εποµένως η παρατήρηση της Ε∆ 
ισχύει. 

4. Εκτός από την παράθεση των αναφεροµένων στα τεύχη δηµοπράτησης, τα αναφερόµενα στην 
ένσταση δεν αντικρούουν την κρίση της Ε∆, ότι δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος (φρεάτιο ή κάδος) που 
να συγκεντρώνονται οι λίθοι που προσπίπτουν στην χονδροεσχάρα εισόδου. Συνεπώς η 
παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

5. Η ανάγκη για τακτική συντήρηση και µεταφορά µικρών τµηµάτων των compact συστηµάτων δεν 
καταργεί την πιθανότητα ανάγκης για µεταφορά ολόκληρου του compact συστήµατος, η οποία λόγω 
θέσης των θυρών του κτιρίου και του ανυψωτικού µηχανισµού αλλά και δυναµικότητας αυτού, είναι 
αδύνατη. Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

6. Ο καθαρισµός της χειροκαθαριζόµενης εσχάρας όπως αυτή είναι τοποθετηµένη µπορεί να γίνει 
µόνο από προσωπικό το οποίο βρίσκεται πάνω από το κανάλι και όχι δίπλα σε αυτό, όπου το ύψος 
είναι 1,35m. Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

7. Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή ως προς το σηµείο που αφορά το υλικό του αγωγού στραγγιδίων και 
βοθρολυµάτων αφού µε βάση την υδραυλική µελέτη φαίνεται ότι όντως το τελευταίο τµήµα του 
καταθλιπτικού είναι χαλύβδινο (χωρίς άλλη αναφορά στο υλικό), όµως το δίκτυο προσαγωγής στους 
υδραυλικούς υπολογισµούς φαίνεται όλο να είναι πλαστικό.  

8. Η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν γίνεται δεκτή διότι στο σχέδιο Μ1, όπου φαίνεται ο ηλεκτρικός 
πίνακας, τόσο στην κάτοψη όσο και στην τοµή ∆-∆ δεν φαίνεται τοιχίο αποµόνωσης του χώρου του 
πίνακα. 

9. Ο χώρος που παραµένει ελεύθερος για όλο το µήκος της γέφυρας του αερισµού είναι περίπου 30 
εκατοστά (βλ. τοµή Γ-Γ σχεδίου Μ2), που είναι εντελώς ανεπαρκές για την επίσκεψη και εργασία. 
Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

10. Ο ισχυρισµός της ένστασης ότι τα κιγκλιδώµατα δεν φαίνονται στο σχέδιο αφενός γιατί η ύπαρξή 
τους είναι υποχρεωτική, αφετέρου γιατί δεν αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είναι κατ’ αρχήν 
αντιφατική από µόνη της (ή είναι υποχρεωτική ή όχι). Η αναφορά ότι το σχέδιο θα γινόταν πιο 
πολύπλοκο επίσης δεν ισχύει αφού σε άλλα σχέδια µε περισσότερο εξοπλισµό τα κιγκλιδώµατα 
δείχνονται από την ενιστάµενη (π.χ. σχέδιο αερισµού). Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

11. Στην παρατήρηση της Ε∆ ορθώς αναφέρεται ότι (όπως φαίνεται στο σχέδιο Μ4 της προσφοράς και 
στην τοµή Α-Α) οι οπές εισόδου στην δεξαµενή καθίζησης είναι στον πυθµένα της δεξαµενής και 
σαφώς θα επηρεάζουν την καθίζηση της ιλύος. Στην ένσταση αντίθετα αναφέρεται το ύψος των 
οπών από τον πυθµένα του κώνου της δεξαµενής και όχι από τον πυθµένα της δεξαµενής. 
Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

12. Η τοποθέτηση φράγµατος επιπλεόντων κατάντη του συστήµατος συλλογής, ώστε τυχόν διαφυγόντα 
επιπλέοντα να µην µεταφέρονται στα µεταλλικά κανάλια υπερχείλισης, όπως άλλωστε και τα ίδια τα 
κανάλια δεν αποτελούν αντικείµενο του προµηθευτή του µηχανολογικού εξοπλισµού της καθίζησης. 
Συνεπώς η προσφορά του εξοπλισµού από την εταιρεία που αναφέρεται στην ένσταση δεν καταργεί 
την ανάγκη ύπαρξης του φράγµατος επιπλεόντων, συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

13. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει, όπως γίνεται παραδεχτό και από την ενιστάµενη. 
14. Η µη εξασφάλιση της θετικής αναρρόφησης ισχύει, όπως γίνεται παραδεχτό και από την 

ενιστάµενη, συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει 
15. Η ύπαρξη αγωγού µε σιφόνι δεν αναιρεί την αναγκαιότητα για ύπαρξη λεκάνης συλλογής διαρροών 

η οποία απαιτείται και από τα τεύχη δηµοπράτησης. Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 
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16. Ο υπολογισµός της ισχύος των κινητήρων αποτελεί (ανεξάρτητα µε την αναγκαιότητα αυτού η οποία 
θίγεται στην ένσταση) ρητή απαίτηση των τευχών δηµοπράτησης και µάλιστα µε υποχρεωτικό 
χαρακτήρα αφού παράγραφο 2.3 του τεύχους 6Γ αναφέρεται ότι «…Η ισχύς των κινητήρων των 
υποβρύχιων αντλιών, των φυσητήρων και των κοχλιών ιλύος θα πρέπει υποχρεωτικά να 
υπολογισθεί από τους διαγωνιζόµενους στην µελέτη προσφοράς τους…». Συνεπώς η µη 
προσκόµιση αυτών των υπολογισµών αποτελεί σαφή απόκλιση από τις απαιτήσεις των τευχών και 
ορθώς αξιολογήθηκε ως τέτοια από την Ε∆. Η προσκόµιση του πίνακα χαρακτηριστικών του 
κατασκευαστή των φυσητήρων ή των αντλιών µε τα στοιχεία του κινητήρα δεν εµπεριέχει 
υπολογισµό, αφού αναφέρεται µεν η ισχύς του κινητήρα και η απορροφούµενη ισχύς αλλά όχι το 
πώς αυτή υπολογίστηκε σχετιζόµενη µε το έργο που το µηχάνηµα παράγει. Συνεπώς η 
παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

17. Ο υπολογισµός του βέλους κάµψης για τις µονοράγες που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικό 
µηχανισµό άνω του ενός τόνου ήταν σαφής απαίτηση των τευχών δηµοπράτησης και  µάλιστα µε 
υποχρεωτικό χαρακτήρα (παρ.14 τεύχους 6Β), ανεξάρτητα µε τις αντιρρήσεις της ενιστάµενης περί 
της σκοπιµότητας του εν λόγω υπολογισµού ή την αξία της µονοράγας σε σχέση µε το κόστος του 
έργου. Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

18. Σχετικά µε τον έλεγχο του όγκου της δεξαµενής αποθήκευσης σε σχέση µε την συγκέντρωση MLSS 
στην βιολογική βαθµίδα, αυτός δεν έγινε στην µελέτη προσφοράς (όπως απαιτούνταν) συνεπώς ο 
εν λόγο έλεγχος που γίνεται στην ένσταση δεν µπορεί να γίνει δεκτός. Περαιτέρω δε, τα 
αναφερόµενα στην ένσταση ούτως ή άλλως δεν ισχύουν αφού ο όγκος του αντλιοστασίου 
ανακυκλοφορίας, το οποίο στην ουσία αποτελεί «συγκοινωνούν δοχείο» µε την δεξαµενή καθίζησης 
(µε σταθερή σχεδόν στάθµη) σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να συνυπολογισθεί σαν όγκος 
αποθήκευσης της περίσσειας ιλύος. Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

19. Αντίθετα µε ότι αναφέρεται στην ένσταση, στους υγιειονολογικούς υπολογισµούς που 
περιλαµβάνονται στην τεχνική προσφορά της ενιστάµενης, παρατίθενται µόνο πίνακες µε τιµές των 
παραµέτρων (υπολογιζόµενων και παραδοχών) χωρίς καθόλου κείµενο στο οποίο να υπάρχουν 
επεξηγήσεις για τον τρόπο υπολογισµού, τεκµηρίωση του τρόπου υπολογισµού και των 
αποτελεσµάτων, κ.λπ. Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

20. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει αφού το σύστηµα έχει υποδιαστασιολογηθεί (ως προς αυτό το σκέλος 
της παρατήρησης η ένσταση δεν απαντάει), ενώ ο χαρακτηρισµός του συστήµατος ως σύστηµα 
ενεργού άνθρακα στην επικεφαλίδα του αντίστοιχου κεφαλαίου του τόµου 2 αποτελεί αντίφαση. 

