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Α. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Τ.1: Παρουσίαση όλων των βασικών μεγεθών και τεχνικών απαιτήσεων 

με τα οποία διαστασιολογούνται τα παραγωγικά τμήματα του έργου βάσει 

των τευχών δημοπράτησης.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.1. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.1 

1 

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου.  

Θα περιγράφεται εν συντομία το προσφερόμενο τεχνικό αντικείμενο που 

αφορά στη σύμβαση (κατασκευή και λειτουργία) στο σύνολό του. 

2 

Αναλυτική παρουσίαση των βασικών δεδομένων σχεδιασμού ανά 

μονάδα επεξεργασίας.  

Πιο αναλυτικά θα περιγραφούν ανά μονάδα επεξεργασίας οι παράμετροι 

που έχουν ληφθεί υπόψη στη σχεδίασή της, βάσει των απαιτήσεων των 

τευχών δημοπράτησης. Τα δεδομένα θα δίνονται συγκεντρωτικά και σε 

πινακοποιημένη μορφή ανά μονάδα. 

1. Μονάδα υποδοχής ΑΣΑ  

2. Μονάδα υποδοχής ρεύματος προδιαλεγμένου οργανικού 

3. Μονάδα μηχανικής διαλογής ΑΣΑ 

4. Μονάδα προεπεξεργασίας ρεύματος προδιαλεγμένου οργανικού 

5. Μονάδα αναερόβιας χώνευσης (ΑΣΑ και προδιαλεγμένου) 

6. Μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης (αεριζόμενα κελιά και 

σειράδια ωρίμανσης (ΑΣΑ και προδιαλεγμένου) 

7. Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘ – υποσταθμός 

ΜΤ) 

8. Μονάδα ραφιναρίας κόμποστ και κόμποστ τύπου Α 

9. ΧΥΤΥ 
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Τ.2: Μονάδα Υποδοχής και Μηχανικής διαλογής ΑΣΑ, μονάδα υποδοχής 

και προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.2. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.2 

1 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΑ 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα περιλαμβάνονται σε διακριτές 

υποπαραγράφους κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Αναλυτική περιγραφή της μονάδας / χώρου υποδοχής ΑΣΑ με 

αναφορά στη διαμόρφωσή της καθώς και στον τρόπο λειτουργίας 

της. 

2. Τεκμηρίωση επάρκειας της προσφερόμενης μονάδας και 

εξοπλισμού 

3. Συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 

Θα παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή οι απαιτήσεις των 

τευχών και τα προσφερόμενα μεγέθη / χαρακτηριστικά. 

4. Λίστα εξοπλισμού που ενσωματώνεται στη μονάδα με αναφορά 

στα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά: 

δυναμικότητα, απόδοση, ισχύς, κοκ. 

5. Τεχνικά Φυλλάδια Εξοπλισμού*. 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα περιλαμβάνονται σε διακριτές 

υποπαραγράφους κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Αναλυτική περιγραφή της μονάδας / χώρου υποδοχής του 

ρεύματος προδιαλεγμένου οργανικού με αναφορά στη 

διαμόρφωσή της  καθώς και στον τρόπο λειτουργίας της. 

2. Τεκμηρίωση επάρκειας της προσφερόμενης μονάδας και 

εξοπλισμού 

3. Συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 

Θα παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή οι απαιτήσεις των 
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τευχών και τα προσφερόμενα μεγέθη / χαρακτηριστικά. 

4. Λίστα εξοπλισμού που ενσωματώνεται στη μονάδα με αναφορά 

στα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά: 

δυναμικότητα, απόδοση, ισχύς, κοκ. 

5. Τεχνικά Φυλλάδια Εξοπλισμού*. 

3 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΑ 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα περιλαμβάνονται σε διακριτές 

υποπαραγράφους κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Αναλυτική περιγραφή της μονάδας μηχανικής διαλογής και του 

εξοπλισμού των ΑΣΑ με αναφορά στη διαμόρφωσή της καθώς και 

στον τρόπο λειτουργίας της. 

2. Τεκμηρίωση επάρκειας της προσφερόμενης μονάδας και 

εξοπλισμού 

3. Συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 

Θα παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή οι απαιτήσεις των 

τευχών και τα προσφερόμενα μεγέθη / χαρακτηριστικά. 

4. Λίστα εξοπλισμού που ενσωματώνεται στη μονάδα με αναφορά 

στα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά: 

δυναμικότητα, απόδοση, ισχύς, κοκ. 

5. Τεχνικά Φυλλάδια Εξοπλισμού*. 

4 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα περιλαμβάνονται σε διακριτές 

υποπαραγράφους κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Αναλυτική περιγραφή της μονάδας και του εξοπλισμού μηχανικής 

προεπεξεργασίας του ρεύματος προδιαλεγμένου οργανικού με 

αναφορά στη διαμόρφωσή της καθώς και στον τρόπο λειτουργίας 

της. 

2. Τεκμηρίωση επάρκειας της προσφερόμενης μονάδας και 

εξοπλισμού 

3. Συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 

Θα παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή οι απαιτήσεις των 
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τευχών και τα προσφερόμενα μεγέθη / χαρακτηριστικά. 

