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ΓΕΝΙΚΑ 

Τα περιεχόµενα των µελετών που περιγράφονται στο παρόν τεύχος είναι οι ελάχιστες 
απαιτήσεις για την µελέτη προσφοράς των διαγωνιζοµένων. Οποιαδήποτε έλλειψη 
σε σχέση µε αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις επιφέρει τον αποκλεισµό του 
διαγωνιζοµένου από την συνέχεια του διαγωνισµού. 

Κάθε τεύχος της Τεχνικής Μελέτης Προσφοράς θα φέρει τον τίτλο του έργου και τα 
πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου.  

Η µελέτη παραδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

 

 

 



 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Κατ' ελάχιστο και επί ποινή αποκλεισµού, ο φάκελος αυτός θα περιλαµβάνει τα επί µέρους 
τεύχη µελετών: 

Τεύχος 1:  Τεύχος περιεχοµένων 

Τεύχος 2:  Τεχνική έκθεση - Γενικός σχεδιασµός του έργου - 
Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. – Π.Π.Ε. 

Τεύχος 3:  Μελέτη διαµόρφωσης του χώρου  

Τεύχος 4:  Μελέτη στεγανοποίησης – Γεωτεχνική Μελέτη 

Τεύχος 5.1.: Μελέτη έργων συλλογής στραγγισµάτων 
Τεύχος 5: 

Τεύχος 5.2.: Μελέτη έργων επεξεργασίας & διάθεσης 
στραγγισµάτων 

Τεύχος 6:  Μελέτη έργων διαχείρισης βιοαερίου 

Τεύχος 7:  Μελέτη διευθέτησης όµβριων 

Τεύχος 8:  Μελέτη Οδοποιίας 

Τεύχος 9:  Μελέτη έργων υποδοµής 

Τεύχος 10:  Μελέτη έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

Τεύχος 11:  Μελέτη τελικής και προσωρινής κάλυψης και 
αποκατάστασης ΧΥΤΑ 

Τεύχος 12:  Μελέτη οργάνωσης - λειτουργίας και εκµετάλλευσης 
του χώρου 

Τεύχος 13:  Στατικές µελέτες 

Τεύχος 14:  Μελέτη Πρασίνου και Άρδευσης 

Τεύχος 15:  Χρονικός προγραµµατισµός και χρονοδιάγραµµα 
εκτέλεσης του έργου 

Τεύχος 16:  Πίνακες βασικών στοιχείων σχεδιασµού του Χ.Υ.Τ.Α. 
 

Αναλυτικά το περιεχόµενο των προαναφερθέντων τευχών αναγράφεται στα ακόλουθα 
υποκεφάλαια. 



 

K:\N0200\cons\tefhi\5186_KME.doc                                   - 5 -                                       Ν0200/5186/Β05 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ 1: ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Θα περιέχει τα περιεχόµενα των τευχών της µελέτης προσφοράς των διαγωνιζοµένων, 
συµπεριλαµβανοµένου και του καταλόγου σχεδίων για κάθε τεύχος ξεχωριστά. 

 

ΤΕΥΧΟΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - 
Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. – Π.Π.Ε. 

Τεχνική Έκθεση: Η Τεχνική έκθεση θα περιλαµβάνει: 

• Περιγραφή των παραµέτρων και παραδοχών για το σχεδιασµό του έργου (έκταση έργου, 
ποσότητα και σύνθεση απορριµµάτων, µορφολογία περιοχής έργου, γεωλογία - 
υδρογεωλογία περιοχής έργου, κλιµατολογικά στοιχεία, ιδιαιτερότητες έργου κλπ). 

• Περιγραφή και αιτιολόγηση της προτεινόµενης γενικής διάταξης. 

• Περιγραφή βασικής φιλοσοφίας σχεδιασµού έργου. 

• Ως ανεξάρτητο τεύχος µε τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» θα 
υποβληθεί το συνταχθέν από τους διαγωνιζοµένους Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ., σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία και µε την εφαρµογή τους καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. 

• Ως ανεξάρτητο τεύχος µε τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ» θα υποβληθεί το 
συνταχθέν από τους διαγωνιζόµενους ΠΠΕ. Το πρόγραµµα αυτό θα ενσωµατώνει και 
κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, θα περιγράφει τις φάσεις 
ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, θα είναι σε πλήρη εναρµόνιση µε 
το χρονοδιάγραµµα του έργου, θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του 
έργου, καθώς και τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των 
στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. Το 
ΠΠΕ θα αποτελεί εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και θα παρέχει όλα τα 
εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των 
εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Το ΠΠΕ θα εκπονηθεί σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/13-10-2000 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 
1265/Β’/18-10-2000) καθώς και το ∆ιεθνές Πρότυπο  για την Ποιότητα ΕΛΟΤ ISO 
10002:2001 (ISO 10005:1995). 

Σχέδια: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

• Τοπογραφικό διάγραµµα (κλίµακα 1:500 - 1:1000). Οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι 
µε τη δική τους ευθύνη να αποτυπώσουν το χώρο. Καµιά αξίωση δεν µπορούν να εγείρουν 
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κατά τη φάση της κατασκευής εξαιτίας τυχούσας ανακριβούς αποτύπωσης. 

• Οριζοντιογραφία Γενικής ∆ιάταξης Έργων ∆ιαµόρφωσης του Χώρου. 

• Ενδεικτικές τοµές του ΧΥΤΑ µε απεικόνιση φυσικού εδάφους διαµορφωµένης επιφάνειας 
εκσκαφής, επιφάνειας στεγάνωσης και τελικό ανάγλυφο απορριµµάτων. 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές: Το παρόν τεύχος θα περιλαµβάνει το σύνολο 
του σχεδιασµού των µελετητών για το έργο µε όσο γίνεται πληρέστερη τεκµηρίωση και 
υπολογισµού. Στο τεύχος θα παρουσιάζεται: 

• Τεχνική περιγραφή των προτεινόµενων έργων διαµόρφωσης του πυθµένα και των 
πρανών του Χ.Υ.Τ.Α. 

• Τεχνική περιγραφή του τρόπου πλήρωσης του Χ.Υ.Τ.Α., της υγειονοµικής ταφής, της 

σταδιακής εκµετάλλευσης του Χ.Υ.Τ.Α., της σταδιακής ανάπτυξης του Χ.Υ.Τ.Α. και τελικής 

προσαρµογής των έργων υποδοµής. 

• Τεχνικές προδιαγραφές χωµατουργικών εργασιών 

Υπολογισµοί: Τα παραπάνω θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισµού, από: 

• Τεκµηριωµένους υπολογισµούς ποσοτήτων εκσκαφών, επιχώσεων, χωρητικότητας 
Χ.Υ.Τ.Α. Οι υπολογισµοί θα πραγµατοποιούνται µε ειδικό software, και υποχρεωτικά 
πρέπει να επισυνάπτονται τα αναλυτικές προµετρήσεις αυτού. 

• Τεκµηριωµένο ισοζύγιο χωµατισµών. 