21. Η µη τεκµηρίωση της απόδοσης του συστήµατος εξάµµωσης γίνεται παραδεχτή από την 
ενιστάµενη. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν αποτελεί τεκµηρίωση αλλά επιπλέον απαίτηση των 
τευχών δηµοπράτησης. Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

22. Η ένσταση προτείνεται να γίνει δεκτή στο σηµείο αυτό, αφού στην µελέτη προσφοράς της 
ενιστάµενης προσκοµίζεται φύλο υπολογισµού της FLYGT µε την θέση της αντλίας αερισµού, το 
οποίο διέφυγε της Ε∆. 

Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία αύξηση της τεθείσας από το Πρακτικό 
ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ1 κατά 0,02. 

23. Η απουσία στοιχείων τεκµηρίωσης για τον αναδευτήρα κατακόρυφου άξονα στην ουσία 
επιβεβαιώνεται στην ένσταση. Το ότι ο κατασκευαστής του συγκεκριµένου εξοπλισµού είναι µέλος 
της Κξίας, σε καµία περίπτωση δεν καταργεί την ανάγκη για τεκµηρίωση του συγκεκριµένου 
εξοπλισµού. Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

24. Η παρατήρηση της Ε∆ για την µη ύπαρξη σηµειωµένου σηµείου στην καµπύλη ισχύει, όπως γίνεται 
παραδεχτό και από την ενιστάµενη.   

25. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα για το παραπάνω σηµείο 23. 
26. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει, αφού επί της ουσίας δεν απαντάται στην ένσταση. 
27. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει, αφού επί της ουσίας δεν απαντάται στην ένσταση. 
28. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει, αφού επί της ουσίας δεν απαντάται στην ένσταση. 
29. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει, αφού η έλλειψη κεραµοσκεπών και η αισθητική υποβάθµιση της 

εγκατάστασης δεν αναιρείται από το αν αυτή είναι ορατή ή όχι από τον οικισµό. 
30. Τα αναφερόµενα στην ένσταση δεν ισχύουν. Όπως φαίνεται και στο σχέδιο γενικής διάταξης, στις 

µελλοντικές δεξαµενές καθίζησης υπάρχει πρόσβαση µόνο από την µία πλευρά χωρίς δυνατότητα 
πρόσβασης σε σηµαντικό τµήµα των δεξαµενών και του εξοπλισµού. Επίσης είναι εµφανής η 
απουσία χώρου ελιγµών ή κλειστού βρόγχου οδοποιίας, εκτός από τον χώρο που προβλέπεται για 
τα βοθρολύµατα και την αφυδάτωση. Σε κανένα άλλο σηµείο, αντίθετα µε τα αναφερόµενα στην 
ένσταση, δεν µπορούν τα οχήµατα να κάνουν αναστροφή και θα πρέπει µεγάλες αποστάσεις να 
διανυθούν κινούµενα µε την «όπισθεν». Συνεπώς, η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

Κριτήριο Κ2 
1. Σχετικά µε την δυναµικότητα του Η/Ζ η ένσταση δεν αντικρούει το γεγονός της παραβίασης των 

ελάχιστων απαιτήσεων των τευχών δηµοπράτησης αφού προσφέρει Η/Ζ δυναµικότητας 160  έναντι 
170 KVA που απαιτείται (παράγραφος 9.3, τεύχους 6Γ). Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 

2. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει αφού δεν απαντάται επί της ουσίας. 
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3. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει αφού η απόκλιση γίνεται παραδεχτή, η αναφορά στα πρότυπα τεύχη 
δεν ισχύει αφού δεν ισχύουν αυτά στον εν λόγω διαγωνισµό. 

4. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει παρά το λάθος δακτυλογράφησης του πρακτικού (χάλυβας St52 και 
όχι 32), αφού η ουσία περί ελλιπούς αντιδιαβρωτικής προστασίας παραµένει. 

5. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει αφού δεν αντικρούεται το γεγονός ότι η πτερωτή της αντλίας 
βοθρολυµάτων δεν είναι από επισκληρυµένο χυτοσίδηρο. 

6. Ισχύουν τα αναφερόµενα στο σηµείο 23 του κριτηρίου Κ1 παραπάνω. 
7. Ισχύουν τα αναφερόµενα στο σηµείο 23 του κριτηρίου Κ1 παραπάνω. 
8. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει αφού δεν απαντάται επί της ουσίας, η αναφορά στα πρότυπα τεύχη 

δεν ισχύει αφού δεν ισχύουν αυτά στον εν λόγω διαγωνισµό. 
9. H παρατήρηση της Ε∆ ισχύει, αφού το πλάτος του διαδρόµου 1,00m µαζί µε τους καταθλιπτικούς 

αγωγού κρίνεται ανεπαρκές για την ασφαλή διέλευση των εργαζοµένων.  
10. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει, αφού επί της ουσίας δεν απαντάται στην ένσταση, ενώ η αναφορά 

στα πρότυπα τεύχη δεν ισχύει αφού δεν ισχύουν αυτά στον εν λόγω διαγωνισµό. 
11. Η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει αφού ο χαρακτηρισµός του συστήµατος ως σύστηµα ενεργού 

άνθρακα στην επικεφαλίδα του αντίστοιχου κεφαλαίου του τόµου 2 αποτελεί αντίφαση. 
12. Η παρατήρηση ισχύει αφού δεν αντικρούεται το γεγονός ότι η πτερωτή της αντλίας στραγγιδίων δεν 

είναι από επισκληρυµένο χυτοσίδηρο. 
13. Η παρατήρηση ισχύει αφού δεν απαντάται στην ένσταση. 
14. Όπως αναφέρεται και στο πρακτικό για µεγάλο τµήµα του εξοπλισµού δεν υπάρχει περιγραφή αφού 

στην θέση της περιγραφής λειτουργίας παρατίθεται η φράση «αυτοτελής» χωρίς καµιά επεξήγηση. 
Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει αντίθετα µε τα αναφερόµενα στην ένσταση. 

Κριτήριο Κ3 
Σε ότι αφορά το UPS, η παρατήρηση της Ε∆ αφορά στο UPS που καλύπτει το Κέντρο Ελέγχου της 
ΕΕΛ. Από την συνήθη πρακτική, το UPS που εγκαθίσταται στο ΚΕΛ µιας ΕΕΛ δεν υποστηρίζει µόνο 
τον κεντρικό υπολογιστή αλλά και τις οθόνες (Η/Υ και µιµικό) ,τα modem κ.λπ., ενώ διαθέτει χρόνο 
αυτονοµίας περίπου 1 ώρα. Το προσφερόµενο UPS καλύπτει µόνο τον Η/Υ του ΚΕΛ και για χρόνο 
8 – 30 min, συνεπώς το UPS που προσφέρθηκε ορθώς κρίθηκε µικρό και το συγκεκριµένο θέµα 
αξιολογήθηκε από την Ε∆ ως µειονέκτηµα της συγκεκριµένης προσφοράς 
Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος της ένστασης, δηλαδή την έλλειψη πληροφοριών για τις  κάρτες 
επικοινωνίας η ένσταση γίνεται δεκτή, η βαρύτητα ωστόσο του συγκεκριµένου σηµείου είναι 
ελάχιστη και δεν επηρεάζει την βαθµολογία του κριτηρίου Κ3. 