4. Λίστα εξοπλισμού που ενσωματώνεται στη μονάδα με αναφορά 

στα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά: 

δυναμικότητα, απόδοση, ισχύς, κοκ. 

5. Τεχνικά Φυλλάδια Εξοπλισμού*. 

Τ.3: Μονάδα Αναερόβιας Επεξεργασίας, μονάδα Παραγωγής ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.3. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.3 

1 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα περιλαμβάνονται σε διακριτές 

υποπαραγράφους κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Αναλυτική περιγραφή της μονάδας αναερόβιας χώνευσης των 2 

ρευμάτων με αναφορά στη διαμόρφωσή της καθώς και στον 

τρόπο λειτουργίας της. 

2. Τεκμηρίωση επάρκειας της προσφερόμενης μονάδας και 

εξοπλισμού 

3. Συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 

Θα παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή οι απαιτήσεις των 

τευχών και τα προσφερόμενα μεγέθη / χαρακτηριστικά. 

4. Λίστα εξοπλισμού που ενσωματώνεται στη μονάδα με αναφορά 

στα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά: 

δυναμικότητα, απόδοση, ισχύς, κοκ. 

5. Τεχνικά Φυλλάδια Εξοπλισμού*. 

2 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα περιλαμβάνονται σε διακριτές 

υποπαραγράφους κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Αναλυτική περιγραφή των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
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ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο με αναφορά στη 

διαμόρφωσή τους  καθώς και στον τρόπο λειτουργίας τους. Στην 

περιγραφή θα αναλύεται και ο βοηθητικός εξοπλισμός όπως 

ενδεικτικά σύστημα καθαρισμού βιοαερίου, πυρσός καύσης, κοκ 

2. Τεκμηρίωση επάρκειας των προσφερόμενων μονάδων και 

βοηθητικού εξοπλισμού  

3. Συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 

Θα παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή οι απαιτήσεις των 

τευχών και τα προσφερόμενα μεγέθη / χαρακτηριστικά. 

4. Λίστα εξοπλισμού που ενσωματώνεται στη μονάδα με αναφορά 

στα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά: 

δυναμικότητα, απόδοση, ισχύς, κοκ. 

5. Τεχνικά Φυλλάδια Εξοπλισμού*. 

Τ.4: Μονάδα Αερόβιας Επεξεργασίας και Ωρίμανσης, μονάδα Ραφιναρίας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.4. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.4 

1 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα περιλαμβάνονται σε διακριτές 

υποπαραγράφους κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Αναλυτική περιγραφή της μονάδας αερόβιας κομποστοποίησης 

σε κλειστά κελιά των 2 ρευμάτων οργανικού με αναφορά στη 

διαμόρφωσή της καθώς και στον τρόπο λειτουργίας της. 

2. Τεκμηρίωση επάρκειας της προσφερόμενης μονάδας και 

εξοπλισμού 

3. Συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 

Θα παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή οι απαιτήσεις των 

τευχών και τα προσφερόμενα μεγέθη / χαρακτηριστικά. 

4. Λίστα εξοπλισμού, κινητού και σταθερού, που ενσωματώνεται 
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στη μονάδα με αναφορά στα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά 

όπως ενδεικτικά: δυναμικότητα, απόδοση, ισχύς, κοκ. 

5. Τεχνικά Φυλλάδια Εξοπλισμού, κινητού και σταθερού*. 

2 

ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα περιλαμβάνονται σε διακριτές 

υποπαραγράφους κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Αναλυτική περιγραφή της μονάδας ραφιναρίας του ώριμου 

κόμποστ με αναφορά στη διαμόρφωσή τους καθώς και στον 

τρόπο λειτουργίας τους.  

2. Τεκμηρίωση επάρκειας της προσφερόμενης μονάδας και  

εξοπλισμού  

3. Συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 

Θα παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή οι απαιτήσεις των 

τευχών και τα προσφερόμενα μεγέθη / χαρακτηριστικά. 

4. Λίστα εξοπλισμού που ενσωματώνεται στη μονάδα με αναφορά 

στα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά: 

δυναμικότητα, απόδοση, ισχύς, κοκ. 

5. Τεχνικά Φυλλάδια Εξοπλισμού*. 

Τ.5: Περιβαλλοντικός έλεγχος, περιβαλλοντική προστασία και 

παρακολούθηση. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.5. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.5 

1 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα περιλαμβάνονται σε διακριτές 

υποπαραγράφους κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Αναλυτική περιγραφή των συστημάτων περιβαλλοντικού 

ελέγχου, περιβαλλοντικής προστασίας και παρακολούθησης με 
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αναφορά στη διαμόρφωσή τους καθώς και στον τρόπο 

λειτουργίας της. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: συστήματα 

αποκονίωσης, συστήματα απόσμησης, συστήματα 

μετρήσεων/παρακολούθησης διαφόρων παραμέτρων, κοκ 

2. Τεκμηρίωση επάρκειας των προσφερόμενων συστημάτων και 

εξοπλισμού 

3. Συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 

Θα παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή οι απαιτήσεις των 

τευχών και τα προσφερόμενα μεγέθη / χαρακτηριστικά. 

