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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ  

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

H τεχνική προσφορά θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

 

I. Προσφερόμενα γεωσυνθετικά υλικά και σωλήνες 

Πίνακας προσφερόμενων γεωσυνθετικών υλικών και σωλήνων πολυαιθυλενίου που 

θα συνοδεύονται με τα DATA SHEETS των Γεωσυνθετικών Υλικών (γεωσυνθετικός 

αργιλικός φραγμός(GCL), μεμβράνη HDPE, γεωύφασμα 500gr, γεωσυνθετική 

αποστραγγιστική μεμβράνη) και πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και λοιπές απαιτήσεις. (Άρθρα Α.Τ19 έως Α.Τ21, Α.Τ 23, και Α.Τ 24 έως Α.Τ 28 του 

τιμολογίου.)  

 

II. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με τεκμηριωμένη παρουσίαση των 

προβλέψεων και εκτιμήσεων σχετικά με την χρονική εξέλιξη των εργασιών, που 

περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου και σε πλήρη συμμόρφωση με τους 

χρονικούς περιορισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους, που ορίζονται στα 

τεύχη δημοπράτησης.  

Το υποβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο : 



Γραμμικό διάγραμμα GANTT, για τους ελάχιστους δυνατούς χρόνους έναρξης των 

δραστηριοτήτων, συνολικά για το έργο με απεικόνιση δραστηριοτήτων κατά 

χρονολογική σειρά έναρξής τους.  

Τεχνική Έκθεση σχεδίου υλοποίησης που θα τεκμηριώνει τα παραπάνω. Θα 

περιγράφεται αναλυτικά η συνολική διαδικασία και μεθοδολογία υλοποίησης του 

έργου (τμήματα - φάσεις - μέτωπα – κατηγορίες εργασιών), μεθοδολογία εργασιών.   

 

III. Οργανόγραμμα κατασκευής  

1. Τεκμηρίωση απαραίτητων πόρων 

2. Στελέχωση της ομάδας κατασκευής όπου θα παρουσιάζονται οι 

αρμοδιότητες και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Πιστοποιητικά εμπειρίας  από την Δ15, του επιστημονικού προσωπικού (πολιτικός 

μηχανικός και μηχανολόγος μηχανικός), που θα αποδεικνύουν την εμπειρία τους σε 

κατασκευή έργου ΧΥΤΑ. 

 

IV. Προσφερόμενο προκατασκευασμένο σύστημα αντίστροφης ώσμωσης 

1: Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών, τεχνικά Φυλλάδια, βεβαιώσεις κατασκευαστή, 

τεχνική περιγραφή και σχέδια του προσφερόμενου συστήματος βάση των 

απαιτήσεων της Τεχνικής περιγραφής-Τεχνικών Προδιαγραφών για το ζητούμενο 

σύστημα. 

2. Για το προκατασκευασμένο σύστημα αντίστροφης ώσμωσης θα υποβληθεί 

διάγραμμα ισοζυγίου μάζας και διάγραμμα P&I. 

3. Για το προκατασκευασμένο σύστημα ΑΟ θα υποβληθεί βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή του συστήματος σχετικά με τον βαθμό ανάκτησης του συστήματος. 

 

V. Σχέδιο Οργάνωσης Ανθρωπίνων Πόρων στην λειτουργία που θα 

περιλαμβάνει: 

1. Τεκμηρίωση απαραίτητων πόρων 

2. Στελέχωση της ομάδας παροχής της ζητουμένων υπηρεσιών (επιστημονικά 

στελέχη και λοιπό προσωπικό), όπου θα παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες 

και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της ομάδας και τις άδειες 

χειριστών μηχανημάτων. 

3. Πιστοποιητικά εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού μόνο, με 

αντίστοιχη  εμπειρία για την θέση που ορίζονται, και αφορά την παροχή 

υπηρεσιών κατά την τελευταία 3ετία. Εάν μεν ο εκδότης  είναι  αναθέτουσα 

αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 



αρχή, εάν δε (ο εκδότης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του φορέα 

αυτού συνοδευόμενη από αντίγραφο της  σχετικής Σύμβασης ή εάν δεν 

υφίσταται έγγραφη σύμβαση με τιμολόγια. 