• Υπολογισµός χρόνου ζωής ΧΥΤΑ 

Προµετρήσεις: Στο τέλος του τεύχους θα υπάρχουν αναλυτικές προµετρήσεις για: 

• Χωµατισµούς διαµόρφωσης της λεκάνης του ΧΥΤΑ 

• Χωµατουργικά για αναχώµατα 

Σχέδια: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

• Οριζοντιογραφία και διατοµές (διαµήκεις και εγκάρσιες) διαµόρφωσης του πυθµένα και των 

πρανών του Χ.Υ.Τ.Α., όπου φαίνονται οι περιοχές στις οποίες πραγµατοποιούνται 

εκσκαφές και επιχώσεις. Στις διατοµές θα φαίνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα επίπεδα 
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διαµόρφωσης του χώρου: εκσκαφή – τελική επιφάνεια στεγανοποίησης – απορριµµατικό 

ανάγλυφο – φυσικό έδαφος – πρανή συναρµογής - τελική κάλυψη. 

• ∆ιάγραµµα εκσκαφών – επιχώσεων διαµόρφωσης πυθµένα και πρανών. 

• Τυπικές τοµές σε χαρακτηριστικές θέσεις µε ένδειξη της προτεινόµενης σταδιακής 

πλήρωσης του Χ.Υ.Τ.Α. 

• Λεπτοµέρεια κατασκευής αναχώµατος/των (κλίµακα 1:25) 

 

ΤΕΥΧΟΣ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές: Στο τεύχος 4 θα παρουσιάζεται: 

• Τεχνική περιγραφή κατασκευής γεωλογικού φραγµού, τοποθέτηση µεµβράνης και 
προστατευτικής στρώσης. 

• Τεχνική περιγραφή ειδικών κατασκευών (τάφροι αγκύρωσης, ειδικά τεµάχια κλπ). 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής γεωλογικού φραγµού. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών τοποθέτησης γεωσυνθετικών υλικών, 
πιστοποιητικά ποιότητας υλικών, εγγυήσεις εργοστασίων κλπ). 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών προστατευτικής στρώσης. 

• Τεχνικές προδιαγραφές αποστραγγιστικής στρώσης 

Γεωτεχνική µελέτη 

Η γεωτεχνική µελέτη θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών Κεφάλαιο Ι΄ Άρθρο ΓΜΕ.2.7.  

Στα πλαίσια της γεωτεχνικής µελέτης θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι: 

• Έλεγχος γενικής ευστάθειας τελικού αναγλύφου (ορυγµάτων, αναχωµάτων και πρανών 

συναρµογής του ΧΥΤΑ κλπ) συµπεριλαµβανοµένης και της γενικής ευστάθειας των 

πρανών – επιχωµάτων της εσωτερικής περιµετρικής οδοποιίας αυτού.  

• Έλεγχοι επάρκειας – εσωτερικής ευστάθειας στρώσεων στεγανοποίησης και 

αποστράγγισης 

Υπολογισµοί: Τα παραπάνω θα συνοδεύονται, υποχρεωτικά από: 

• Υπολογισµούς γενικής ευστάθειας ΧΥΤΑ (αναχώµατα, λεκάνη, πρανή & απορριµµατικό 
ανάγλυφο) 
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• Υπολογισµούς αντοχής γεωσυνθετικών (γεωυφάσµατος κλπ). 

• Υπολογισµούς ευστάθειας διεπιφανειών συστήµατος στεγανοποίησης. 

• Υπολογισµούς ευστάθειας διεπιφανειών συστήµατος κάλυψης 

• Υπολογισµούς µήκους αγκύρωσης γεωσυνθετικών. 

• Υπολογισµούς επάρκειας στεγάνωσης. 

Πρόγραµµα ελέγχου και ποιότητας: Περιγραφή προγράµµατος ελέγχου ποιότητας υλικών 
και εργασιών στεγάνωσης 

Προµετρήσεις: Υλικά και εργασίες στεγάνωσης 

Σχέδια: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

• Οριζοντιογραφία της έκτασης στεγάνωσης Χ.Υ.Τ.Α. 

• Σχέδια λεπτοµερειών στεγάνωσης πυθµένα, πρανών και διαχωριστικών αναχωµάτων σε 
κατάλληλες κλίµακες (κλίµακα 1:20 - 1:50). 

• Λεπτοµέρεια κατασκευής στεγανοποιητικής και στραγγιστήριας στρώσης (κλίµακα 1:20 - 
1:50). 

• Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες αγκυρώσεων, τοποθέτησης και συγκόλλησης µεµβράνης 
κλπ (κλίµακα 1:20 - 1:50) 

 

ΤΕΥΧΟΣ 5: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

 

ΤΕΥΧΟΣ 5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές: Στο τεύχος αυτό θα γίνεται αναλυτική 

περιγραφή του προσφερόµενου δικτύου συλλογής των στραγγισµάτων. Η τεχνική έκθεση θα 
συνοδεύεται, υποχρεωτικά από: 

• Τεχνική περιγραφή του προτεινόµενου συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων του Χ.Υ.Τ.Α. 
και του τρόπου κατασκευής τους. 

• Τεχνική περιγραφή των διατάξεων καθαρισµού και ελέγχου καλής λειτουργίας του 
συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων. 
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• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών κατασκευής συστήµατος συλλογής (αγωγοί, κλπ). 

Υπολογισµοί, οι οποίοι θα αποτελούνται από: 

• Υδατικό ισοζύγιο του συνόλου του χώρου σε µηνιαία βάση για κάθε τµήµα του ΧΥΤΑ και 
για το σύνολο στο τέλος λειτουργίας και υπολογισµός ποσότητας στραγγισµάτων. 

• Υδραυλικούς υπολογισµούς για τη διαστασιολόγηση του δικτύου συλλογής. 

• Υπολογισµούς αντοχής των αγωγών συλλογής στα υπερκείµενα φορτία. 

• Υπολογισµός της στήλης στραγγισµάτων. 

Επίσης στο τεύχος θα περιλαµβάνονται α) φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών Η/Μ εξοπλισµού, 
αυτοµατισµών και οργάνων, β) τεχνικά φυλλάδια εξοπλισµού, αυτοµατισµών και οργάνων και 
γ) τεχνικές προδιαγραφές αγωγών κλπ υλικών κατασκευής δικτύων. 

Σηµειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που θα προταθεί φρεάτιο συλλογής στραγγισµάτων εντός 
του απορριµµατικού ανάγλυφου, αυτό πρέπει επί ποινή αποκλεισµού, να φέρει διατάξεις 
προστασίας υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων να είναι επισκέψιµο και να 
αποδεικνύεται η στατική του επάρκεια. 

Υποχρεωτικά, το δίκτυο συλλογής στραγγισµάτων του Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
καθαρισµού του µε κατάλληλο πιεστικό µηχάνηµα (το οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται στην 
εργολαβία). 

Πρόγραµµα ελέγχου και ποιότητας: 

Περιγραφή προγράµµατος ελέγχου ποιότητας εργασιών και υλικών κατασκευής συστήµατος 
συλλογής στραγγισµάτων 

Προµετρήσεις: 

• Έργα Π.Μ. (Πολιτικού Μηχανικού). 

• Έργα Η/Μ (Ηλεκτροµηχανολογικά). 

Σχέδια: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

• Γενική ∆ιάταξη ∆ικτύου Συλλογής Στραγγισµάτων και Έργων ∆ιαχείρισης. 

• Λεπτοµέρειες του συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων (διατοµές διάτρητων σωλήνων, 
κεντρικού  συλλεκτήριου αγωγού, φρεατίων συλλογής κλπ) (κλίµακα 1:20 - 1:50). 