4. Λίστα εξοπλισμού που ενσωματώνεται στα συστήματα με 

αναφορά στα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά: 

δυναμικότητα, απόδοση, ισχύς, κοκ. 

5. Τεχνικά Φυλλάδια Εξοπλισμού* 

Τ.6: Τεχνική Έκθεση Διεργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.6. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.6 

1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Διάγραμμα ροής με ισοζύγιο Μάζας ποσοτήτων σε υγρή βάση ανά 

στάδιο επεξεργασίας, τόσο για τη διαχείριση των σύμμεικτων 

απορριμμάτων όσο και για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων 

οργανικών αποβλήτων. Στα διαγράμματα θα σημειώνεται ο κωδικός 

κάθε μηχανήματος, η δυναμικότητα του, η ισχύς του και οι ετήσιες ώρες 

λειτουργίας του. 

2 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΜΕΓΕΘΩΝ 

1. Ποσοστό εκτροπής ΒΑΑ.  

Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται από τη σχέση: 

Συνολικό Ποσοστό εκτροπής Β% = (ανακτώμενα ΒΑΑ ) / 

(Σύνολο εισερχόμενων ΒΑΑ) επί υγρής βάσης. 
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Επισημαίνεται ότι το ποσοστό εκτροπής υπολογίζεται επί του 

συνόλου των σύμμικτων ΑΣΑ και προδιαλεγμένων οργανικών που 

εισέρχονται στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ).  

2. Ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών.  

Το ποσοστό θα υπολογίζεται από τη σχέση: 

Συνολικό Ποσοστό Ανάκτησης R% = (ανακτώμενα 

ανακυκλώσιμα υλικά) / (Σύνολο εισερχόμενων 

ανακυκλώσιμων υλικών) επί υγρής βάσης.  

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό ανάκτησης υπολογίζεται επί του 

συνόλου των εισερχομένων σύμμεικτων ΑΣΑ.  

3. Ποσοστό εκτροπής από ταφή.  

Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται από τη σχέση:  

Συνολικό Ποσοστό Εκτροπής από ταφή D% = (100 – ποσοστό 

υπολειμμάτων) / 100 επί υγρής βάσης.  

Το Ποσοστό υπολειμμάτων υπολογίζεται από τη σχέση 

Ποσοστό υπολειμμάτων Υ (%) = Παραγόμενα υπολείμματα 

προς ΧΥΤΑ (κ.β. επί υγρής βάσεως) / Εισερχόμενα 

απορρίμματα (κ.β. επί υγρής βάσεως) 

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό εκτροπής από την ταφή υπολογίζεται 

επί του συνόλου των εισερχομένων αποβλήτων (σύμμικτα ΑΣΑ και 

προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα). 

Τ.7: Χωροθέτηση – Γενική Διάταξη Προσφερόμενων έργων  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.7. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.7 

1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αναλυτική περιγραφή της χωροθέτησης όλων των Μονάδων και 

συνοδών κτιριακών έργων υποδομής.   



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  σελ. 10 

2 

Αιτιολόγηση και Τεκμηρίωση της προσφερόμενης διάταξης στο 

διαθέσιμο χώρο με έμφαση στον λειτουργικό τρόπο διασύνδεσης των 

μονάδων. 

Τ.8: Κτιριακά έργα, έργα υποδομής και δικτύων.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.8. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.8 

1 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ  

Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων 

κτιριακών έργων. Ουσιαστικά θα περιγράφονται οι χώροι / χρήσης των 

κτιρίων και θα γίνεται αναφορά στα υλικά κατασκευής για τις εξής 

μονάδες: 

1. Κτίριο υποδοχής και μηχανικής διαλογής  

2. Μονάδα βιολογικών διεργασιών  

3. Κτίριο διοίκησης 

4. Δεξαμενή ύδρευσης – πυρόσβεσης 

5. Κτίριο υποσταθμού μέσης τάσης 

6. Οποιοδήποτε άλλο κτίριο ή μονάδα κρίνει ο διαγωνιζόμενος 

2 

ΗΜ ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ΗΜ 

έργων και εγκαταστάσεων. Ουσιαστικά θα περιγράφονται τα ΗΜ έργα 

που θα κατασκευαστούν εντός των κτιρίων με αναφορά στον 

προτεινόμενο τρόπο σχεδίασης, τους κανονισμούς βάσει των οποίων 

σχεδιάζονται, στα υλικά κατασκευής, κοκ για τις εξής μονάδες: 

1. Κτίριο υποδοχής και μηχανικής διαλογής  

2. Μονάδα βιολογικών διεργασιών  

3. Κτίριο διοίκησης 

4. Δεξαμενή ύδρευσης – πυρόσβεσης 
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5. Κτίριο υποσταθμού μέσης τάσης 