Β. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ. 
Κριτήριο Κ1 

Σχετικά µε την επιλογή υπαίθριας εγκατάστασης των compact συστηµάτων προεπεξεργασίας, από 
την στιγµή που, σύµφωνα µε την εν λόγω προσφορά, αυτά είναι πλήρως κλειστά (και στο σύστηµα 
εναπόθεσης εσχαρισµάτων και άµµου όπως περιγράφεται στην µελέτη και αντίθετα µε τα 
αναφερόµενα στην ένσταση) και συνδέονται µε ανεξάρτητο σύστηµα απόσµησης, η εν λόγω τεχνική 
λύση κρίθηκε ως απόλυτα ικανοποιητική και η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν ισχύει. 
Σχετικά µε την αποµάκρυνση του φωσφόρου από τα λύµατα, δεν υπάρχει καµία απαίτηση στην 
ποιότητα εκροής για τον περιεχόµενο στα λύµατα φώσφορο, τόσο στα τεύχη δηµοπράτησης όσο και 
στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ενώ σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης η 
τριτοβάθµια επεξεργασία περιορίζεται στην χλωρίωση και αποχλωρίωση. Συνεπώς, η προσφορά 
τριτοβάθµιας επεξεργασίας για την αποµάκρυνση φωσφόρου δεν απαιτείται ούτε από τα τεύχη 
δηµοπράτησης ούτε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και η ένσταση δεν ισχύει. 
Ο σχεδιασµός µε 3 µελλοντικές δεξαµενές καθίζησης σε σύγκριση µε τον σχεδιασµό µε τις 4 
δεξαµενές καθίζησης, από την στιγµή που υπάρχει µερισµός παροχής και ικανοποιούνται τα 
κριτήρια και οι παράµετροι λειτουργίας κρίνεται ισοδύναµος λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις 
παραµέτρους για την συγκριτική αξιολόγηση (ευελιξία, καταλαµβανόµενος χώρος, ευκολία 
συντήρησης, λειτουργικότητα, κ.λπ.) και συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει στο σηµείο αυτό. 
Η αντλία λιπών, φαίνεται στο σχέδιο, στην τοµή Β-Β όπως και ο αγωγός που οδηγεί τα λίπη στον 
κοχλία εσχαρισµάτων, συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει. 
Η θέση του κτιρίου ∆ιοίκησης στην εν λόγω προσφορά κρίνεται ικανοποιητική αφού και η απόσταση 
από την µονάδα προεπεξεργασίας (η οποία αποσµείται) είναι ικανοποιητική αλλά και η θέση 
κρίνεται εποπτική και κοντά στην είσοδο του έργου. Συνεπώς η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν ισχύει. 
Σχετικά µε την υπαίθρια εγκατάσταση των συστηµάτων απόσµησης της προεπεξεργασίας 
αναφέρεται ότι στην παρ. 13.1 (γενικά) των µηχανολογικών προδιαγραφών του έργου αναφέρεται 
ρητώς ότι «Η µονάδα απόσµησης θα είναι κατάλληλη και για εξωτερική εγκατάσταση». Η επιλογή 
της εν λόγω µονάδας έγινε µε βάσει το ανωτέρω κριτήριο και είναι κατάλληλη για υπαίθρια 
τοποθέτηση. Σχετικά µε την αναφερόµενη τεχνική περιγραφή (παρ. 8.1, σελ. 39), αυτή αφορά 
φυσητήρες και όχι ανεµιστήρες. Ωστόσο, όλοι οι ανεµιστήρες έχουν επιλεγεί µε την βέλτιστη 
λειτουργία και είναι σηµειωµένο στις καµπύλες το σηµείο λειτουργίας, όπου φαίνεται και η 
εκπεµπόµενη ηχοστάθµιση, η οποία σαφώς εξασφαλίζει τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων. 
Συνεπώς η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν ισχύει.  
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Το εν λόγω δίκτυο, όπως και τα λοιπά δίκτυα διασύνδεσης των µονάδων, θεωρούνται δίκτυα υπό 
πίεση και όχι βαρύτητας, αφού οι αγωγοί είναι συνεχώς γεµάτοι (πλήρης πλήρωση) ανεξάρτητα αν 
η ροή του ρευστού επιτυγχάνεται από την διαφορά στάθµης και όχι µέσω αντλιών. Η εν λόγω 
προδιαγραφή ισχύει για δίκτυα υπό µερική πλήρωση (π.χ. δίκτυο στραγγιδίων ΕΕΛ). Συνεπώς η 
ένσταση στο σηµείο αυτό δεν ισχύει. 
Η χρήση σχετικών υψοµέτρων στα σχέδια, από την στιγµή που αναφέρεται το σηµείο αναφοράς σε 
απόλυτα υψόµετρο δεν θεωρείται µειονέκτηµα της µελέτης, από την στιγµή που δίνεται πλήρης 
υδραυλική µηκοτοµή  µε απόλυτα υψόµετρα και στάθµες. Συνεπώς η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν 
ισχύει. 

 Για τους φυσητήρες, µετά από επισκόπηση του σχεδίου της µονάδας, δίνεται ανυψωτικός 
µηχανισµός που οδηγεί τους φυσητήρες έξω από τον ιδιαίτερο χώρο και από εκεί µέσω έτερου 
ανυψωτικού µηχανισµού µεταφέρονται εκτός κτιρίου. Για το µέγεθος του εν λόγω µηχανήµατος η 
δυνατότητα αποµάκρυνσης κρίνεται ικανοποιητική. Σε σχέση µε το σύστηµα απόσµησης, η ένσταση 
προτείνεται να γίνει δεκτή στο σηµείο αυτό, αφού όντως δεν υπάρχει ικανοποιητική πρόσβαση στο 
σηµείο εγκατάστασης του συστήµατος απόσµησης.  

 Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία µείωση της τεθείσας από το 
Πρακτικό ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ1 κατά 0,30. 
Σχετικά µε το αντλιοστάσιο ιλύος τα αναφερόµενα στην ένσταση δεν ισχύουν αφού οι µηχανισµοί 
των τηλεσκοπικών δικλείδων βρίσκονται πάνω από την στάθµη υγρού, ενώ το φρεάτιο δικλείδων 
αφενός αποτελεί ξεχωριστό ξηρό θάλαµο χωρίς να έχει σηµασία το ότι βρίσκεται κάτω από την 
στάθµη του υγρού θαλάµου, ενώ σε αυτό υπάρχει φρεάτιο εκκένωσης, όπως φαίνεται στην 
οριζόντια τοµή του σχεδίου της µονάδας. 
Σχετικά µε τα αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ανάµικτου, οι διαφορές που µπορούν να προκύψουν 
στις απώλειες και το µανοµετρικό των δύο αντλιών από τις µικροδιαφορές στην σύνδεσή τους µε 
τον κοινό καταθλιπτικό θεωρούνται άνευ ουσίας, ενώ οι θάλαµοι δικλείδων των αντλιοστασίων είναι 
ανεξάρτητοι ξηροί θάλαµοι, συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει. 
Σχετικά µε το αντλιοστάσιο βοθρολυµάτων, οι διαφορές που µπορούν να προκύψουν στις απώλειες 
και το µανοµετρικό των δύο αντλιών από τις µικροδιαφορές στην σύνδεσή τους µε τον κοινό 
καταθλιπτικό θεωρούνται άνευ ουσίας, συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει. 
Κριτήριο Κ2 
Η µη εφεδρεία στις αντλίες λιπών ισχύει, δεν αξιολογείται ιδιαίτερα όµως από την στιγµή που δεν 
απαιτείται εφεδρεία στα compact συστήµατα προεπεξεργασίας, µέρος των οποίων αποτελούν και οι 
αντλίες λιπών, συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει. 

Γ. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ/Ξ ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ – ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ 
Κριτήριο Κ1 

Σχετικά µε την επιλογή υπαίθριας εγκατάστασης των compact συστηµάτων προεπεξεργασίας, από 
την στιγµή που, σύµφωνα µε την εν λόγω προσφορά, αυτά είναι πλήρως κλειστά (και στο σύστηµα 
εναπόθεσης εσχαρισµάτων και άµµου όπως περιγράφεται στην µελέτη και αντίθετα µε τα 
αναφερόµενα στην ένσταση) και συνδέονται µε ανεξάρτητο σύστηµα απόσµησης, η εν λόγω τεχνική 
λύση κρίθηκε ως απόλυτα ικανοποιητική και η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν ισχύει. 
Σχετικά µε την αποµάκρυνση του φωσφόρου από τα λύµατα, δεν υπάρχει καµία απαίτηση στην 
ποιότητα εκροής για τον περιεχόµενο στα λύµατα φώσφορο, τόσο στα τεύχη δηµοπράτησης όσο και 
στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ενώ σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης η 
τριτοβάθµια επεξεργασία περιορίζεται στην χλωρίωση και αποχλωρίωση. Συνεπώς, η προσφορά 
τριτοβάθµιας επεξεργασίας για την αποµάκρυνση φωσφόρου δεν απαιτείται ούτε από τα τεύχη 
δηµοπράτησης ούτε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και η ένσταση δεν ισχύει. 
Ο σχεδιασµός µε 3 µελλοντικές δεξαµενές καθίζησης σε σύγκριση µε τον σχεδιασµό µε τις 4 
δεξαµενές καθίζησης, από την στιγµή που υπάρχει µερισµός παροχής και ικανοποιούνται τα 
κριτήρια και οι παράµετροι λειτουργίας κρίνεται ισοδύναµος λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις 
παραµέτρους για την συγκριτική αξιολόγηση (ευελιξία, καταλαµβανόµενος χώρος, ευκολία 
συντήρησης, λειτουργικότητα, κ.λπ.) και συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει στο σηµείο αυτό. 
Η υπαίθρια εγκατάσταση των φυσητήρων αερισµού δεν θεωρείται ότι αποτελεί µειονέκτηµα. 
Αντίθετα όµως η στέγαση του εν λόγω εξοπλισµού, που προσφέρεται σε τεχνικές προσφορές 
άλλων διαγωνιζοµένων, αξιολογήθηκε θετικά κατά την αξιολόγηση. 
Σχετικά µε την υπαίθρια εγκατάσταση των συστηµάτων απόσµησης της προεπεξεργασίας 
αναφέρεται ότι στην παρ. 13.1 (γενικά) των µηχανολογικών προδιαγραφών του έργου αναφέρεται 
ρητώς ότι «Η µονάδα απόσµησης θα είναι κατάλληλη και για εξωτερική εγκατάσταση». Η επιλογή 
της εν λόγω µονάδας έγινε µε βάσει το ανωτέρω κριτήριο και είναι κατάλληλη για υπαίθρια 
τοποθέτηση. Σχετικά µε την αναφερόµενη τεχνική περιγραφή (παρ. 8.1, σελ. 39), αυτή αφορά 
φυσητήρες και όχι ανεµιστήρες. Συνεπώς η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν ισχύει.  