• Κατόψεις, τοµές και λεπτοµέρειες των φρεατίων συλλογής και ελέγχου στραγγισµάτων 
(κλίµακα 1:20 - 1:50). 



 

K:\N0200\cons\tefhi\5186_KME.doc                                   - 10 -                                       Ν0200/5186/Β05 
 

• Σχέδια λεπτοµερειών (κλίµακα 1:20 - 1:50) 

 

ΤΕΥΧΟΣ 5.2.: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές: Στο τεύχος αυτό θα γίνεται αναλυτική 

περιγραφή του τρόπου και της µεθόδου διαχείρισης των παραγόµενων στραγγισµάτων και τον 
τρόπο διάθεσής των. Η τεχνική έκθεση θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά: 

• Γενική περιγραφή του έργου διαχείρισης των στραγγισµάτων 

• Αναλυτική παρουσίαση του Η/Μ εξοπλισµού  που θα συνοδεύεται από:  

o Τεχνική έκθεση επιλογής εξοπλισµού 

o Τεχνικά φυλλάδια µε σηµειωµένο τον επιλεγόµενο τύπο και µοντέλο. 

o Τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού. 

• Τεχνική περιγραφή του επιλεγόµενου συστήµατος επανακυκλοφορίας των στραγγισµάτων 
και του τρόπου λειτουργίας της µεθόδου. 

• Ηλεκτρολογική µελέτη της εγκατάστασης. Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου 
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού µε σηµειωµένο τύπο και µοντέλο. 

• Σύστηµα αυτοµατισµών και ελέγχου. Θα γίνει αναλυτική περιγραφή του συστήµατος: 
Αρχές και πρότυπα σχεδιασµού, φιλοσοφία και δοµή του συστήµατος, αρχιτεκτονική και 
αναλυτικός προσδιορισµός όλων των σηµείων ελέγχου, έτσι ώστε να ελέγχεται η επάρκεια 
του συστήµατος. 

• Πρόγραµµα ανακυκλοφορίας µε βάση τη λειτουργία της εγκατάστασης  

Σχέδια: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

• Κατόψεις και τοµές όλων των τµηµάτων της µονάδας διαχείρισης στραγγισµάτων (κλίµακα 
1:50 - 1:100) µε τοποθετηµένο τον µηχανολογικό εξοπλισµό, αγωγούς κλπ. 

• ∆ιάγραµµα ροής οργάνων και αυτοµατισµών. 

• Σχέδιο διάταξης του συστήµατος ανακυκλοφορίας. 

• Σχέδια λεπτοµερειών. 

• Ηλεκτρολογικά σχέδια. 
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ΤΕΥΧΟΣ 6: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές: Το τεύχος θα περιλαµβάνει αναλυτική 
τεχνική περιγραφή της µεθοδολογίας σχεδιασµού του δικτύου συλλογής του βιοαερίου.. 
Υποχρεωτικά θα περιλαµβάνονται:  

• Τεχνική περιγραφή και αιτιολόγηση του συστήµατος ελέγχου του βιοαερίου. 

• Τεχνική περιγραφή της µεθόδου κατασκευής του δικτύου απαερίωσης. 

• Σχέδιο συντήρησης και καλής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης του βιοαερίου. 

• Υπολογισµό της αναµενόµενης παραγωγής βιοαερίου, διαχρονικά για το σύνολο της 
διάρκειας ζωής του έργου. 

Προµετρήσεις: 

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών. 

Σχέδια: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

• Γενική ∆ιάταξη Έργων ∆ιαχείρισης Βιοαερίου. 

 

ΤΕΥΧΟΣ 7: ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  

Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές:  

• Τεχνική περιγραφή των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας του χώρου. 

• Τεχνικές προδιαγραφές έργων και υλικών κατασκευής και οδηγίες συντήρησης. 

Υπολογισµοί: 

• ∆ιαστασιολόγηση αντιπληµµυρικών έργων µε βάση πληµµυρικές απορροές. 

Προµετρήσεις:  

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών. 

Σχέδια: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

• Οριζοντιογραφία έργων αντιπληµµυρικής προστασίας κατά τις χαρακτηριστικές φάσεις 
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 

• Τυπικές διατοµές αντιπληµµυρικών έργων (κλίµακα 1:20 - 1:50) 
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ΤΕΥΧΟΣ 8: ΜΕΛΕΤΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Τεχνική περιγραφή της εσωτερικής οδού του Χ.Υ.Τ.Α. και εσωτερικών δροµολογίων κατά 
τη λειτουργία του καθώς και απαιτούµενων τεχνικών έργων. 

• Τεχνική περιγραφή της εξωτερικής οδού πρόσβασης στο Χ.Υ.Τ.Α. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής έργων οδοποιίας και τεχνικών 
έργων. 

Υπολογισµοί: 

• Πίνακες χωµατισµών. 

• Πίνακας υλικών και εργασιών. 

Προµετρήσεις: 

• Προµετρήσεις χωµατισµών 

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών 

Σχέδια: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

• Οριζοντιογραφίες έργων οδοποιίας µε υψοµετρική διαµόρφωση και χαρακτηριστικές κατά 
µήκος κλίσεις. 

• Μηκοτοµές έργων οδοποιίας. 

• ∆ιατοµές έργων οδοποιίας. 

• Τυπικές διατοµές οδοποιίας και τεχνικών έργων. 

• ∆ιάγραµµα επικλίσεων  

 

ΤΕΥΧΟΣ 9: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

Α. ∆ίκτυα υποδοµής εγκαταστάσεων (Ύδρευση, Άρδευση, Αποχέτευση Λυµάτων και 
Όµβριων, Πυροσβεστικό ∆ίκτυο, Παροχή και ∆ιανοµή Ηλεκτρικής Ισχύος, Γειώσεις, 
Αντικεραυνική Προστασία, Φωτισµός Εξωτ. Χώρων, κλπ.) 
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• Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές εργασιών και υλικών 

• Τεχνικοί υπολογισµοί των απαιτούµενων δικτύων υποδοµής 

• Οριζοντιογραφίες και σχέδια των δικτύων υποδοµής 

• Κατάλογος προσφερόµενων υλικών και εξοπλισµού και τεχνικά φυλλάδια 

• Προµετρήσεις υλικών εργασιών 

 

Β. Λοιπά έργα υποδοµής 

• Τεχνική Περιγραφή των απαιτούµενων δοµικών έργων υποδοµής της εγκατάστασης : 
φυλάκιο πύλης, κτίριο διοίκησης και ελέγχου, γεφυροπλάστιγγα, συνεργείο οχηµάτων, 
εγκατάσταση καθαρισµού τροχών, αντλιοστάσιο ύδρευσης - άρδευσης, αντλιοστάσιο 
πυρόσβεσης, αποθήκη υγρών καυσίµων, χώρος ΕΗΖ, κλπ. 

• Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις και τοµές) όλων των προαναφερθέντων δοµικών 
έργων σε κλίµακα 1:50 ή 1:100 

• Σχέδια Η-Μ Εγκαταστάσεων όλων των προαναφερθέντων δοµικών έργων σε κλίµακα 1:50 
ή 1:100 

• Σχέδιο και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες περίφραξης και πύλης εισόδου 

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών 

• Κατάλογος προσφερόµενου κύριου εξοπλισµού, συνοδευόµενος από βασικές 
προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια ήτοι : αντλίες ύδρευσης - άρδευσης, πυροσβεστικό 
συγκρότηµα, αντλίες αποχέτευσης ακάθαρτων, δεξαµενή καυσίµων, Γενικός Ηλεκ. 
Πίνακας, Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, αλεξικέραυνα, ιστοί και φωτιστικά εξωτ. 
χώρου, τηλεφωνικό κέντρο, πλήρες Σύστηµα Αυτοµάτου Ελέγχου, Η/Υ βάσης δεδοµένων, 
γεφυροπλάστιγγα, συµπιεστής απορριµµάτων (compactor), ελαστικοφόρος φορτωτής µε 
εκσκαφέα (τσάπα), όχηµα µεταφοράς νερού (υδροφόρα), κλπ.  