6. Οποιοδήποτε άλλο κτίριο ή μονάδα κρίνει ο διαγωνιζόμενος 

Τα ΗΜ δίκτυα και έργα που θα περιγραφούν για κάθε κτίριο (όπου αυτά 

βρίσκουν εφαρμογή) είναι τα κάτωθι: 

a. Δίκτυο ύδρευσης  

b. Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων 

c. Δίκτυα αεραγωγών εξαερισμού 

d. Δίκτυα και εξοπλισμός ενεργητικής πυροπροστασίας 

e. Δίκτυο διανομής ισχύος και αυτοματισμού 

f. Εξοπλισμός θέρμανσης και κλιματισμού 

g. Οτιδήποτε άλλο κρίνει ο διαγωνιζόμενος 

3 

ΗΜ ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ΗΜ 

έργων και εγκαταστάσεων του περιβάλλοντος χώρου. Ουσιαστικά θα 

περιγράφονται τα ΗΜ δίκτυα που θα κατασκευαστούν στον 

περιβάλλοντα χώρο με αναφορά στον προτεινόμενο τρόπο σχεδίασης, 

τους κανονισμούς βάσει των οποίων σχεδιάζονται, στα υλικά 

κατασκευής, κοκ  

Τα ΗΜ δίκτυα και έργα που θα περιγραφούν για τον περιβάλλοντα χώρο 

είναι κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Δίκτυο ύδρευσης – διανομής ύδατος 

2. Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων 

3. Δίκτυο πυρόσβεσης και εξοπλισμός ενεργητικής 

πυροπροστασίας 

4. Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

5. Δίκτυο μεταφοράς ασθενών ρευμάτων 

6. Δίκτυο εξωτερικού φωτισμού 

7. Οτιδήποτε άλλο κρίνει ο κάθε διαγωνιζόμενος 

4 
ΛΙΣΤΑ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
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ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ. 

Θα δοθεί σε πινακοποιημένη μορφή για κάθε ΗΜ δίκτυο, εντός ή εκτός 

κτιρίων, ο κατασκευαστής του προσφερόμενου βασικού εξοπλισμού. 

Δηλαδή απαιτείται μόνο η αναφορά του προμηθευτή / κατασκευαστή του 

εξοπλισμού που θα προσφέρει και ενσωματώσει στο έργο ο 

διαγωνιζόμενος. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. Δίκτυο ύδρευσης: πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, σωληνώσεις 

εξωτερικού δικτύου διανομής 

2. Έργα ενεργητικής πυροπροστασίας: πιεστικό συγκρότημα 

πυρόσβεσης, συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματης 

κατάσβεσης, φορητοί πυροσβεστήρες, σωληνώσεις εξωτερικού 

δικτύου διανομή 

3. Έργα διανομής ισχύος: μετασχηματιστές και πεδία μέσης τάσης, 

πεδία χαμηλής τάσης 

4. Δίκτυο αποχέτευσης: αντλίες ανύψωσης μεταφοράς λυμάτων, 

προκάτ αντλιοστάσιο εάν υφίσταται, σωληνώσεις και φρεάτια 

εξωτερικού δικτύου συλλογής 

5. Δίκτυο ασθενών – αυτοματισμού: PLC, UPS, καλώδια 

μεταφοράς σημάτων, κοκ. 

Κάθε διαγωνιζόμενος δύναται να εμπλουτίσει τους ανωτέρω πίνακες και 

με άλλα υλικά / εξοπλισμό, ανάλογα με την τεχνική του λύση, αρκεί αυτοί 

να είναι ανά κατηγορία ΗΜ έργου. 

Τ.9: ΜΕΣ  

Κάθε υποψήφιος θα επιλέξει τη δυναμικότητα της εγκατάστασης επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων που υπολογίζει με βάση την ποιότητα και ποσότητα των 

στραγγισμάτων από τις προσφερόμενες μονάδες Μηχανικής Διαλογής, 

Αναερόβιας και Αερόβιας Επεξεργασίας, των μονάδων επεξεργασίας αέριων 

ρύπων καθώς και των απαιτήσεων των τευχών δημοπράτησης 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 
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να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.9. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.9 

1 

Τεχνική έκθεση της προσφερόμενης μονάδας επεξεργασίας 

στραγγισμάτων που θα περιλαμβάνει: 

1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης ΜΕΣ με 

τεκμηρίωση της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού και του 

προσφερόμενου εξοπλισμού της, τεκμηρίωση των παραδοχών 

και παραμέτρων σχεδιασμού με παρουσίαση υδραυλικών και 

χημικοτεχνικών υπολογισμών. 

2. Πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών του βασικού προσφερόμενου 

εξοπλισμού (δεν απαιτείται η παράθεση στοιχείων εξοπλισμού 

δευτερευούσης σημασίας όπως βάνες, κάδοι, σωλήνες, κοκ) 

3. Τεχνικά φυλλάδια του βασικού προσφερόμενου εξοπλισμού*. 

2 

1. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή του προκατασκευασμένου 

συστήματος μεμβρανών υπερδιήθησης για την ορθότητα του 

ισοζυγίου μάζας καθώς και για την επιλεγμένη τιμή της ροής 

διηθήματος.  

2. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή του συστήματος αντίστροφης 

ώσμωσης για το επιτυγχανόμενο ποσοστό ανάκτησης. 