 Σχετικά µε τον όγκο του αντλιοστασίου στραγγισµάτων αυτός είναι επαρκής για λιγότερες από 10 
εκκινήσεις ανά ώρα και συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει. 
Σχετικά µε την θέση της αντλίας αερισµού στην δεξαµενή βοθρολυµάτων και τις πιθανές συνέπειες 
που αυτή έχει στις αντλίες βοθρολυµάτων, τα αναφερόµενα στην ένσταση δεν ισχύουν αφού οι 
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αντλίες βοθρολυµάτων εγκαθίστανται σε χώρο της δεξαµενής µε χαµηλότερο υψόµετρο και έτσι δεν 
επηρεάζονται από την λειτουργία της αντλίας αερισµού. Συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει. 
Το εν λόγω δίκτυο, όπως και τα λοιπά δίκτυα διασύνδεσης των µονάδων, θεωρούνται δίκτυα υπό 
πίεση και όχι βαρύτητας, αφού οι αγωγοί είναι συνεχώς γεµάτοι (πλήρης πλήρωση) ανεξάρτητα αν 
η ροή του ρευστού επιτυγχάνεται από την διαφορά στάθµης και όχι µέσω αντλιών. Η εν λόγω 
προδιαγραφή ισχύει για δίκτυα υπό µερική πλήρωση (π.χ. δίκτυο στραγγιδίων ΕΕΛ). Συνεπώς η 
ένσταση στο σηµείο αυτό δεν ισχύει. 
Σχετικά µε τον αγωγό εξόδου της µελλοντικής καθίζησης τα αναφερόµενα στην ένσταση δεν ισχύουν 
αφού στο σχέδιο Α-102 της εν λόγω προσφοράς ο αγωγός εξόδου της µελλοντικής καθίζησης, 
όπως και των υπολοίπων δεξαµενών, καταλήγουν στο φρεάτιο εισόδου ανάντη του µετρητή 
παροχής. Συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει 
Σχετικά µε το κτίριο φυσητήρων τόσο η απόσταση όσο και η χωροθέτηση και ο τρόπος εισόδου – 
εξόδου των φυσητήρων κρίνεται ικανοποιητικός και η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν ισχύει. 
Κριτήριο Κ2 

 Η ένσταση στο σηµείο αυτό προτείνεται να γίνει µερικώς δεκτή αφού ισχύει για την έλλειψη 
εφεδρείας στους φυσητήρες αερισµού των compact συστηµάτων. Η µη εφεδρεία στις αντλίες λιπών 
ναι µεν ισχύει, δεν αξιολογείται όµως από την στιγµή που δεν απαιτείται εφεδρεία στα compact 
συστήµατα προεπεξεργασίας, µέρος των οποίων αποτελούν και οι αντλίες λιπών.  
Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία µείωση της τεθείσας από το Πρακτικό 
ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ2 κατά 0,80. 
Η έλλειψη ανυψωτικού µηχανισµού για τους φυσητήρες αερισµού της δεξαµενής ιλύος ισχύει και η 
ένσταση προτείνεται να γίνει δεκτή στο σηµείο αυτό.  
Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία µείωση της τεθείσας από το Πρακτικό 
ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ2 κατά 0,02. 

∆. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ ΑΤΕ 
Ο σχεδιασµός µε 3 µελλοντικές δεξαµενές καθίζησης σε σύγκριση µε τον σχεδιασµό µε τις 4 
δεξαµενές καθίζησης, από την στιγµή που υπάρχει µερισµός παροχής και ικανοποιούνται τα κριτήρια 
και οι παράµετροι λειτουργίας κρίνεται ισοδύναµος λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραµέτρους για 
την συγκριτική αξιολόγηση (ευελιξία, καταλαµβανόµενος χώρος, ευκολία συντήρησης, 
λειτουργικότητα, κ.λπ.) και συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει στο σηµείο αυτό. 

Ε. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ/Ξ ΜΥΒΑ ΑΕ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 
Κριτήριο Κ1 
Σχετικά µε τα υλικά κατασκευής του προσφερόµενου κτιρίου προεπεξεργασίας η ένσταση προτείνεται 
να γίνει δεκτή καθώς το εν λόγω κτίριο προσφέρεται µεταλλικό δηµιουργώντας πιθανά προβλήµατα 
διάβρωσης.  
Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία µείωση της τεθείσας από το Πρακτικό 
ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ1 κατά 1,00. 
Στην προσφορά της εν λόγω Κ/ξίας τεκµηριώνεται ότι η απαιτούµενη συγκέντρωση διαλυµένου 
οξυγόνου επιπτυγχάνεται µέσω της διαδοχικής πτώσης των επεξεργασµένων από τα διάφορα στάδια 
υπερχείλισης, το οποίο δεν είναι αποδεκτό, και συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει. 
Ο σχεδιασµός µε 3 µελλοντικές δεξαµενές καθίζησης σε σύγκριση µε τον σχεδιασµό µε τις 4 
δεξαµενές καθίζησης, από την στιγµή που υπάρχει µερισµός παροχής και ικανοποιούνται τα κριτήρια 
και οι παράµετροι λειτουργίας κρίνεται ισοδύναµος λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραµέτρους για 
την συγκριτική αξιολόγηση (ευελιξία, καταλαµβανόµενος χώρος, ευκολία συντήρησης, 
λειτουργικότητα, κ.λπ.) και συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει στο σηµείο αυτό. 

Ζ. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 
Κριτήριο Κ1 
Στην προσφορά της εν λόγω Κ/ξίας τεκµηριώνεται ότι η απαιτούµενη συγκέντρωση διαλυµένου 

οξυγόνου επιπτυγχάνεται µέσω της διαδοχικής πτώσης των επεξεργασµένων από τα διάφορα στάδια 
υπερχείλισης συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει. 
Η. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ 

Κριτήριο Κ1 
Ο σχεδιασµός µε 3 µελλοντικές δεξαµενές καθίζησης σε σύγκριση µε τον σχεδιασµό µε τις 4 

δεξαµενές καθίζησης, από την στιγµή που υπάρχει µερισµός παροχής και ικανοποιούνται τα κριτήρια και 
οι παράµετροι λειτουργίας κρίνεται ισοδύναµος λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραµέτρους για την 
συγκριτική αξιολόγηση (ευελιξία, καταλαµβανόµενος χώρος, ευκολία συντήρησης, λειτουργικότητα, 
κ.λπ.) και συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει στο σηµείο αυτό. 

Το προσφερόµενο αντλιοστάσιο στραγγιδίων έχει επαρκή όγκο για µικρότερες των 10 εκκινήσεων 
ανά ώρα που είναι ένα σύνηθες όριο για τις εκκινήσεις αντλιών, συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει στο 
σηµείο αυτό. 

Το εν λόγω δίκτυο, όπως και τα λοιπά δίκτυα διασύνδεσης των µονάδων, θεωρούνται δίκτυα υπό 
πίεση και όχι βαρύτητας, αφού οι αγωγοί είναι συνεχώς γεµάτοι (πλήρης πλήρωση) ανεξάρτητα αν η ροή 
του ρευστού επιτυγχάνεται από την διαφορά στάθµης και όχι µέσω αντλιών. Η εν λόγω προδιαγραφή 
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ισχύει για δίκτυα υπό µερική πλήρωση (π.χ. δίκτυο στραγγιδίων ΕΕΛ). Συνεπώς η ένσταση στο σηµείο 
αυτό δεν ισχύει. 

Η χρήση σχετικών υψοµέτρων στα σχέδια, από την στιγµή που αναφέρεται το σηµείο αναφοράς σε 
απόλυτα υψόµετρο δεν θεωρείται µειονέκτηµα της µελέτης, από την στιγµή που δίνεται πλήρης 
υδραυλική µηκοτοµή  µε απόλυτα υψόµετρα και στάθµες. Συνεπώς η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν 
ισχύει. 

Η ποιοτική στάθµη των σχεδίων και η πληρότητα αυτών έχει ληφθεί πλήρως υπ’ όψιν στην 
αξιολόγηση της εν λόγω µελέτης από την Ε∆ και η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν ισχύει. 

Σχετικά µε το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος, η ένσταση προτείνεται να γίνει δεκτή αφού ο 
µετρητής παροχής δεν δύναται να εγκατασταθεί εντός αυτού, αλλά ούτε και φαίνεται σε κάποιο άλλο 
σχέδιο.  

Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία µείωση της τεθείσας από το 
Πρακτικό ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ1 κατά 0,04. 

Σχετικά µε τον χώρο εγκατάστασης του πιεστικού του βιοµηχανικού νερού, ορθώς αυτό εγκαθίσταται 
σε χώρο που εξασφαλίζει την θετική αναρρόφηση αυτού, η ένσταση όµως προτείνεται να γίνει µερικώς 
δεκτή για το θέµα έλλειψης πρόβλεψης για εκκένωση του χώρου από τυχόν διαρροές (π.χ. φρεάτιο 
αποστράγγισης).  