 

ΤΕΥΧΟΣ 10: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Συλλογή µετεωρολογικών δεδοµένων. Θα προσδιορίζεται η φύση των µετεωρολογικών 
δεδοµένων που πρέπει να συλλέγονται και η συχνότητα καταγραφής τους στη φάση 
λειτουργίας και τη φάση επιτήρησης. 

• Έλεγχος των υπόγειων υδάτων. 
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o Περιγραφή των έργων ελέγχου υπόγειων υδάτων µε αιτιολόγηση της θέσης, 
βάθους και αριθµού προσφεροµένων γεωτρήσεων και περιγραφή του 
προσφερόµενου εξοπλισµού για τη διενέργεια των δειγµατοληψιών και ελέγχων. 

o Αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης µεθόδου δειγµατοληψίας και της 
συχνότητας εφαρµογής του προγράµµατος ελέγχου, κατά τη λειτουργία και τη φάση 
µετέπειτα φροντίδας του χώρου. 

o Κατάλογος και Τεχνικά φυλλάδια προσφερόµενου εξοπλισµού. 

• Έλεγχος στραγγισµάτων και επιφανειακών υδάτων. 

o Περιγραφή των έργων ελέγχου στραγγισµάτων και επιφανειακών υδάτων και 
αιτιολόγηση της θέσης δειγµατοληψιών και περιγραφή του προσφερόµενου 
εξοπλισµού για τη διενέργεια των δειγµατοληψιών και ελέγχων. 

o Περιγραφή των µεθόδων δειγµατοληψίας, καθώς και της συχνότητας των 
προτεινόµενων ελέγχων. 

o Καθορισµός των παραµέτρων προς αναλυτικό προσδιορισµό, καθώς και της 
προτεινόµενης αναλυτικής µεθόδου. 

o Κατάλογος και Τεχνικά φυλλάδια προσφερόµενου εξοπλισµού. 

• Έλεγχος διαφυγών βιοαερίου. 

o Προσδιορισµός των θέσεων ελέγχου του βιοαερίου και σχέδιο διάταξης αυτών. 

o Περιγραφή των µεθόδων και συχνότητας µετρήσεων. 

o Περιγραφή του προσφερόµενου εξοπλισµού για τον έλεγχο βιοαερίου. 

o Κατάλογος και Τεχνικά φυλλάδια προσφερόµενου εξοπλισµού. 

• Έλεγχος όγκου υγειονοµικής ταφής και καθιζήσεων. 

o Αναλυτική περιγραφή προγράµµατος παρακολούθησης των καθιζήσεων του 
χώρου (συχνότητα παρατηρήσεων). 

o Αναλυτική περιγραφή των έργων κατασκευής των θέσεων παρακολούθησης. 

o Κατάλογος και Τεχνικά φυλλάδια προσφερόµενου εξοπλισµού 

• Καταγραφή στοιχείων. 

o Αναλυτική περιγραφή υπολογιστικού συστήµατος (software) για την καταγραφή 
των δεδοµένων του χώρου: ζυγολόγια, µετεωρολογικά στοιχεία, µετρήσεις και 
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αναλύσεις στραγγισµάτων, υπογείων υδάτων και βιοαερίου, οικονοµικά στοιχεία, 
κλπ. 

o Έντυπα για τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για τη διευκόλυνση της 
καταχώρησης των συλλεγόµενων στοιχείων στο υπολογιστικό σύστηµα 

• Περιβαλλοντική βάση δεδοµένων. Οι διαγωνιζόµενοι θα προσφέρουν περιβαλλοντική βάση 
δεδοµένων η οποία θα είναι σε περιβάλλον WINDOWS ή ισοδύναµο. Σε αυτό το σηµείο 
της µελέτης προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα διενεργήσουν αναλυτική περιγραφή 
της βάσης και θα παρουσιάσουν ενδεικτικές “οθόνες” της λειτουργίας της. 

Προµετρήσεις: 

• Προµετρήσεις εργασιών, υλικών και εξοπλισµού 

Σχέδια :  

o Σχέδιο διάταξης των έργων ελέγχου των υπόγειων υδάτων 

o Σχέδιο διάταξης των θέσεων δειγµατοληψίας στραγγισµάτων και επιφανειακών υδάτων 

o Σχέδιο διάταξης των θέσεων ελέγχου βιοαερίου και επιτηρητών εκρηκτικών 
συγκεντρώσεων µεθανίου 

o Σχέδιο διάταξης των θέσεων παρακολούθησης των καθιζήσεων του χώρου (κλίµακα 
1:500 - 1:1000) και των σχετικών έργων, συνοδευόµενο από πίνακας, προδιαγραφές και 
φυλλάδια προσφερόµενου εξοπλισµού 

o Τυπικές τοµές φρεατίων παρακολούθησης βιοαερίου, στραγγισµάτων, καθιζήσεων, 
ειδικών έργων κλπ., σε κατάλληλες κλίµακες 

o Κατασκευαστικό σχέδιο γεώτρησης ελέγχου στάθµης και ποιότητας υπόγειων υδάτων 
(κλίµακα 1:20 - 1:50) 

o Κατασκευαστικό σχέδιο µάρτυρα καθίζησης (κλίµακα 1:20 - 1:50) 

 

ΤΕΥΧΟΣ 11: ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 

Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Τεχνική περιγραφή διαµόρφωσης τελικού ανάγλυφου, έργων τελικής κάλυψης και χρονικής 
εξέλιξης της αποκατάστασης. 
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• Τεχνική περιγραφή έργων υποδοµής που προσαρµόζονται στην τελική κάλυψη του 
Χ.Υ.Τ.Α. 

• Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές εργασιών και υλικών κατασκευής τελικής 
και προσωρινής κάλυψης. 

Σχέδια: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

• Οριζοντιογραφία τελικού αναγλύφου των επιµέρους τµηµάτων (ΧΥΤΑ) και του συνόλου 
µαζί µε σχετικά έργα υποδοµής (π.χ. Αντιπληµµυρικά, βιοαέριο, περιφερειακή οδοποιία 
κλπ). 

• Τυπικές τοµές και λεπτοµέρειες τελικής κάλυψης και έργων υποδοµής σε σχέση µε αυτήν 
(κλίµακα 1:20 - 1:50). 

• Τυπικές τοµές και λεπτοµέρειες προσωρινής και τελικής κάλυψης ΧΥΤΑ (κλίµακα 1:20 - 
1:50). 

 

ΤΕΥΧΟΣ 12: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Τεχνική περιγραφή: 

Α. Ως προς τη διευθέτηση των απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 

• Πρόγραµµα διαχρονικής λειτουργίας χώρου ταφής. 

• Υπολογισµός ποσοστού χωµατοκάλυψης του Χ.Υ.Τ.Α. 