Τ.10: Προμηθευόμενα υλικά κατασκευής ΧΥΤΥ  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.10. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.10 

1 

1. Περιγραφή των προσφερόμενων γεωσυνθετικών υλικών και 

σωληνώσεων που απαιτούνται για την κατασκευή του ΧΥΤΥ. 

2. Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών των γεωσυνθετικών υλικών 

3. Τεχνικά φυλλάδια των γεωσυνθετικών υλικών. 

4. πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές  
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απαιτήσεις. (Άρθρα Β.10, Β.18, Β19, Β.22 έως Β.27 του 

τιμολογίου). 

Τ.11: Ενεργειακό ισοζύγιο έργου 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.11. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.11 

1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

Αναλυτική περιγραφή του ενεργειακού ισοζυγίου της εγκατάστασης. 

Το ισοζύγιο θα υπολογίζεται από τη συνολική παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια στις μηχανές βιοαερίου, από το παραγόμενο βιοαέριο στη ΜΕΑ 

για τις συνολικές ετήσιες ποσότητες σχεδιασμού, μείον τη συνολική 

κατανάλωση ενέργειας στις επί μέρους βασικές μονάδες της 

εγκατάστασης.  

Η κατανάλωση ενέργειας που θα ληφθεί υπόψη αφορά το κομμάτι του 

παραγωγικού και πλέον ενεργοβόρου εξοπλισμού και όχι εξοπλισμό 

δευτερευούσης σημασία όπως π.χ. φωτισμό κτιρίων, οδοφωτισμό, 

κλιματισμό χώρων, όργανα ελέγχου και αυτοματισμού, κοκ. 

Πιο συγκεκριμένα και για ίση μεταχείριση μεταξύ των διαγωνιζομένων 

τονίζεται ότι για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας θα ληφθούν 

υπόψη: 

• Μονάδα Υποδοχής και Μηχανικής διαλογής Σύμμικτου.  

Περιλαμβάνονται όλα τα φορτία του εξοπλισμού επεξεργασίας που 

περιλαμβάνει η γραμμή μηχανικής διαλογής. 

• Μονάδα Υποδοχής και Μηχανικής διαλογής Προδιαλεγμένου 

Οργανικού. 

Περιλαμβάνονται όλα τα φορτία του εξοπλισμού επεξεργασίας που 

περιλαμβάνει η γραμμή Μηχανικής διαλογής Προδιαλεγμένου 
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Οργανικού. 

• Μονάδα αναερόβιας Επεξεργασίας 

Περιλαμβάνονται όλα τα φορτία του εξοπλισμού επεξεργασίας που 

περιλαμβάνει η γραμμή αναερόβιας επεξεργασίας οργανικού 

υλικού. 

• Μονάδα αερόβιας επεξεργασίας 

Περιλαμβάνονται όλα τα φορτία του εξοπλισμού επεξεργασίας που 

περιλαμβάνει η γραμμή αερόβιας επεξεργασίας οργανικού υλικού. 

• Μονάδα Ραφιναρίας 

Περιλαμβάνονται όλα τα φορτία του εξοπλισμού επεξεργασίας που 

περιλαμβάνει η γραμμή ραφιναρίας του κομποστοποιημένου και 

ώριμου υλικού. 

• Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων 

Περιλαμβάνονται όλα τα φορτία του εξοπλισμού επεξεργασίας που 

περιλαμβάνει η μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων. 

• Μονάδα/ες συλλογής και επεξεργασίας αέριων ρύπων 

Περιλαμβάνονται όλα τα φορτία του εξοπλισμού που 

ενσωματώνεται στα συστήματα εξαερισμού και επεξεργασίας των 

αέριων ρύπων των παραγωγικών μονάδων (Υποδοχή, Μηχανική 

επεξεργασία, Αναερόβια χώνευση, κλειστή αερόβια 

κομποστοποίηση). 

Ο υπολογισμός της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΜΕΑ  θα γίνει 

με σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

E = Q x P x n (kWhe) 

Όπου: 
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Q: η συνολική ετήσια παραγωγή σε Nm3 βιοαερίου που παράγεται 

στη ΜΕΑ, ανά tn (σε υγρή βάση) υλικού που οδηγείται στην 

επεξεργασία αναερόβιας χώνευσης. 

P: η θερμογόνος δύναμη του βιοαερίου οριζόμενη σε 5,5 

kWh/Nm3. 

n: η απόδοση ηλεκτροπαραγωγής του ηλεκτροπαραγωγού 

ζεύγους (από τους πίνακες του κατασκευαστή του προσφερόμενου 

εξοπλισμού) 

Ο υπολογισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με τη 

βοήθεια του ενδεικτικού πίνακα** που ακολουθεί στη συνέχεια καθώς 

και των σχετικών διευκρινίσεων για τη συμπλήρωσή του. 

2 

Σύστημα παρακολούθησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης 

της καταναλισκόμενης ενέργειας 

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν σύστημα 

παρακολούθησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της 

καταναλισκόμενης ενέργειας, σε πραγματικό χρόνο, το οποίο πρέπει να 

παρουσιάσουν αναλυτικά στην παρούσα παράγραφο. Το σύστημα αυτό 

θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί σε τουλάχιστον μία υποδομή διαχείρισης 

στερεών ή υγρών αποβλήτων ή νερού. Προς απόδειξη αυτού θα 

προσκομισθεί βεβαίωση καλής λειτουργίας του συστήματος. Σε 

περίπτωση δημόσιας σύμβασης προσκομίζεται κατάλληλη βεβαίωση 

από τον Κύριο της υποδομής, ενώ σε περίπτωση ιδιωτικού έργου 

προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό και παραστατικά. 