Η επιρροή του σηµείου αυτού εκφράζεται συµψηφιστικά µε µία µείωση της τεθείσας από το 
Πρακτικό ΙΙ(β) βαθµολογίας στο κριτήριο Κ1 κατά 0,04. 

Κριτήριο Κ2 
Όπως φαίνεται και στον τόµο ΗΜ προσφέρεται ανυψωτικός µηχανισµός για το αντλιοστάσιο 

ανάµικτου υγρού και η µη εµφάνιση του ανυψωτικού µηχανισµού στο µηχανολογικό σχέδιο της µονάδας 
έχει ήδη χρεωθεί σαν ήσσονος σηµασίας παράλειψη του σχεδίου.  
Θ. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ P&C DEVELOPMENT SA 

Κριτήριο Κ1 
H εγκατάσταση των εν λόγω φυσητήρων σε ιδιαίτερο χώρο του κτιρίου διοίκησης δεν αξιολογήθηκε 

δυσµενώς, αφού αυτοί είναι ηχοµονωµένοι, ενώ η ενοποίηση χώρων των απαιτούµενων κτιρίων 
επιτρεπόταν. Συνεπώς η ένσταση δεν ισχύει στο σηµείο αυτό. 
3. ΕΝΣΤΑΣΗ Κ/ΞΙΑΣ  ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ ΑΕ  

Η ένσταση υποβλήθηκε εµπρόθεσµα χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό παράβολο (διατάξεις του 
άρθρου 59 του Ν.4146/2013 ) και συνεπώς θα πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της για τυπικούς 
λόγους. Όµως η Ε∆ εξέτασε την υπόψη ένσταση και επί της ουσίας και την απέρριψε στο σύνολό 
της ως κατωτέρω για την περίπτωση που η Προϊσταµένη Αρχή ήθελε να την εξετάσει επί της ουσίας. 

Επί των αντιρρήσεων της υπόψη ένστασης, οι θέσεις µας είναι οι παρακάτω: 
Α. ΓΕΝΙΚΑ: Στην παρούσα φάση της αξιολόγησης δεν κρίνεται µόνο η συµβατότητα των τεχνικών 
προσφορών µε τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης, αλλά, όπως γίνεται σαφές και 
στο άρθρο 4 της διακήρυξης, αξιολογείται περαιτέρω η τεχνική αξία της µελέτης, του εξοπλισµού, η 
αποδοτικότητα και τα έξοδα λειτουργίας της προσφερόµενης λύσης. Έτσι, γενικότερα στους 
διαγωνισµούς που γίνονται µε το σύστηµα µελέτη και κατασκευή, τα τεύχη δηµοπράτησης καθορίζουν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις για το έργο, τις οποίες ο διαγωνιζόµενος οφείλει να ικανοποιήσει µε την 
προσφορά του, αλλά επιπλέον εκπονείται η µελέτη προσφοράς η οποία καθορίζει περαιτέρω, και πέραν 
των ελάχιστων απαιτήσεων που θέτουν τα τεύχη δηµοπράτησης, την προσφερόµενη από αυτόν τεχνική 
λύση. Για αυτό το λόγο άλλωστε στην κατά νόµο διαδικασία υπάρχει και η αξιολόγηση και βαθµολόγηση 
των τεχνικών προσφορών από Επιτροπή Αξιολόγησης, ενώ αντίθετα αν κρινόταν µόνο η κάλυψη των 
ελάχιστων απαιτήσεων των τευχών δηµοπράτησης όλοι οι διαγωνιζόµενοι είτε θα αποκλείονταν από τον 
διαγωνισµό (όσοι δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις) είτε θα είχαν τον ίδιο ακριβώς βαθµό (αυτοί που 
κάλυπταν τις απαιτήσεις) ανεξάρτητα από το αν κάποια λύση ήταν καλύτερη ποιοτικά ή/και ποσοτικά 
από τις άλλες. Συνεπώς, όλες οι αντιρρήσεις που εκφράζονται σχετικά µε την µη δυνατότητα κρίσης της 
Επιτροπής σε θέµατα που δεν αναφέρονται επακριβώς στα τεύχη δηµοπράτησης δεν έχουν βάση. 
 
Β. ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΗ. 
Κριτήριο Κ1: 

1. Η ύπαρξη ηλεκτρικού πίνακα στον ίδιο χώρο µε τις µονάδες προεπεξεργασίας και όχι σε 
ιδιαίτερο χώρο αποτελεί µειονέκτηµα της προσφερόµενης λύσης, που ορθώς αξιολογήθηκε ως τέτοιο, 
λόγω του ότι ο πίνακας θα βρίσκεται σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον που θα προκαλέσει την 
διάβρωση του, ανεξάρτητα αν αναφέρεται σαφώς ή όχι στις τεχνικές προδιαγραφές (υπό το πνεύµα της 
παραπάνω γενικής παρατήρησης Α). 

2. Η µη ύπαρξη ανυψωτικού µηχανισµού για τις αντλίες βοθρολυµάτων, οι οποίες είναι υποβρύχιες 
αντλίες που εγκαθίστανται σε 4 µέτρα βάθος από το επίπεδο του δαπέδου του κτιρίου, είναι µειονέκτηµα 
που ορθώς αξιολογήθηκε ως τέτοιο, ανεξάρτητα από το αν αναφέρεται σαφώς ή όχι στις τεχνικές 
προδιαγραφές (σύµφωνα το πνεύµα της παραπάνω γενικής παρατήρησης Α). 

3. Η προσφερόµενη διάταξη χονδροεσχάρωσης στο κανάλι εκκένωσης της µονάδας 
βοθρολυµάτων αποµακρύνει µεν τα φερτά στερεά αλλά είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει τρόπος 
αποµάκρυνσης των λίθων που, ως γνωστό, περιέχουν τα βοθρολύµατα και δηµιουργούν σοβαρά 
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προβλήµατα στις αντίστοιχες µονάδες. Κατά συνέπεια, η εν λόγω διάταξη µειονεκτεί λειτουργικά, όπως 
ορθώς επισηµάνθηκε από την Ε∆, ανεξάρτητα µε το αν η ύπαρξη της λιθοπαγίδας αναφέρεται σαφώς ή 
όχι στις τεχνικές προδιαγραφές (σύµφωνα µε το πνεύµα της παραπάνω γενικής παρατήρησης Α). 

4. Η ύπαρξη του φρεατίου επιλογής µικροοργανισµών δεν απαιτείται από τα τεύχη δηµοπράτησης 
αφού δεν αναφέρεται σαφώς ούτε στην γενική περιγραφή αλλά ούτε και στην αναλυτική προδιαγραφή 
της βιολογικής βαθµίδας στο τεύχος 4 όπου αναλυτικά περιγράφεται από ποιες υποµονάδες και τι 
εξοπλισµό αυτή αποτελείται. Η µόνη αναφορά γίνεται στον πίνακα του κεφαλαίου 4 του τεύχους 4, όπου 
καθορίζεται ότι το φρεάτιο επιλογής µικρορογανισµών, αν αυτό προσφέρεται από τους διαγωνιζόµενους, 
πρέπει να καλύπτει την Α’ φάση των έργων (καθορισµός χρονικής κλιµάκωσης κατασκευών). Σε ό,τι 
αφορά την αξιολόγηση της ύπαρξης του εν λόγω φρεατίου αυτό αξιολογήθηκε θετικά (έστω και αν δεν 
αναφέρεται σαφώς στο πρακτικό, όπου παρατίθενται τα προβλήµατα – µειονεκτήµατα των προσφορών), 
ενώ σχετικά µε τις παρατηρήσεις της επιτροπής για την εν λόγω µονάδα: 
II. Στην ένστασή του ο ενιστάµενος προσθέτει τον όγκο δύο διαµερισµάτων της κατασκευής, ενώ µε 
βάση το σχέδιο της µελέτης που ο ίδιος επικαλείται στην ένστασή του ο πρώτος χώρος αποτελεί το 
φρεάτιο εξόδου της προεπεξεργασίας και ο δεύτερος χώρος το φρεάτιο επιλογής µικροοργανισµών, 
του οποίου ο όγκος σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην ένσταση είναι µόλις 18,9m3. 

III. Η λειτουργία του βιοεπιλογέα µικροοργανισµών στηρίζεται στην επαφή της βιοµάζας µε τα 
λύµατα, για την οποία απαιτείται η ανάδευση του περιεχοµένου της (όπως ακριβώς π.χ. και στην 
δεξαµενή απονιτροποίησης), ανάδευση η οποία στην προσφερόµενη µονάδα δεν καλύπτεται από την 
ροή της υγρών και χρειάζεται να είναι εξαναγκασµένη µε µηχανική ανάδευση (όπως π.χ. 
προδιαγράφεται και στην απονιτροποίηση). 