• Περιγραφή της διαδικασίας υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων και των τακτικών συναφών 
εργασιών (ηµερήσιων, εβδοµαδιαίων, και λοιπών τακτικών χρονικών προθεσµιών). Στις 
εργασίες αυτές θα περιλαµβάνεται η προετοιµασία του χώρου στην έναρξη κάθε µέρας, η 
διαχείριση του υλικού επικάλυψης (ποιότητα και ποσότητα), η διαχείριση διαφορετικών 
ειδών αποβλήτων π.χ. Ογκώδη, αφυδατωµένες λάσπες από µονάδες επεξεργασίας κλπ. 

• Λειτουργία συστήµατος διαχείρισης των  στραγγισµάτων. 

• Εργασίες, µεθοδολογία και χρονικός προσδιορισµός τµηµατικής προσωρινής και τελικής 
σφράγισης. 

• Έργα συντήρησης (έργων υποδοµής, εξοπλισµού, δικτύων). 

• Εφαρµογή προγράµµατος ελέγχου του χώρου µε έµφαση στις διαδικασίες ελέγχου των 
εισερχόµενων φορτίων, προσδιορισµού και µη αποδοχής ανεπιθύµητων αποβλήτων. 
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Β. Ως προς τη διαχείριση της εγκατάστασης 

• Ωράριο λειτουργίας - Φύλαξη χώρου. 

• Προσωπικό λειτουργίας χώρου και καθηκοντολόγιο. 

• Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού. Σύνταξη εγχειριδίου καθορισµού 
συµπεριφοράς ως προς την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού. Προσδιορισµός και 
προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας. 

• Κανόνες ασφάλειας εγκατάστασης και υποχρεώσεις τρίτων. 

• Αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών και σύνταξη εγχειριδίων αντιµετώπισης τέτοιων 
περιστατικών. 

• Σύνταξη δελτίων διαχείρισης - παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου. 

• Προσχέδιο για την χορήγηση άδειας υγειονοµικής ταφής αποβλήτων της εγκατάστασης 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 29407/3508 

Γ. Ως προς το λειτουργικό κόστος του έργου, όπως αυτό έχει σχεδιασθεί από τους 
διαγωνιζοµένους 

• Εκτίµηση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκ. ενέργειας, που θα βασίζεται σε πλήρη λειτουργία 
του έργου και σε πραγµατικό χρόνο λειτουργίας ανά έτος, βασισµένο σε εκτίµηση της 
απορροφώµενης ισχύος και του χρόνου ηµερήσιας λειτουργίας κάθε µηχανήµατος. 

• Εκτίµηση της ετήσιας κατανάλωσης καυσίµων που θα βασίζεται σε πλήρη λειτουργία του 
έργου και σε πραγµατικό χρόνο λειτουργίας ανά έτος, βασισµένο σε εκτίµηση του 
καταναλούµενου καυσίµου και του χρόνου ηµερήσιας λειτουργίας κάθε µηχανήµατος. 

• Εκτίµηση των µηνιαίων και ετήσιων αµοιβών προσωπικού (µόνιµου και έκτακτου). 

• Εκτίµηση του ετήσιου κόστους της διαχείρισης των στραγγισµάτων 

• Εκτίµηση του ετήσιου κόστους προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του 
χώρου. 

• Εκτίµηση του ετήσιου κόστους συντήρησης του χώρου. 

• Εκτίµηση συνολικού λειτουργικού κόστους του ΧΥΤΑ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας της ΕΕ 99/31 

∆. Προσωρινή και δοκιµαστική λειτουργία και εκπαίδευση προσωπικού φορέα 

Συµβατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι : η προσωρινή λειτουργία του ΧΥΤΑ, η 
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δοκιµαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο, καθώς και η εκπαίδευση του 
προσωπικού του Εργοδότη ή του Φορέα λειτουργίας του έργου µε τη χρήση του κινητού 
εξοπλισµού που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος.  

Στη µελέτη του ο κάθε ∆ιαγωνιζόµενος θα περιλάβει αναλυτικά όλα τα στοιχεία οργάνωσης του 
έργου, κατά την περίοδο λειτουργίας του από αυτόν ως Αναδόχου. 

Οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν σε µία βάρδια, ενώ η θέση του φύλακα - ζυγιστή θα 
λειτουργεί και σε δεύτερη βάρδια εάν απαιτείται. Σε περίπτωση µεγάλου φόρτου εργασίας (πχ. 
την καλοκαιρινή περίοδο) θα προβλέπεται αυξηµένη λειτουργία του ΧΥΤΑ σε περισσότερες 
βάρδιες προκειµένου να µην διαταράσσεται η οµαλή λειτουργία του συστήµατος αποκοµιδής 
απορριµµάτων του ∆ήµου.  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο της προσωρινής λειτουργίας του ΧΥΤΑ 
περιλαµβάνουν: 

• Τη ζύγιση και καταγραφή των ποσοτήτων των εισερχόµενων απορριµµάτων, 

• Την εκτέλεση των εργασιών υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, δηλαδή της 

διάστρωσης – συµπίεσης – κάλυψης των απορριµµάτων και της µεταφοράς – 

διάστρωσης του χώµατος ηµερήσιας κάλυψης. Η ύπαρξη δανειοθαλάµου 

γαιώδους υλικού κάλυψης για την δοκιµαστική λειτουργία του έργου, είναι 

υποχρέωση του Αναδόχου.  

• την εφαρµογή του προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου 

των εγκαταστάσεων. 

• την εφαρµογή µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. 

• Τη λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων του χώρου (φύλαξη, άρδευση, 

συντήρηση κλπ.) 

• την εφαρµογή του προγράµµατος συντήρησης του εξοπλισµού. 

• την εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα λειτουργίας του έργου. 

• την ανάπτυξη του αναγκαίου τµήµατος του δικτύου συλλογής βιοαερίου κατά την 

διάρκεια της προσωρινής / δοκιµαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

Προµετρήσεις 

Κατά το διάστηµα της δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου, οι δαπάνες : του προσωπικού, 
των αναλώσιµων, των χηµικών, των καυσίµων, της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και 
ελέγχου, του πόσιµου νερού, του νερού ύδρευσης - άρδευσης, της ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. 
θα  βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.    
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ΤΕΥΧΟΣ 13: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαµβάνονται οι στατικοί υπολογισµοί όλων των κατασκευών ή των 
µεταλλικών κατασκευών, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα σχέδια ξυλοτύπων. 

 

ΤΕΥΧΟΣ 14: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &  ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή όλων των απαιτούµενων έργων φύτευσης. 

• Τεχνική περιγραφή όλων των απαιτούµενων έργων άρδευσης. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής όλων των 

απαιτούµενων έργων φύτευσης. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής όλων των 

απαιτούµενων έργων άρδευσης. 

 

Προµετρήσεις 

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών 

 

Σχέδια 

• Γενική ∆ιάταξη έργων φύτευσης σε κατάλληλη κλίµακα. 

• Γενική ∆ιάταξη έργων άρδευσης σε κατάλληλη κλίµακα.  

• Χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες 

 

ΤΕΥΧΟΣ 15: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Χρονοδιάγραµµα προσφοράς σε µορφή ραβδο - διαγράµµατος (bar - chart) µε µονάδα χρόνου 
τον µήνα. Οι εµφανιζόµενοι σε αυτό χρόνοι των επί µέρους κατασκευών και οι αντίστοιχες 
προθεσµίες θα τεκµηριώνονται µε βάση τα παρακάτω: 

• Αναλυτικές προµετρήσεις των υλικών, των ηλεκτροµηχανολογικών έργων, των διαφόρων 
ειδών σκυροδέµατος ανάλογα µε το χρόνοι χύτευσης τους, των εκσκαφών, των 
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επιχωµάτων και των εν γένει έργων Πολιτικού Μηχανικού. 

• Εργοταξιακός µηχανολογικός εξοπλισµός και οχήµατα που θα υποστηρίξουν τις 
εµφαινόµενες στο χρονοδιάγραµµα επιµέρους κατασκευές. 

• Εργατοτεχνικό προσωπικό που θα πραγµατοποιεί την κατασκευή, κατανεµηµένο σε 
επιµέρους κατασκευές. 

• Στο χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνονται όλες οι φάσεις εκτέλεσης και τα στάδια που είναι 
απαραίτητα, κατά τη γνώµη του διαγωνιζόµενου, για την ολοκληρωµένη εκτέλεση του 
έργου. 

ΤΕΥΧΟΣ 16: ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 
Χ.Υ.Τ.Α. 

Στο τεύχος αυτό θα περιέχονται οι Πίνακες µε τα Βασικά Στοιχεία Σχεδιασµού του Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι Πίνακες αυτοί θα υποβληθούν και σε έντυπη µορφή και σε ψηφιακή υποβολή σε αρχείο 

Excel 2003. 

 Στην περίπτωση που οι Πίνακες δεν επαρκούν για να περιγράψουν επαρκώς την προσφορά 

του, τότε ο διαγωνιζόµενος µπορεί να συµπληρώσει στο ίδιο πνεύµα πάντοτε στοιχεία που 

περιγράφουν καλύτερα τον εξοπλισµό του που δεν περιλαµβάνεται στους Πίνακες.  

Αντίστοιχα όπου στους έντυπους αυτούς πίνακες περιέχονται στοιχεία που δεν 

περιλαµβάνονται στην Τεχνική προσφορά του διαγωνιζόµενου οι στήλες των χαρακτηριστικών 

και λεπτοµερειακών στοιχείων της κατασκευής και του εξοπλισµού δε θα συµπληρωθούν και 

θα παραµείνουν κενές µε τη χαρακτηριστική σηµείωση : «∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» 
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Βασικά Στοιχεία Σχεδιασµού  Χ.Υ.Τ.Α. Κέας 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΡΓΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μονάδες Τιµές 

 
1. Χώρος Ταφής Απορριµµάτων 

α. Εκτίµηση Παραγωγής Απορριµµάτων     
Απορρίµµατα µονίµων κατοίκων     

 - Ετήσια παραγωγή τον 1° χρόνο λειτουργίας tn   
 - Ετήσια παραγωγή τον 20° χρόνο λειτουργίας tn   

Απορρίµµατα εποχιακών κατοίκων     
 - Ετήσια παραγωγή τον 1° χρόνο λειτουργίας tn   

 - Ετήσια παραγωγή τον 20° χρόνο λειτουργίας tn   
Συνολική παραγωγή απορριµµάτων     

 - Ετήσια παραγωγή τον 1° χρόνο λειτουργίας tn   
 - Ετήσια παραγωγή τον 20° χρόνο λειτουργίας tn   
Συνολική παραγωγή απορριµµάτων στην 20ετία tn   
Ειδικό βάρος συµπιεσµένων απορριµµάτων tn/m³   
Απαιτούµενη συνολική χωρητικότητα Χ.Υ.Τ.Α. m³   

 - Συνολικός όγκος απορριµµάτων m³   
 - Συνολικός όγκος υλικού επικάλυψης m³   

   
β. Σχεδιασµός Χώρου Ταφής Απορριµµάτων     
Ειδικό βάρος συµπιεσµένων απορριµµάτων tn/m³   

Συνολική επιφάνεια χώρου ταφής απορριµµάτων m²   
Μέσο βάθος χώρου ταφής απορριµµάτων m   

Συνολική χωρητικότητα Χ.Υ.Τ.Α. m³   
 - Συνολικός ωφέλιµος όγκος απορριµµάτων m³   

 - Συνολικός όγκος υλικού επικάλυψης m³   
Συνολική διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ yrs   

   
γ. Χωµατουργικές Εργασίες ∆ιαµόρφωσης Χ.Υ.Τ.Α.     

Όγκος εκσκαφών χώρου εναπόθεσης  m³   
 - Ποσοστό εκσκαφών σε βράχο & ηµίβραχο %   

 - Ποσοστό εκσκαφών σε εδαφικό υλικό %   
Όγκος επιχώσεων χώρου εναπόθεσης  m³   

Ισοζύγιο χωµατισµών για εργασίες διαµόρφωσης (εκσκαφές)     
 - έργων διαχείρισης στραγγισµάτων m³   

 - κτιριακών εγκαταστάσεων m³   
 - διαµόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας m³   
 - διαµόρφωσης οδοποιίας πρόσβασης m³   
 - έργων αντιπληµµυρικής προστασίας m³   

 - διανειοθάλαµος γαιώδους υλικού για υλικό επικάλυψης m³   
 - ποσότητα γαιώδους υλικού για έκτακτες ανάγκες m³   

Ισοζύγιο χωµατισµών για εργασίες διαµόρφωσης (επιχώσεις)     
 - έργων διαχείρισης στραγγισµάτων m³   

 - κτιριακών εγκαταστάσεων m³   
 - διαµόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας m³   
 - διαµόρφωσης οδοποιίας πρόσβασης m³   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΡΓΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μονάδες Τιµές 
 - έργων αντιπληµµυρικής προστασίας m³   

 - διανειοθάλαµος γαιώδους υλικού για υλικό επικάλυψης m³   
 - ποσότητα γαιώδους υλικού για έκτακτες ανάγκες m³   

   
δ. Έργα Στεγανοποίησης     

Στρώση γεωλογικού φραγµού     
 - Υλικό στρώσης -   
 - Πάχος στρώσης cm   

 - ∆ιαπερατότητα στρώσης m/s   
 - Συνολική επιφάνεια στρώσης m²   

 - Συνολικός όγκος στρώσης m³   
Γεωµεµβράνη HDPE     

 - Κατασκευαστής     
 - Τύπος (εµπορική ονοµασία)     

 - Πάχος µεµβράνης mm   
 - Εφελκυστική αντοχή σε διαρροή N/mm²   
 - Εφελκυστική αντοχή σε θραύση N/mm²   

 - Τρόπος συγκόλλησης -   
 - Συνολική επιφάνεια µεµβράνης m²   
Τάφροι αγκύρωσης γεωµεµβράνης     

 - ∆ιαστάσεις τάφρου (Β Χ Π) m X m   
 - Μήκος αγκύρωσης m   

 - Συνολικό µήκος τάφρων m   
Γεωύφασµα προστασίας     

 - Κατασκευαστής     
 - Τύπος (εµπορική ονοµασία)     

 - Υλικό γεωυφάσµατος -   
 - Κατασκευή γεωυφάσµατος -   

 - Βάρος gr/m²   
 - Πάχος σε 2kPa κατά ASTM D 1777 mm   

 - Αντοχή σε διάτρηση CBR κατά DIN 54307 N   
 - Εφελκυστική αντοχή (Strip Tensile Strength) κατά ASTM D 

4595 kN/m   

Στρώση προστασίας γεωµεµβράνης     
 - Υλικό στρώσης -   
 - Πάχος στρώσης cm   

Στρώση αποστράγγισης στραγγισµάτων     
 - Υλικό στρώσης -   

 - ∆ιαπερατότητα στρώσης m/s   
 - Πάχος στρώσης cm   
2. Συλλογή και επεξεργασία στραγγισµάτων 
α. Παραγωγή Στραγγισµάτων  

Μέση ηµερήσια παραγωγή στραγγισµάτων µήνα ∆εκ.(Qd) m³/day   
Μέγιστη ηµερήσια παραγωγή στραγγισµάτων µήνα ∆εκ. 