 

**Πίνακας ανάλυσης – υπολογισμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

α/α 

(1) 

Κωδικός 

μηχανήματος 

Στο διάγραμμα 

ροής ή σε σχέδιο 

(2) 

Μηχάνημα / 

εξοπλισμός 

(3) 

Ισχύς 

(kW) (4) 

Απορροφούμενη 

Ισχύς (kW) 

(5) 

Ετήσιες 

ώρες 

λειτουργίας 

(6) 

Κατανάλωση 

(kWh) 

(7) 
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Στη στήλη (2) αναφέρεται ο κωδικός του μηχανήματος σε αντιστοιχία με το 

αντίστοιχο κάθε φορά διάγραμμα ροής ή σχέδιο γενικής διάταξης. 

Στη στήλη (3) συμπληρώνεται το σύνολο του ηλεκτροκίνητου παραγωγικού 

εξοπλισμού της μονάδας όπως αυτό έχει καθοριστεί σε προηγούμενη 

παράγραφο. 

Στη στήλη (4) σημειώνεται η ονομαστική ισχύς κάθε μηχανήματος όπως αυτή 

παρουσιάζεται στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλύεται στη λίστα 

εξοπλισμού κάθε μονάδας που περιλαμβάνεται στην τεχνική περιγραφή των 

επιμέρους Τευχών.  

Στη στήλη (5) σημειώνεται η απορροφούμενη ισχύς που για λόγους ίσης 

μεταχείρισης και προσέγγισης της πραγματικότητας αλλά και σύγκρισης θα 

υπολογίζεται σε 75% της ονομαστικής. 

Στη στήλη (6) συμπληρώνονται οι ώρες λειτουργίας κάθε μηχανήματος με βάση 

το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας της μονάδας. Ειδικότερα για τα μηχανήματα 

διακεκομμένης λειτουργίας όπως γερανογέφυρες κ.λπ. λαμβάνεται ως χρόνος 

λειτουργίας ο μισός της βάρδιας.  

Λόγω του γεγονότος ότι στο ενεργειακό ισοζύγιο δεν περιλαμβάνονται 

καταναλωτές μικρής ισχύος ή δευτερευούσης σημασίας η συνολική ηλεκτρική 

κατανάλωση θα προσαυξηθεί κατά ποσοστό 7% επί της υπολογιζόμενης 

συνολικής κατανάλωσης, όπως αυτή έχει αναλυθεί ανωτέρω.  

Τ.12: Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της κατασκευής  

με πλήρη και τεκμηριωμένη καταγραφή των χρησιμοποιούμενων πόρων 

1  Σχίστης σάκων     

2  Κόσκινο     

3  Φυσητήρας     

4  χχχχχχχ     

 ΣΥΝΟΛΟ  
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(Μηχανήματα, Προσωπικό, ειδικός εξοπλισμός, Υλικά) . Συγκεκριμένα, μέσα 

από τον προτεινόμενο προγραμματισμό, θα αποδεικνύεται η έγκαιρη 

ολοκλήρωση του έργου, εντός των ποιοτικών στοιχείων που έχει θέσει το 

Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, Προδιαγραφών και ΕΣΥ και λοιπών 

απαιτήσεων για τον Ανάδοχο. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.12. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.12 

1 

Αναλυτική τεχνική έκθεση του προγράμματος κατασκευής του έργου με 

τεκμηριωμένη και συστηματική παρουσίαση των προβλέψεων και 

εκτιμήσεων σχετικά με την χρονική και ποσοτική εξέλιξη των εργασιών, 

που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου και σε πλήρη 

συμμόρφωση με τους χρονικούς ποσοτικούς, κλπ. περιορισμούς και 

όρους, που ορίζονται στα τεύχη. Οι αναφερόμενες εργασίες μεταξύ 

άλλων θα περιλαμβάνουν: 

1. Τις απαιτούμενες αποτυπώσεις, έρευνες, μελέτες εγκρίσεις και 

άδειες, 

2. Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την 

προετοιμασία των χώρων, 

3. Τις διαδικασίες Μελετών και αδειοδοτήσεων. 

4. Τους ελέγχους και δοκιμές πάσης φύσεως. 

Το σύνολο των στοιχείων, παραδοχών και μεθόδων με τα οποία 

προσδιορίζεται αιτιολογείται και ελέγχεται: 

1. η μεθοδολογία κατασκευής των εργασιών σύμφωνα με τις 

απόψεις του διαγωνιζόμενου σε μέτωπα εργασίας. 