4. Οργανόγραμμα 

 

VI. Σχέδιο ανάπτυξης ΧΥΤΑ Οργάνωση και Λειτουργία που θα περιλαμβάνει: 

1. Αναλυτική περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης – φάσεις κάλυψης 

του κυττάρου ταφής, σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κλιμάκωσης της διάθεσης 

των απορριμμάτων, με μονάδα χρόνου το τρίμηνο. 

2. Οριζοντιογραφία σταδιακής διαμόρφωσης τελικού ανάγλυφου ΧΥΤΑ ανά 

τρίμηνο (κλ. 1:500) βάσει της παραγράφου 4.1.  

3. Περιγραφή των διαδικασιών καθημερινής ταφής απορριμμάτων, 

υπολογισμός υπολειπόμενης χωρητικότητας.  

4. Κανονισμός λειτουργίας ΧΥΤΑ και υποδομών, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές στον οποίο ο διαγωνιζόμενος παρουσιάζει την μεθοδολογία με 

την οποία θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες και θα εφαρμόσει για όλες 

τις διαδικασίες ελέγχου της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο πρόγραμμα λειτουργίας, το λογισμικό 

που θα χρησιμοποιήσει, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ο "Κανονισμός 

Λειτουργίας" πρέπει να συνοδεύεται και από υποδείγματα των σχετικών 

εγγράφων, αναφορές του σχετικού λογισμικού κλπ. Επίσης, θα πρέπει να 

συνοδεύεται από σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. 

5. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της νέας ολοκληρωμένης ΜΕΣ. 

Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει πρόταση διασύνδεσης και 

βελτιστοποίησης της λειτουργίας της νέας ολοκληρωμένης μονάδας που θα 

προκύψει. Στην περιγραφή θα αναφέρεται αναλυτικά ο νέος προς 

εγκατάσταση εξοπλισμός. 

6. Σχέδιο συντήρησης που θα περιλαμβάνει εργασίες προληπτικής και 

επιδιορθωτικής συντήρησης, για κάθε βασική μονάδα του εξοπλισμού της 

εγκατάστασης (ΜΕΣ, ΧΥΤΑ, λοιπές υποδομές). 

7. Εντοπισμός προβλημάτων και προτάσεις επίλυσης  

 

VII. Τεχνική Υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά την πώληση 

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης είναι: 

• Η άμεση αντίδραση-επαναφορά του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας σε 

κάθε βλάβη ή πρόβλημα λειτουργικό. 

• Η άμεση επέμβαση σε κάθε βλάβη οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου 

(γενικά η επάρκεια των συνεργείων και τοπικών συνεργατών του 

διαγωνιζόμενου). 



Ο διαγωνιζόμενος προκειμένου να τεκμηριώσει, ότι ο Κύριος του Έργου θα έχει 

συνεχή και σωστή υποστήριξη και μετά το πέρας της σύμβασης, ώστε η εγκατάσταση 

να λειτουργεί αποτελεσματικά,  θα υποβάλει τεχνική έκθεση και υπεύθυνη δήλωση 

διάθεσης των απαραίτητων πόρων που διαθέτει ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Για τη 

δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να  υποβάλλει δηλώσεις συνεργασίας με τους 

συνεργάτες του στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και στην τοπική αγορά. Θα πρέπει 

επίσης να είναι σε θέση ώστε σε περίπτωση βλάβης να επισκευάσει και να 

επαναφέρει το σύστημα σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία εντός του 

προσφερόμενου χρονικού διαστήματος . 

Επίσης θα υποβληθούν οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας του βασικού εξοπλισμού της 

ΜΕΣ όπως ορίζεται στο κριτήριο Κ8. 

VIII. Βεβαίωση επίσκεψης στον τόπο του έργου που θα χορηγηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 