Με βάση τα παραπάνω οι κρίσεις της Ε∆ για το εν λόγω θέµα ισχύουν απόλυτα. 
5. Η ένσταση στο σηµείο αυτό δεν γίνεται δεκτή αφού όντως το τοιχείο µεταξύ του τελευταίου 

ανοξικού διαµερίσµατος και του πρώτου αερόβιου διαµερίσµατος βρίσκεται 0,15m κάτω από την 
στάθµη, το οποίο φαίνεται στο σχέδιο της µονάδας πλήν όµως δεν υπολογίζεται υδραυλικά σαν 
βυθισµένος υπερχειλιστής. 

6. Η µη ύπαρξη ανυψωτικού µηχανισµού για τις αντλίες ανάµικτου υγρού, οι οποίες είναι 
υποβρύχιες αντλίες που εγκαθίστανται σε 6 µέτρα βάθος από το επίπεδο του δαπέδου εργασίας, είναι 
µειονέκτηµα που ορθώς αξιολογήθηκε ως τέτοιο, ανεξάρτητα µε το αν αναφέρεται σαφώς ή όχι στις 
τεχνικές προδιαγραφές (σύµφωνα µε το πνεύµα της παραπάνω γενικής παρατήρησης Α). 

7. Όπως φαίνεται στα σχέδια των µονάδων η διαφορά στάθµης µεταξύ του τελευταίου 
διαµερίσµατος του αερισµού και της απονιτροποίησης είναι µηδενική (στάθµη 79,90 σε όλα τα 
διαµερίσµατα). Σύµφωνα µε τους υδραυλικούς υπολογισµούς αλλά και την υδραυλική µηκοτοµή, η 
συνολική ανύψωση της στάθµης διαµέσου των διαµερισµάτων είναι 0 – 0,02m (σελίδες 9 κάθε σεναρίου 
υπολογισµών του κεφαλαίου 3 – τόµος 1) ήτοι σχεδόν µηδενική. Οι αντλίες σύµφωνα µε τον 
κατασκευαστή δίνουν την επιθυµητή παροχή στα 0,5m µανοµετρικό (ή σε 0,42 ή 0,6m σύµφωνα µε την 
ένσταση), ενώ η λειτουργία της αντλίας είναι αδύνατη σε σχεδόν µηδενικά µανοµετρικά. Συνεπώς 
επιβεβαιώνεται πλήρως η κρίση της επιτροπής, ενώ δεν υπάρχει και κανένας υδραυλικός υπολογισµός 
για το αντλιοστάσιο, που να τεκµηριώνει ότι «εξασφαλίζεται» το µανοµετρικό µόνο από τις απώλειες του 
κλαπέ αντεπιστροφής που υπάρχει µπροστά από την αντλία. 

8. Όπως φαίνεται τόσο στην κάτοψη όσο και στην τοµή Α-Α του µηχανολογικού σχεδίου, οι αγωγοί 
του αέρα περνάνε πάνω και διασχίζουν όλο το πλάτος των κλιµακοστασίων πρόσβασης στις 
πλατφόρµες επίσκεψης. Επιπλέον, οι κλάδοι τροφοδοσίας των διαχυτών επίσης «κόβουν» όλους τους 
διαδρόµους πρόσβασης. Συνεπώς επιβεβαιώνεται πλήρως η κρίση της επιτροπής. 

9. Σε ότι αφορά τους µηχανισµούς αποµάκρυνσης επιπλεόντων, στην ουσία η ένσταση δεν 
αντικρούει την κρίση της επιτροπής αφού γίνεται παραδοχή ότι υπάρχει ένας κοινός µηχανισµός, µε όλα 
τα µειονεκτήµατα που ορθώς επισηµαίνει η Ε∆ στο πρακτικό. 

10. Στο πρακτικό και σχετικά µε την δυσκολία οδήγησης χωρίς υποβοήθηση των επιπλεόντων που 
συλλέγονται προς το κοινό για τις δύο δεξαµενές φρεάτιο επιπλεόντων, ορθώς επισηµαίνεται αυτή για 
την συγκεκριµένη προσφερόµενη διάταξη, ανεξάρτητα µε το αν αναφέρεται σαφώς ή όχι στις τεχνικές 
προδιαγραφές (σύµφωνα µε το πνεύµα της παραπάνω γενικής παρατήρησης Α). 

11. Η παρατήρηση σχετικά µε την πιθανότητα ύπαρξης υψηλής συγκέντρωσης χλωρίου στο 
βιοµηχανικό νερό λόγω του ότι αυτό αναρροφάται ανάντη της αποχλωρίωσης ισχύει και δεν αντικρούεται 
στην ένσταση. Η αιτιολόγηση ότι η υδροληψία δεν µπορούσε να γίνει από την δεξαµενή αποχλωρίωσης 
λόγω µικρού όγκου αυτής δεν ευσταθεί ως επιχείρηµα, αφού θα µπορούσε µε διαφορετική διάταξη να 
εξασφαλισθεί ο απαιτούµενος όγκος.  

12. Η ένσταση δεν αντικρούει το λειτουργικό µειονέκτηµα στην διάταξη αναρρόφησης του πιεστικού 
συγκροτήµατος του βιοµηχανικού νερού. Αφενός η κρίση της επιτροπής δεν αφορά το ίδιο το µηχάνηµα 
και την προδιαγραφή του αλλά τον τρόπο που αυτό εγκαθίσταται και τροφοδοτείται, αφετέρου (σύµφωνα 
και µε το πνεύµα της παραπάνω γενικής παρατήρησης Α), το εν λόγω µειονέκτηµα της προσφερόµενης 
διάταξης υφίσταται και άρα ορθώς αξιολογείται, ανεξάρτητα µε το αν ο τρόπος αναρρόφησης καθορίζεται 
ή όχι στις τεχνικές προδιαγραφές. 

13. Σύµφωνα µε το σχέδιο της µονάδας (Μ-05-01) πάνω από το φυγόκεντρο υπάρχει (ορθώς) η 
µονοράγα στην οποία προσαρµόζεται το παλάγκο από το οποίο αναρτάται το µηχάνηµα. Όµως µεταξύ 
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του παλάγκου και του µηχανήµατος υπάρχει περιθώριο µόλις 0,20m το οποίο είναι εντελώς ανεπαρκές 
για το «δέσιµο», την ανάρτηση και την ανύψωση του µηχανήµατος, για την οποία απαιτείται ελεύθερο 
ύψος τουλάχιστον της τάξης των 0,60 – 0,70m. Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ είναι ορθή και ισχύει. 

14. Η µη ύπαρξη ανυψωτικού µηχανισµού για τους φυσητήρες της δεξαµενής ιλύος αποτελεί 
µειονέκτηµα που ορθώς αξιολογήθηκε ως τέτοιο, ανεξάρτητα αν αναφέρεται σαφώς ή όχι στις τεχνικές 
προδιαγραφές (σύµφωνα και µε το πνεύµα της παραπάνω γενικής παρατήρησης Α). 

15. Σε ότι αφορά τους υπολογισµούς ισχύος των κινητήρων, η απαίτηση για παράθεση των 
υπολογισµών προκύπτει σαφώς από τα τεύχη δηµοπράτησης (παράγραφος 2.3 του τεύχους 6Γ). Η 
απλή αναγραφή της ισχύος από τον προµηθευτή του κάθε µηχανήµατος δεν αποτελεί υπολογισµό και 
συνεπώς η κρίση της Ε∆ είναι ορθή.  

16. Στα τεύχη δηµοπράτησης καθορίζεται µεν ο ελάχιστος όγκος της δεξαµενής ιλύος, αναφέρεται 
όµως σαφώς ότι αυτός θα ελεγχθεί και µε βάση την συγκέντρωση MLSS στην βιολογική βαθµίδα (σχέση 
όγκου αποθήκευσης και αύξηση συγκέντρωσης στην βιολογική βαθµίδα κατά την διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου). Συνεπώς, θα µπορούσε ο προσφερόµενος όγκος της δεξαµενής να ήταν επαρκής αν 
η βιολογική βαθµίδα είχε την δυνατότητα να «αποθηκεύσει» την υπόλοιπη περίσσεια της ιλύος κατά το 
Σαββατοκύριακο, χωρίς ταυτόχρονα η συγκέντρωση σε αυτή να ξεπερνά το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο 
των 5.000mg/l που σαφώς θέτουν τα τεύχη. Η παρατήρηση της επιτροπής αφορά αφενός την έλλειψη 
του απαιτούµενου από τα τεύχη ελέγχου (υπολογισµού) της αύξησης της συγκέντρωσης της ιλύος στην 
βιολογική βαθµίδα και αφετέρου (µε βάση τον έλεγχο αυτό που κάνει η Ε∆ και παρουσιάζεται στο 
πρακτικό) την ανεπάρκεια του προσφερόµενου συστήµατος αφού η συγκέντρωση MLSS µέσα στην 
βιολογική βαθµίδα υπερβαίνει κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου την µέγιστη επιτρεπόµενη 
φόρτιση, µε βάση τον όγκο της ιλύος που αποθηκεύεται στην δεξαµενή και αυτής που (µε βάση και την 
παραγόµενη περίσσεια) υπολείπεται και παραµένει µέσα στην βιολογική βαθµίδα. Συνεπώς η 
παρατήρηση της Ε∆, αφενός δεν αντικρούεται επί της ουσίας στην ένσταση, αφετέρου ισχύει απόλυτα. 