2. η καταλληλότητα, επάρκεια και κατανομή των προτεινόμενων 

από τον διαγωνιζόμενο μέσων παραγωγής στις δραστηριότητες του 

έργου 

3. η χρονική εκτίμηση του διαγωνιζομένου για τις δραστηριότητες 

(διάρκεια) 

4. η μεθοδολογία κατασκευής του έργου ώστε να μην επηρεαστεί η 
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υφιστάμενη λειτουργία από τον φορέα. Αναφορά των προβλημάτων 

και παρουσίαση των τεχνικών λύσεων.   

5. Θα περιγράφεται συνοπτικά η συνολική διαδικασία και 

μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (τμήματα - φάσεις - μέτωπα – 

κατηγορίες εργασιών). Θα εξετάζεται η εφικτότητα και το συμβιβαστό 

των προβλεπόμενων τεχνικών λύσεων σε σχέση με τους γενικούς 

στόχους του έργου και σε πρώτη προσέγγιση η πληρότητα και 

συμβατότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Θα επισημαίνονται 

πιθανά προβλήματα ή χρονοβόρες διαδικασίες που μπορούν να 

προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.  

 

2 

Στη Τεχνική έκθεση θα περιέχονται υπό μορφή παραρτήματος τα 

παρακάτω: 

1. Το ισοζύγιο χωματισμών και η μεθοδολογία διακίνησης και 

εκμετάλλευσης του. 

2. Χώροι παραγωγής υλικών. 

3. Ανάγκες και προμήθεια νερού για τα επιχώματα. 

4. Αποθήκες υλικών, εξοπλισμού και αποθέσειοθαλάμων. 

5. Πίνακα βασικών (κρίσιμων για το χρονοδιάγραμμα) αναλυτικών 

προμετρήσεων του Έργου συμπεριλαμβανομένου των κατ’ 

αποκοπή άρθρων όπως διαμορφώνονται με την προσφορά των 

υποψηφίων. 

6. Πίνακα διαθέσιμου μηχανικού εξοπλισμού στο εργοτάξιο και 

πίνακα με τις αποδόσεις κάθε συνεργείου ανά δραστηριότητα.  

7. Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις. 

8. Πίνακας απασχόλησης προσωπικού (ειδικότητα, αριθμό, ημέρες 

εργασίας), και απασχόλησης μηχανημάτων (Τύπος, αριθμός, 

ημέρες, ώρες εργασίας και ημέρες σταλίας).  

9. Πίνακας βασικών προμηθειών του έργου ο οποίος να καλύπτει 

όλο το φυσικό αντικείμενο της προσφοράς ανά μέτωπο εργασίας, 

δραστηριότητα και άρθρο του τιμολογίου. 
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3 

 

Πρόγραμμα Κατασκευής του Έργου, που θα περιλαμβάνει κατά γενικό 

τρόπο, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Γραμμικό διάγραμμα GANTT, για τους πιθανούς δυνατούς 

χρόνους έναρξης -τέλους των δραστηριοτήτων, συνολικά για τη 

σύμβαση με απεικόνιση όλων των δραστηριοτήτων σύμφωνα με 

τη τεχνική έκθεση. 

 

Ελλιπής αιτιολόγηση του χρόνου εκτέλεσης και τεκμηρίωσης της εκτέλεσης του 

έργου, ελλειψη πληρότητας σε σχέση με τα ζητούμενα, αποτελεί λόγο 

αξιολόγησης κάτω από 50 και απόρριψης της προσφοράς. 

Τ.13: Ομάδα  εκτέλεσης της σύμβασης 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.13. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.13 

1 

Τεχνική Έκθεση σχετική με την Ομάδα  εκτέλεσης της σύμβασης του 

άρθρου 22.Δ.δ της διακήρυξης που θα περιλαμβάνει  

1. Παρουσίαση όλου του τεχνικού επιστημονικού προσωπικού της 

Ομάδας Εκτέλεσης της σύμβασης.   

2. Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για 

την υλοποίηση του έργου συνοδευόμενη από οργανόγραμμα όπου 

θα παρουσιάζεται σχηματικά η κατανομή των αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των μελών της ομάδας. 

3. Δήλωση κάθε μέλους της Ομάδας Εκτέλεσης σύμβασης, στην 

οποία να επισυνάπτεται πίνακας έργων ή υπηρεσιών στις οποίες 

συμμετείχε. 

4. Κατάλληλα Πιστοποιητικά εμπειρίας Κατασκευής, Παροχής 

Υπηρεσιών Λειτουργίας και Παροχής Μελέτης, Τεχνικών και 

Επιστημονικών Υπηρεσιών. Τις προεργασίες για την εγκατάσταση 
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του εργοταξίου και την προετοιμασία των χώρων 

Τ.14: Σχέδιο Λειτουργίας του Έργου  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τ.14. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.14 

1 

Τεχνική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

1. Οργανόγραμμα Λειτουργίας που θα περιλαμβάνει το επιστημονικό 

και εργατοτεχνικό προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος. 

2. Πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού που θα διατεθεί για τη 

σύμβαση λειτουργίας ο οποίος είναι αναγκαίος για την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

3. Ανάλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μεθοδολογία 

υλοποίησης τους. 

4. Σχέδιο διάθεσης όλων των παραγόμενων προϊόντων και 

υπολειμμάτων. Ανάγκες αποθήκευσης. Χώροι αποθήκευσης. 