(Qmax) m³/day   

Συνολική επιφάνεια χώρου ταφής απορριµµάτων m²   
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Αιχµή παραγωγής βροχοστραγγιδίων  

(σε βροχή 50ετίας και χρόνο συγκέντρωσης Τ=10min) m³   

Μέγιστος ηµερήσιος όγκος βροχοστραγγιδίων  
(σε βροχή 50ετίας και χρόνο συγκέντρωσης Τ=24hrs) m³   

  

β. ∆ίκτυο Συλλογής Στραγγισµάτων   

∆ευτερεύων δίκτυο συλλογής     

 - Αριθµός κλάδων τεµ.   

 - Τύπος σωλήνων -   

 - ∆ιατοµή και αντοχή σε πίεση σωλήνων -   

 - Συνολικό µήκος σωλήνων m   

Κύριος αγωγός συλλογής στραγγισµάτων     

 - Τύπος σωλήνα -   

 - ∆ιατοµή και αντοχή σε πίεση σωλήνα -   

 - Συνολικό µήκος σωλήνα m   

Αγωγός µεταφοράς στραγγισµάτων     

 - ∆ιαστάσεις κεντρικού φρεατίου m X m   

 - Τύπος σωλήνα -   

 - ∆ιατοµή και αντοχή σε πίεση σωλήνα -   

 - Συνολικό µήκος σωλήνα m   

 - Μέση κλίση σωλήνα %   

Ικανότητα δικτύου συλλογής στραγγισµάτων m³/hr   

Σύστηµα καθαρισµού αγωγών συλλογής     

 - Αριθµός φρεατίων ελέγχου και καθαρισµού σωλήνων τεµ.   

 - Αριθµός σωλήνων καθαρισµού τεµ.   

 - Τύπος σωλήνων -   

 - ∆ιατοµή και αντοχή σε πίεση σωλήνων -   

 - Συνολικό µήκος σωλήνων m   
   

γ. ∆εξαµενή Συλλογής 1 ηµέρας και Καθίζησης  

Τύπος     

Κατασκευή     

Αριθµός δεξαµενών     

Μήκος δεξαµενής (καθαρό) m   

Πλάτος δεξαµενής (καθαρό) m   

Ωφέλιµο βάθος υγρών m   

Ωφέλιµος όγκος κάθε δεξαµενής (υγρά και ιλύς)  m3   

Ωφέλιµος όγκος φρεατίου ιλύος κάθε δεξαµενής m3   

Χρόνος παραµονής για Qd  days   

Χρόνος παραµονής για Qmax  days   

Παροχή υπερχείλισης      m³/hr   
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Θυρόφραγµα     

 - ∆ιαστάσεις ανοίγµατος m X m   

 - Υλικό κατασκευής  -   
   

δ. ∆εξαµενή Αποθήκευσης 5 ηµερών  

Τύπος     

Κατασκευή     

Αριθµός δεξαµενών     

Μήκος δεξαµενής (καθαρό) m   

Πλάτος δεξαµενής (καθαρό) m   

Ωφέλιµο βάθος υγρών m   

Ωφέλιµος όγκος κάθε δεξαµενής m3   

Χρόνος παραµονής για Qd  days   

Χρόνος παραµονής για Qmax  days   

Υποβρύχιος αναδευτήρας - αεριστήρας     

 - Κατασκευαστής     

 - Τύπος     

 - Υλικό κατασκευής  -   

 - Ισχύς kW   

 - Ταχύτητα περιστροφής rpm   

 - Ικανότητα (πραγµατική) kgO2/hr   

 - Βάρος kgr   
   

ε. Σύστηµα Ανακυκλοφορίας Στραγγισµάτων  

Αντλίες ανακυκλοφορίας στραγγισµάτων     

 - Αριθµός εγκατεστηµένων αντλιών     

 - Αριθµός αντλιών σε λειτουργία     

 - Κατασκευαστής     

 - Τύπος     

 - Υλικό κατασκευής  -   

 - Παροχή λειτουργίας (κάθε αντλίας) m3/ hr   

 - Πίεση λειτουργίας (µανοµετρικό) m   

 - Ισχύς κινητήρα αντλίας kW   

 - Ταχύτητα περιστροφής rpm   

 - Βάρος αντλίας kgr   

Κύριος αγωγός ανακυκλοφορίας στραγγισµάτων     

 - Τύπος σωλήνων -   

 - ∆ιατοµή και αντοχή σε πίεση σωλήνων -   

 - Συνολικό µήκος σωλήνα m   

 - Αριθµός φρεατίων διακλάδωσης τεµ.   

 - ∆ιαστάσεις φρεατίων διακλάδωσης m X m   
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∆ευτερεύον δίκτυο ανακυκλοφορίας στραγγισµάτων     

 - Αριθµός κλάδων τεµ.   

 - Τύπος σωλήνων -   

 - ∆ιατοµή και αντοχή σε πίεση σωλήνων -   

 - Συνολικό µήκος σωλήνων m   

 - Αριθµός σηµείων ανακυκλοφορίας τεµ.   
 
 

3. ∆ιαχείριση Βιοαερίου & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση 
α. Παραγωγή Βιοαερίου  

Χηµική σύνθεση βιοαερίου     

 - Μεθάνιο % κ.ο.   

 - ∆ιοξείδιο του άνθρακα % κ.ο.   

 - Λοιπά στοιχεία % κ.ο.   

Παραγωγή βιοαερίου     

 - Έτος λειτουργίας µε την µέγιστη παραγωγή  -    

 - Μέγιστη παραγωγή στο προαναφερόµενο έτος m³/hr   

 - Μέση παραγωγή στην περίοδο εκµετάλλευσης m³/hr   

 - Μέγιστη ανάκτηση m³/hr   

 - Μέση ανάκτηση m³/hr   

 - Μέγιστη παροχή ανά µονάδα επιφανείας Χ.Υ.Τ.Α. lt/hr/m²   

      

β. Παθητικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βιοαερίου   
Αριθµός φρεατίων απαέρωσης τεµ.   

Μέση απόσταση µεταξύ των φρεατίων απαέρωσης m   
   

γ. Έργα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης   
Γεωτρήσεις ελέγχου υπόγειων υδάτων τεµ.   
Σηµεία ελέγχου επιφανειακών υδάτων τεµ.   

Σηµεία ελέγχου στραγγισµάτων τεµ.   
Ανιχνευτές εκρηκτικού µίγµατος βιοαερίου τεµ.   
Φρεάτια ελέγχου διαφυγών βιοαερίου τεµ.   

Σηµεία µέτρησης καθιζήσεων τεµ.   
 

