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ΠAΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου
«Εργασίες υποδομών πυρασφάλειας στον Σταθμό Άλκιμος (Terminal C).»
Διευκρινίζουμε ότι η παράγραφος 4 της Τεχνικής Περιγραφής του ανωτέρω έργου, αντικαθίσταται ορθώς
με την κατωτέρω:

4. Κατασκευή υποδομών για παροχές κατά μήκος της όψης της μεγάλης τέντας του Σταθμού Άλκιμος
(Σχέδιο 3)
Μεταξύ των δύο υφιστάμενων θυρών στην όψη της Μεγάλης Τέντας του Σταθμού (απόσταση περίπου 23
μέτρα) υπάρχει κανάλι με παροχές ρεύματος καθώς και σε μήκος από την γωνία της τέντας έως την
δεύτερη πόρτα (περίπου 35 μέτρα) στο δάπεδο υπάρχει σωλήνας αποχέτευσης κλιματιστικών.
Θα γίνουν οι κατάλληλες εργασίες-υποδομές ώστε 1) το κανάλι με τις παροχές ρεύματος να ανυψωθεί και
να μην εμποδίζει κατά την κατασκευή-τοποθέτηση των νέων θυρών. Συγκεκριμένα μεταξύ των δύο
υφιστάμενων ανοιγμάτων θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν περί τα 10 μεταλλικά υποστυλώματα
ιδίου τύπου με τα υφιστάμενα (ανά 2,5 μέτρα). Πάνω σε αυτά και σε ύψος περίπου 2,5 μέτρων θα
κατασκευαστεί κανάλι στο οποίο θα τοποθετηθούν οι παροχές ρεύματος. Η διατομή του καναλιού θα είναι
ιδίου τύπου με το υφιστάμενο που βρίσκεται πάνω από την υπάρχουσα θύρα.
2) Σε περιοχή μήκους περίπου 35 μέτρων από τη γωνία της μεγάλης τέντας, θα γίνει εκσκαφή μικρού
βάθους ώστε να υπογειοποιηθεί η αποχέτευση των κλιματιστικών που βρίσκεται κατά μήκος του δαπέδου
και να οδηγηθεί σε πλησίον φρεάτιο που βρίσκεται στη γωνία εξωτερικά της τέντας. Προκειμένου να γίνει
αυτό, θα γίνει μικρή συμπλήρωση του σωλήνα αποχέτευσης (περί τα 10 μέτρα) ώστε αυτός να φτάσει μέχρι
το φρεάτιο. Μετά την εκσκαφή και την υπογειοποίηση του σωλήνα, θα γίνει αποκατάσταση του σκάμματος
με ασφαλτικό/σκυρόδεμα σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα μετακινήσει σε πλησίον θέση όποιες από τις υφιστάμενες υποδομές
(πυροσβεστικές φωλιές, κλιματιστικές μονάδες) τυχόν εμποδίζουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων
διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.