5. Απαιτήσεις προμηθειών για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του 

χώρου και των μονάδων. 

6. Αναγκαίες ποσότητες πράσινων υλικών που κρίνει απαραίτητες 

για την ορθή λειτουργία της βιολογικής επεξεργασίας, καθορισμός 

οργάνωσης, της διαδικασίας και του χώρου τεμαχισμού.  

7. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Έργου. 

8. Επισήμανση προβλημάτων κατά την υλοποίηση της σύμβασης και 

διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους. 

9. Σχέδιο μετάβασης του έργου στον ΚτΕ  
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Τ.15: Βεβαίωση επίσκεψης  

Στο Τεύχος Τ.15 θα περιλαμβάνεται η βεβαίωση επίσκεψης που θα λάβει 

έκαστος διαγωνιζόμενος από το φορέα και θα πιστοποιεί ότι ο διαγωνιζόμενος 

έλαβε γνώση του χώρου και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 
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Β. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Σ.1:  Γενική Διάταξη Έργων. 

Σ.2:  Κάτοψη μονάδας υποδοχής – Μηχανικής Διαλογής με παρουσίαση όλου 

του μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας. 

Σ.3:  Τομές μονάδας υποδοχής - Μηχανικής Διαλογής σε όλα τα κρίσιμα σημεία 

και δύο τουλάχιστον κατά μήκος και πλάτος. 

Σ.4:  Κάτοψη επιμέρους μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας (Αναερόβιας και 

Αερόβιας, κ.λπ.)  

Σ.5:  Όψεις, Τομές, Βιολογικής Επεξεργασίας (Αναερόβιας χώνευσης, κελιών  

Αερόβιας, κ.λπ.)  

Σ.6:  Κάτοψη και τομές χώρου Ωρίμανσης και ραφιναρίας με τον σταθερό 

εξοπλισμό. 

Σ.7:  Σχέδια των βασικών προσφερόμενων Εγκαταστάσεων, Υποδομών και 

Δικτύων που σχετίζονται με τα Άρθρα Γ.10, Γ.11, Ε.1, Δ.7-14 του 

Τιμολογίου. Κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνονται: 

• Γενικές διατάξεις δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, βιομηχανικού  νερού, 

πυρασφάλειας, διανομής ηλεκτρικής ισχύος, ασθενών – αυτοματισμού, 

εξωτερικού φωτισμού, μεταφοράς στραγγισμάτων ΧΥΤΥ, 

ανακυκλοφορίας επεξεργασμένων στραγγισμάτων στο ΧΥΤΥ, με 

αποτύπωση των βασικών στοιχείων σχεδιασμού τους ώστε να γίνεται 

εύκολα αντιληπτό το προσφερόμενο φυσικό αντικείμενο. 

• Σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές) της μονάδας υποδοχής – μηχανικής 

διαλογής, του κτιρίου διοίκησης – εξυπηρέτησης, του υποσταθμού μέσης 

τάσης, της δεξαμενής ύδρευσης – πυρόσβεσης. 

• Διάγραμμα υποσταθμού μέσης τάσης 

• Διάγραμμα συστήματος αυτοματισμού & τηλεελέγχου 
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Σ.8: Κάτοψη και τομές προσφερόμενης δεξαμενής εξισορρόπησης - 

βροχοστραγγισμάτων 

Σ.9:  Κάτοψη και τομές μονάδων επεξεργασίας και βοηθητικών εγκαταστάσεων 

ΜΕΣ όπου θα παρουσιάζεται ο εξοπλισμός. 

Σ.10: Διάγραμμα ροής της εγκατάστασης με ισοζύγια μάζας και εξοπλισμό. 

 

Προκειμένου να αξιολογηθεί μία προσφορά θα πρέπει ο διαγωνιζόμενος να 

εφαρμόσει την παραπάνω γενική μεθοδολογία και αρίθμηση στην Τεχνική του 

προσφορά (σε σχέδια και κείμενα), ειδάλλως η επιτροπή θα απορρίψει την 

προσφορά του ως απαράδεκτη. 

Το έργο κατασκευάζεται βάσει της τεχνικής μελέτης που δόθηκε στους 

υποψηφίους και τη μελέτη εφαρμογής που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο 

βάσει της τεχνικής του προσφοράς και των απαιτήσεων των τευχών 

δημοπράτησης. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε προκειμένου ο κάθε 

διαγωνιζόμενος να χρησιμοποιήσει τεχνολογία και εξοπλισμό που κρίνει ότι 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου λόγω των συνθηκών στενότητας και 

μορφολογίας του χώρου. Η λειτουργία της εγκατάστασης αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του έργου καθώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να προβούν 

στις βέλτιστες επιλογές τεχνολογίας και εξοπλισμού προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν 

οποιαδήποτε τεχνική λύση που δεν επηρεάζει το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο 

του έργου καθώς και τον προϋπολογισμό του. 

 

*Διευκρίνιση: Αφορά την υποβολή τεχνικών φυλλαδίων, όπου αυτό είναι εφικτό 

από τη φύση του προσφερόμενου εξοπλισμού. (π.χ. έτοιμο βιομηχανικό 

προϊόν) 
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