17. Οι υδραυλικοί υπολογισµοί κάθε µονάδας γίνονται για την πραγµατική ωριαία παροχή αιχµής 
που διέρχεται από αυτήν. Από την στιγµή που στην παροχή αιχµής της κάθε µονάδας προστίθενται και 
η παροχή των στραγγιδίων που επιστρέφουν στην αρχή του έργου, ο υπολογισµός για να είναι ορθός 
πρέπει να γίνεται για την παροχή που περιλαµβάνει και τα στραγγίδια. Στον πίνακα 2 της παραγράφου 
2.4 του τεύχους 4 είναι ξεκάθαρο ότι παρατίθενται οι παροχές και τα φορτία που εισέρχονται στην 
εγκατάσταση και όχι οι παροχές σχεδιασµού της κάθε µονάδας, ενώ καµία αναφορά στα τεύχη δεν 
περιορίζει ή καθορίζει το ποια ακριβώς είναι η παροχή αιχµής σχεδιασµού κάθε µονάδας, αφού αυτό 
εξαρτάται και αποτελεί αντικείµενο του σχεδιασµού και της µελέτης κάθε διαγωνιζόµενου. Συνεπώς η 
παρατήρηση της Ε∆ είναι ορθή. 

18. Η ένσταση στο σηµείο αυτό αναφέρεται στην θέση και τα χαρακτηριστικά του φρεατίου ΚΣ-101ια 
και όχι στην έλλειψη υδραυλικού υπολογισµού για τον αγωγό από το φρεάτιο εξόδου της απολύµανσης 
µέχρι το φρεάτιο ΚΣ-101ια (ο οποίος περιλαµβάνεται στο κατ’ αποκοπή αντικείµενο της εργολαβίας), την 
οποία επισηµαίνει η Ε∆ στο πρακτικό. 

19. Το βάθος υγρού των 1,90m προκύπτει από την στάθµη που φαίνεται στο σχέδιο της µονάδας 
(Α-01-02 και Μ-01-02) µετρώντας υπό κλίµακα (αφού δεν υπάρχει διάσταση ή υψόµετρο στο σχέδιο) και 
από το υψόµετρο +75,70 που αρχίζει η διαµόρφωση των κλίσεων του δαπέδου της δεξαµενής. Το 
αναφερόµενο βάθος των 2,30m δεν προκύπτει (αφού υπάρχει ανύψωση του πυθµένα στην δεξαµενή σε 
σχέση µε το δάπεδο έδρασης των αντλιών), ενώ δεν υπάρχει καµία αναφορά στην ένσταση για τα λοιπά 
σκέλη της συγκεκριµένης παρατήρησης της Ε∆ που αφορά την οριακή επάρκεια ή ανεπάρκεια του 
όγκου (σε σχέση µε τα στραγγίδια που οδηγούνται σε αυτή πλέον των βοθρολυµάτων) και τον µη 
υπολογισµό των στραγγιδίων. Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει απόλυτα. 

20. Σε ό,τι αφορά το σύστηµα απόσµησης, είναι σαφές και αυτονόητο ότι η λειτουργία του εκτός από 
την προστασία των εργαζοµένων στις µονάδες που αποσµούνται (κατά την διάρκεια µιας βάρδιας), έχει 
σκοπό την αποφυγή εκποµπής δυσοσµιών στο περιβάλλον και την προστασία των περιοίκων. Συνεπώς 
είναι σαφές το ότι η µονάδα προεπεξεργασίας και βοθρολυµάτων δεν θα αποσµείται για 16 ώρες την 
ηµέρα, θα δηµιουργήσει πρόβληµα οσµών. Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις των 1ppm και 0,6ppm για 
υδρόθειο και αµµωνία αντίστοιχα, είναι υπερβολικά χαµηλές για τις εν λόγω µονάδες και έτσι κρίνονται 
από την Ε∆ µε βάση την εµπειρία από άλλες εγκαταστάσεις. Ορθώς λοιπόν η επιτροπή έκρινε ότι η 
προσφερόµενη µονάδα απόσµησης είναι ανεπαρκής, ανεξάρτητα µε το αν αν ο χρόνος λειτουργίας και 
οι συγκεντρώσεις ρύπων που καλύπτει αυτή αναφέρονται ή όχι στις ελάχιστες απαιτήσεις των τευχών 
δηµοπράτησης (σύµφωνα και µε το πνεύµα της παραπάνω γενικής παρατήρησης Α). 

21. Το βάθος υγρού στην δεξαµενή απονιτροποίησης είναι 6,0 µέτρα, όπως φαίνεται στο σχέδιο της 
µονάδας, και διαφέρει από το υψόµετρο του υπερχειλιστή που είναι 5,90m (εκτός από την περίπτωση 
µηδενικών παροχών οπότε τα δύο βάθη ταυτίζονται). Ορθώς λοιπόν επισηµάνθηκε από την επιτροπή η 
ασυµφωνία στα στοιχεία τεκµηρίωσης του αναδευτήρα (που λαµβάνεται βάθος 5,90m) και στο 
πραγµατικό βάθος της δεξαµενής (που είναι 6,0m). Η Ε∆ λειτουργεί ως οµάδα (στην οποία συµµετέχουν 
µηχανικοί) και δεν αφορά την ενιστάµενη ούτε άλλο διαγωνιζόµενο ποιος ή ποιοι µηχανικοί – µέλη της 
επιτροπής επισήµαναν την συγκεκριµένη ή κάθε άλλη παρατήρηση. 

22. Η ένσταση στο σηµείο αυτό επιβεβαιώνει την κρίση της Ε∆ αφού η ενιστάµενη παραδέχεται ότι η 
παροχή κάθε αντλίας δεν θα είναι 90m3/h σε κάθε σενάριο (όπως αναφέρεται στην µελέτη) αλλά 
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µεταβάλλεται ανάλογα µε το αν λειτουργεί µία δύο ή τρεις αντλίες. Τα αναφερόµενα µάλιστα στην 
ένσταση καθιστούν σαφές ότι η υδραυλική µελέτη είναι λάθος αφού λαµβάνεται παροχή ανακυκλοφορίας 
90, 180 και 270m3/h για τα διάφορα σενάρια υδραυλικού υπολογισµού της εγκατάστασης ενώ σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στην ένσταση έπρεπε να ληφθούν παροχές 116, 208 και 270m3/h αντίστοιχα (για 
µία, δύο και τρεις αντλίες σε λειτουργία). Σε ότι αφορά την µη προσφορά inverter, ορθώς κρίνεται από 
την Ε∆ ότι η προτεινόµενη λύση µειονεκτεί ως προς την ευελιξία και την επίτευξη οµαλών συνθηκών 
λειτουργίας, σε σχέση µε την ρύθµιση µέσω χρονοπρογράµµατος (µη συνεχή λειτουργία), ανεξάρτητα µε 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουν τα τεύχη δηµοπράτησης (υπό το πνεύµα της παραπάνω γενικής 
παρατήρησης Α). 

23. H έλλειψη αναγραφής της στάθµης υγρού στις µονάδες προεπεξεργασίας και βοθρολυµάτων 
ισχύει και ορθώς χρεώθηκε από την επιτροπή σαν έλλειψη του συγκεκριµένου σχεδίου. 

24. Σχετικά µε την µελλοντική καθίζηση η ένσταση απορρίπτεται διότι αν δεχθούµε την αιτίαση της 
ενιστάµενης, ότι δηλαδή θα χρησιµοποιηθεί κοινό φρεάτιο επιπλεόντων για τις τρεις δεξαµενές (δύο της 
Α’ φάση και µία της Β’ φάσης), η προσφερόµενη λύση γίνεται ακόµα πιο προβληµατική ως προς την 
αποµάκρυνση των επιπλεόντων. 