4. Κτίρια και Έργα Υποδοµής 
α. Κτίριο ∆ιοίκησης (καθαρό εµβαδόν κτιρίου ή χώρου)  

Κτίριο ∆ιοίκησης m²   

 - Όροφοι -   

 - Γραφείο ελέγχου m²   

 - Ιατρείο m²   

 - Εργαστήριο m²   

 - Αποθήκη m²   

 - Χώρος Προσωπικού & Καζίνα m²   
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 - Χώρος υγιεινής (WC) m²   

 - Λοιποί χώροι m²   

      

β. Λοιπά Κτίρια (καθαρό εµβαδόν κτιρίου ή χώρου)  

Φυλάκιο Πύλης     

 - Γραφείο m²   

 - Χώρος υγιεινής (WC) m²   

Υπόστεγο συντήρησης οχηµάτων     

 - Εµβαδόν υποστέγου m²   

 - Ύψος υποστέγου (καθαρό) m   

 - Ράµπα επιθεώρησης (διαστάσεις Μ Χ Π) m Χ m   

 - Γραφείο m²   

 - Αποθήκη m²   

 - Χώρος υγιεινής (WC) m²   

Αποθήκη Καυσίµων (πετρελαίου diesel)     

 - Αποθήκη m²   

 - Ωφέλιµη χωρητικότητα δεξαµενής πετρελαίου lt   

      

γ. Οδοποιία  

Οδοποιία Πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Α.     

 - Μήκος δρόµου m   

 - Επιφάνεια δρόµου (ασφαλτόστρωση) m²   

Εσωτερική Οδοποιία Χ.Υ.Τ.Α.     

 - Μήκος δρόµου m   

 - Επιφάνεια δρόµου (ασφαλτόστρωση) m²   
   

δ. Περίφραξη - Πύλη  

Συνολικό µήκος περίφραξης m   

Ύψος περίφραξης m   

Πλάτος πύλης εισόδου m   

Βάρος πύλης εισόδου kgr   
   

ε. Γεφυροπλάστιγγα  

Κατασκευή πλατφόρµας (οπλ. σκυρόδεµα, µεταλλική κλπ.)     

Μήκος πλατφόρµας m   

Πλάτος πλατφόρµας m   

∆υναµικότητα ζύγισης (ονοµαστική) tn   

Αριθµός δυναµοκυψελών -   

∆υναµικότητα ζύγισης κάθε δυναµοκυψέλης (ονοµαστική) tn   
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στ. Χώρος Έκπλυσης Τροχών 

Ράµπα έκπλυσης τροχών (διαστάσεις Μ Χ Π) m Χ m   

∆εξαµενή καθίζησης     

 - Κατασκευή     

 - Μήκος δεξαµενής (καθαρό) m   

 - Πλάτος δεξαµενής (καθαρό) m   

 - Ωφέλιµο βάθος υγρών m   

 - Ωφέλιµος όγκος δεξαµενής (υγρά και ιλύς)  m3   

∆εξαµενή ανακυκλοφορίας νερού     

 - Κατασκευή     

 - Μήκος δεξαµενής (καθαρό) m   

 - Πλάτος δεξαµενής (καθαρό) m   

 - Ωφέλιµο βάθος υγρών m   

 - Ωφέλιµος όγκος δεξαµενής m3   

Αντλία ανακυκλοφορίας νερού έκπλυσης     

 - Κατασκευαστής     

 - Τύπος     

 - Υλικό κατασκευής  -   

 - Παροχή λειτουργίας m3/ hr   

 - Πίεση λειτουργίας (µανοµετρικό) m   

 - Ισχύς κινητήρα αντλίας kW   

 - Ταχύτητα περιστροφής rpm   

 - Βάρος αντλίας kgr   
   

ζ. Αντιπληµµυρική Προστασία  

Μορφή αποστραγγιστικής περιµετρικής τάφρου χώρου 
ταφής     

Κατασκευή τάφρου     

∆ιαστάσεις τάφρου (Π Χ Υ) m Χ m   

Συνολικό µήκος τάφρου m   
   

η. Πυροπροστασία  

Περιµετρική Αντιπυρική Ζώνη     

 - Μήκος ζώνης m   

 - Πλάτος ζώνης m   

 - Κατασκευή ζώνης (άσφαλτος, 3Α, κλπ.)     

Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο     

 - Συνολικό µήκος πυροσβεστικού δικτύου m   

 - Υλικό και διατοµή σωληνώσεων -   

 - Αριθµός υδροστοµίων (κρουνοί υδροληψίας) -   

 - Αριθµός πυρ. φωλεών -   
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 - Αριθµός πυροσβεστικών σταθµών εργαλείων -   

Χωρητικότητα δεξαµενής πυρόσβεσης (ωφέλιµη) m3   

Αντλητικό Πυροσβεστικό Συγκρότηµα     

 - Κατασκευαστής     

 - Τύπος     

 - Αριθµός αντλιών πυρόσβεσης (κύριες / jockey)     

 - Παροχή λειτουργίας κάθε κύριας αντλίας m3/ hr   

 - Πίεση λειτουργίας (µανοµετρικό) m   

 - Ισχύς κάθε κύριας αντλίας kW   

 - Ισχύς αντλίας jockey kW   

 - ∆οχείο διαστολής lt   
   

θ. ∆ενδροφυτεύσεις  

Περιµετρική δενδροφύτευση     

 - Τύπος φυτών / δένδρων     

 - Αριθµός φυτών / δένδρων τεµ.   
   

ι. Ύδρευση - Άρδευση  

∆εξαµενής νερού     

 - Κατασκευή     

 - Χωρητικότητα δεξαµενής m3   

Πιεστικό Συγκρότηµα Ύδρευσης - Άρδευσης     

 - Κατασκευαστής     

 - Τύπος     

 - Αριθµός αντλιών (σύνολο / σε λειτουργία)     

 - Παροχή λειτουργίας κάθε αντλίας m3/ hr   

 - Πίεση λειτουργίας (µανοµετρικό) m   

 - Ισχύς κάθε κύριας αντλίας kW   

 - ∆οχείο διαστολής lt   
   

κ. Ανοιχτοί Χώροι (καθαρό εµβαδόν χώρου)  

Χώρος Στάθµευσης Οχηµάτων (parking) m²   

Χώρος Εκφόρτωσης Απορριµµάτων για ∆ειγµατοληψία m²   

Χώρος Υλικού Επικάλυψης & Αδρανών Υλικών m²   

Χώρος Αποθήκευσης Ελαστικών m²   
   

λ. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις  

Οδοφωτισµός & Φωτισµός Ανοικτών Χώρων     

 - Αριθµός ιστών φωτισµού τεµ.   

 - Ύψος ιστών m   

 - Φωτιστικά σώµατα  -    
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Παροχή Ηλεκ. Ισχύος από ∆ΕΗ     

 - Τύπος     

 - Ονοµ. Iσχύς σύνδεσης kVA   

Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (ΕΗΖ)     

 - Κατασκευαστής     

 - Τύπος     

 - Ονοµ. ισχύς σε συνεχή λειτουργία kVA   

 - Χρόνος εφεδρείας hr   

Σύστηµα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS)     

 - Κατασκευαστής     

 - Τύπος     

 - Ονοµ. ισχύς σε συνεχή λειτουργία kVA   

 - Χρόνος εφεδρείας min   

Συνολική Ετήσια Κατανάλωση Ηλ. Ρεύµατος κύριων και 
δευτερευουσών καταναλώσεων Χ.Υ.Τ.Α. kWh   
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