
Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι • Τηλ.: 210 21.44.444 • Fax:  210 21.44.159 
www.eydap.gr • e-mail: grammateia@eydap.gr

ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:      87412

  ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ  
   ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ  
   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ – 
   ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ», 

Εργολαβία: Α-456 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                    27.02.2020

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
(μέσω portal ΕΣΗΔΗΣ)
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Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Ε.ΥΔ.Α.Π. 3667/14.02.2020  έγγραφο 

ΕΡΩΤΗΜΑ : 
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι για το ανωτέρω έργο η ακόλουθη λίστα σχεδίων της γεωτεχνικής 
μελέτης είναι πλήρης:
01 GEOT-FR
02 GEOT-INT
03 GEOT-DESIGN
04 GEOT-STUDY-TUNNEL
05 GEOT-STUDY-KEL

Επίσης λείπουν τα στατικά σχέδια ΑΠ2-ΑΠ3-ΑΠ4-ΑΠ5-ΑΠ6 και τα αρχιτεκτονικά-στατικά ΑΑ1-ΑΑ2-ΑΑ3.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Η υπάρχουσα γεωτεχνική μελέτη αφορά το σύνολο των έργων για την αποχέτευση των Δήμων Ραφήνας-
Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος. Από αυτή θα πρέπει να επιλεγούν και να ληφθούν υπόψη για την 
εργολαβία τα αντίστοιχα στοιχεία. Τα στοιχεία της παραπάνω λίστας αποτελούν ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους (folders) μέσα στους οποίους βρίσκονται τόσο τεχνικές εκθέσεις και λοιπά κείμενα, όσο και 
σχέδια.

Εκτιμάται ότι η αναφορά στο ερώτημα στα σχέδια ΑΠ2-ΑΠ3-ΑΠ4-ΑΠ5-ΑΠ6 αντιστοιχεί στα αντλιοστάσια 
ΑΡ2-ΑΡ3-ΑΡ4-ΑΡ5-ΑΡ6 της Ραφήνας. Τα σχετικά με τα αντλιοστάσια αυτά σχέδια είναι τα σχέδια με 

http://www.eydap.gr/
mailto:grammateia@eydap.gr


2

αρίθμηση 7.1 ως και 7.5.3.3 της Οριστικής Μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων Ραφήνας και βρίσκονται στον 
ηλεκτρονικό υποφάκελο "Μελέτη Ραφήνας". 

Τα αναφερόμενα στο ερώτημα σχέδια ΑΑ1-ΑΑ2-ΑΑ3 αντιστοιχούν στα αντλιοστάσια ΑΑ.1, ΑΑ.2 και ΑΑ.3 
που προβλέπονται στην Οριστική Μελέτη δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Καλλιτεχνούπολης του Δήμου 
Ραφήνας – Πικερμίου. Τα ανωτέρω αντλιοστάσια σημειώνονται στα σχέδια Υ.61.1, Υ61.2 και Υ61.3 με 
αντίστοιχο τίτλο για κάθε αντλιοστάσιο: «Τοπογραφικό Διάγραμμα – Διάγραμμα Κάλυψης». Ακολούθως τα 
σχέδια Υ.62.1 και Υ.62.2 αφορούν το αντλιοστάσιο ΑΑ.1 και τον οικίσκο του, τα σχέδια Υ.63.1 και Υ.63.2 
αφορούν το αντλιοστάσιο ΑΑ.2 και τον οικίσκο του και τα σχέδια Υ.64 και Υ.69 αφορούν το αντλιοστάσιο 
ΑΑ.3, όπου δεν προβλέπεται κτίριο οικίσκου αλλά υπαίθριες βοηθητικές διατάξεις. Τέλος τα σχέδια Υ.81, 
Υ.82, Υ.83, Υ.88, Υ.89, Υ.93, Υ.95 αφορούν σχέδια ξυλοτύπων και οπλισμών αντλιοστασίων, οικίσκων και 
βοηθητικών υπαίθριων διατάξεων των  αντλιοστασίων ΑΑ.1, ΑΑ.2 και ΑΑ.3. Τα παραπάνω σχέδια 
βρίσκονται στον ηλεκτρονικό υποφάκελο "Μελέτη Καλλιτεχνούπολης".

Όλοι οι προαναφερθέντες ηλεκτρονικοί υποφάκελοι βρίσκονται στον ηλεκτρονικό φάκελο μελετών που 
παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την Υπηρεσία Προσυμβατικού Ελέγχου και Δημοπρατήσεων της 
ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Διακήρυξης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κλειώ Ταυλαράκη
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