 
Κριτήριο Κ2: 
1. Ο ρυθµιστής στροφών αποτελεί βασικό στοιχείο για την λειτουργία και την ρύθµιση της 
λειτουργίας των εν λόγω αντλιών. Η µη παράθεση στοιχείων για αυτούς παραµένει σαν γεγονός, 
ανεξάρτητα αν αποτελούν τµήµα της προµήθειας του κατασκευαστή των αντλιών ή όχι. Συνεπώς η 
παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 
2. Η ένσταση η οποία αναφέρεται στην (αδιαµφισβήτητη) αξιοπιστία της εταιρείας WILO αλλά και 
στα υλικά κατασκευής της προπέλας των αναδευτήρων δεν αντικρούει την κρίση της Ε∆ ότι το 
προσφερόµενο υλικό του κελύφους είναι χυτοσιδηρό ενώ θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
. 
3. Η έλλειψη του αυτόµατου τρόπου αποµάκρυνσης των στραγγιδίων που καταλήγουν στον κοχλία 
αποκοµιδής ιλύος κατά την πλύση του φυγόκεντρου, αποτελεί µειονέκτηµα της προσφερόµενης 
λύσης, το οποίο ορθώς επισηµάνθηκε από την Ε∆ στο πρακτικό, ανεξάρτητα µε το αν αυτός 
περιλαµβάνεται ή όχι στις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουν τα τεύχη δηµοπράτησης (υπό το πνεύµα 
της παραπάνω γενικής παρατήρησης Α). 
4. Η διαφορά στις στροφές λειτουργίας των δύο υποβρύχιων αναδευτήρων δεν αναιρεί το γεγονός 
ότι αυτοί αποτελούν οµοειδή τµήµατα του εξοπλισµού υπό την έννοια της παραγράφου 1.2 του 
τεύχους 6Β των τευχών δηµοπράτησης, όπως θεωρούνται όλοι οι υποβρύχιοι αναδευτήρες (όπως 
και οι υποβρύχιες αντλίες αποτελούν άλλη µια οµάδα κατά το παράδειγµα που τίθεται στο σηµείο 
αυτό από τις τεχνικές προδιαγραφές). Συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει.  
5. Τα θυροφράγµατα δεν αποτελούν δευτερεύοντα αλλά βασικό εξοπλισµό της εγκατάστασης (µε 
βάση το πνεύµα των αναφεροµένων στον κανονισµό µελετών), ενώ ούτε στην περιγραφή του τόµου 
ΗΜ ούτε στο τεχνικό φυλλάδιο της προσφοράς της ενιστάµενης προκύπτει η συµβατότητα του 
προσφεροµένου θυροφράγµατος µε τον τρόπο εγκατάστασης και χειρισµού που φαίνεται στο σχέδιο 
της µονάδας καθίζησης (Μ-03-04), συνεπώς η παρατήρηση της Ε∆ ισχύει. 
 
Γ. ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ, ∆ΟΜΟΣΠΡΤ ΑΤΕ – ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ, 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ: 
1. Σχετικά µε το φρεάτιο επιλογής µικροοργανισµών, η κατασκευή του δεν απαιτείται από τα τεύχη 
δηµοπράτησης αφού δεν αναφέρεται ούτε στην γενική περιγραφή αλλά ούτε και στην αναλυτική 
περιγραφή - προδιαγραφή της βιολογικής βαθµίδας στο τεύχος 4, όπου αναλυτικά καθορίζεται από τι 
υποµονάδες και εξοπλισµό αυτή αποτελείται. Η µόνη αναφορά γίνεται στον πίνακα του κεφαλαίου 4 
του τεύχους 4, όπου καθορίζεται ότι το φρεάτιο επιλογής µικρορογανισµών  (εφόσον αυτό 
περιλαµβάνεται στον σχεδιασµό), πρέπει να καλύπτει την Α’ φάση των έργων (χρονική κλιµάκωση 
κατασκευών). Συνεπώς, σε καµία περίπτωση η µη προσφορά του φρεατίου επιλογής 
µικροοργανισµών δεν συνιστά απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές και ορθώς δεν λήφθηκε ως 
τέτοια κατά την αξιολόγηση. 
2. Η κατασκευή κτιρίου για την στέγαση των µονάδων προεπεξεργασίας δεν απαιτείται ούτε από τα 
τεύχη δηµοπράτησης ούτε από την απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  Η ύπαρξη κλειστών 
συστηµάτων προεπεξεργασίας τα οποία συνδέονται µε σύστηµα απόσµησης καλύπτει πλήρως την 
απαίτηση της ΜΠΕ αφού το στάδιο της προεπεξεργασίας γίνεται σε κλειστό σύστηµα µε απόσµηση, 
αποκλείοντας έτσι την εκποµπή οσµών και καλύπτοντας πλήρως την απαίτηση για προστασία του 
περιβάλλοντος και των εργαζοµένων.  
3. Σχετικά µε την φύτευση έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των τευχών δηµοπράτησης (Τεχνική 
Περιγραφή-Ειδικές Προδιαγραφές Τµήµατος Β, σελ. 43) για τη φύτευση φυλλοβόλων δένδρων στο 
χώρο εσωτερικά και περιµετρικά της περίφραξης της εγκατάστασης, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς 
και στο χώρο πλησίον του κτιρίου ∆ιοίκησης κατάλληλων για τις συγκεκριµένες συνθήκες 
καλλωπιστικών φυτών και γκαζόν. Η περιγραφή στη ΜΠΕ για τη δηµιουργία ενός περιµετρικού 
φράκτη (δένδρα/θάµνοι) σε αναλογία 3:1 και σε φυτευτικό σύνδεσµο 2x2 m και σε βάθος τριών 
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σειρών δεν έχει ενσωµατωθεί στους εγκεκριµένους ΕΠΟ και εποµένως δεν αποτελεί δεσµευτική 
απαίτηση του αντικειµένου του έργου. 
2.  Για την κατόπιν των ανωτέρω αναβαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόµενων 
στα επί µέρους κριτήρια και συνεπώς για την εξ’ αυτής αναµόρφωση του πίνακα της συνολικής 
βαθµολογίας (ΣΒ) των διαγωνιζόµενων. 
Για τους παραπάνω λόγους, 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
1.  α) υπέρ της απόρριψης της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ ΑΤΕ στο 
σύνολό της, για τυπικούς λόγους διότι η ένσταση υποβλήθηκε χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό 
παράβολο (διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 ) αλλά και επί της ουσίας.  
β) υπέρ της µερικής αποδοχής της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 
. στα σηµεία που αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω. 
γ) υπέρ της µερικής αποδοχής της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΤΕΧ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ –  ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΕ. στα 
σηµεία που αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω 

2.  Την κατόπιν των ανωτέρω αναβαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών στα επί µέρους κριτήρια και 
τον  εξ’ αυτής υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας (ΣΒ) των διαγωνιζόµενων ως κάτωθι: 

 

A/A ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

Βαθµολογία 
στο κριτήριο 
Κ1 (βαρύτητα 

50%) 

Βαθµολογία 
στο κριτήριο 

Κ2 
(βαρύτητα 

25%) 

Βαθµολογία 
στο 

κριτήριο Κ3 
(βαρύτητα 

25%) 

Συνολική 
βαθµολογία 

1 
Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΕΤΒΟ 
ΑΤΕ 

81,3 85 90 84,40 

2 
Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ - ΟΣΙΡΙΣ 
ΑΕ 

92,7 87 84 89,10 

3 
Κ/Ξ ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - 
ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ 

86,5 84 88 86,25 

4 
Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 

80 84 83 81,75 

5 
Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - 
ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ 

85,74 85 89 86,37 

6 P&C DIVELOPMENT SA 82 84 85 83,25 

7 
Κ/Ξ ΜΥΒΑ ΑΕ - 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 

79 84 87 82,25 

8 

Κ/Ξ ΤΕΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ - 
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 
ΑΕ 

75,02 83 86 79,76 

  
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
1.  α) Την απόρριψη της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ ΑΤΕ στο σύνολό της, 
για τυπικούς λόγους διότι η ένσταση υποβλήθηκε χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό παράβολο 
(διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 ) αλλά και επί της ουσίας.  
β) Τη µερική αποδοχή της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ . στα 
σηµεία που αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω. 
γ) Τη µερική αποδοχή της από 01/07/2013 ένστασης της Κ/Ξ ΤΕΧ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ –  ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΕ. στα σηµεία που αναλυτικά 
αναφέρθηκε ανωτέρω. 

2.  Την κατόπιν των ανωτέρω αναβαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών στα επί µέρους κριτήρια και 
τον  εξ’ αυτής υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας (ΣΒ) των διαγωνιζόµενων ως κάτωθι: 
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A/A ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

Βαθµολογία 
στο κριτήριο 
Κ1 (βαρύτητα 

50%) 

Βαθµολογία 
στο κριτήριο 

Κ2 
(βαρύτητα 

25%) 

Βαθµολογία 
στο 

κριτήριο Κ3 
(βαρύτητα 

25%) 

Συνολική 
βαθµολογία 

1 
Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΕΤΒΟ 
ΑΤΕ 

81,3 85 90 84,40 

2 
Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ - ΟΣΙΡΙΣ 
ΑΕ 

92,7 87 84 89,10 

3 
Κ/Ξ ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - 
ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ 

86,5 84 88 86,25 

4 
Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 

80 84 83 81,75 

5 
Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - 
ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ 

85,74 85 89 86,37 

6 P&C DIVELOPMENT SA 82 84 85 83,25 

7 
Κ/Ξ ΜΥΒΑ ΑΕ - 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 

79 84 87 82,25 

8 

Κ/Ξ ΤΕΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ - 
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 
ΑΕ 

75,02 83 86 79,76 

  
  
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής  
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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