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ΓΕΝΙΚΑ 

Τα περιεχόµενα των µελετών που περιγράφονται στο παρόν τεύχος είναι οι ελάχιστες 
απαιτήσεις για την µελέτη προσφοράς των διαγωνιζόµενων. Οποιαδήποτε έλλειψη σε σχέση 
µε αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις επιφέρει τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου 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 ΧΑ∆Α 
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Τεύχος 12:  Μελέτη αποκατάστασης υφιστάµενου ΧΑ∆Α 

Τεύχος 13:  Μελέτη προτεινόµενου εξοπλισµού 

Τεύχος 14:  

Μελέτη οργάνωσης λειτουργίας και εκµετάλλευση 
χώρου 

 

Τεύχος 15:  Στατικές µελέτες 

Τεύχος 16:  
Χρονικός προγραµµατισµός και χρονοδιάγραµµα 
εκτέλεσης του έργου 

Αναλυτικά το περιεχόµενο των προαναφερθέντων τευχών αναγράφεται στα ακόλουθα 
υποκεφάλαια. 

 

ΤΕΥΧΟΣ 1: ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Θα περιέχει τα περιεχόµενα των τευχών της µελέτης προσφοράς των διαγωνιζόµενων, 
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 διαγωνιζόµενους 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 
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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 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. και του αποκαθιστάµενου Χ.Α.∆.Α. 

• 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 και αποκατάστασης του Χ.Α.∆.Α. 

• Χωµατουργικά για αναχώµατα 

Σχέδια: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

• Ιστοριογραφία και διατοµές (διαµήκεις και εγκάρσιες) διαµόρφωσης του πυθµένα και των 
πρανών του Χ.Υ.Τ.Α., όπου φαίνονται οι περιοχές στις οποίες πραγµατοποιούνται 
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εκσκαφές και επιχώσεις. 

• 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 

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 

Οι παραπάνω µελέτες θα συνοδεύονται τουλάχιστον από του ακόλουθους υπολογισµούς: 

• Υπολογισµούς γενικής ευστάθειας ΧΥΤΑ 

• Υπολογισµούς µήκους αγκύρωσης γεωσυνθετικών. 

• Υπολογισµούς αντοχής γεωσυνθετικών (γεωυφάσµατος κλπ). 

• Υπολογισµούς ευστάθειας διεπιφανειών συστήµατος στεγανοποίησης. 

• Υπολογισµούς επάρκειας στεγανοποίησης. 
 

Υπολογισµοί: Τα παραπάνω θα συνοδεύονται, υποχρεωτικά από: 

• Υπολογισµούς µήκους αγκύρωσης. 

• Υπολογισµούς ευστάθειας διεπιφανειών. 
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• Υπολογισµούς ευστάθειας αποστραγγιστικής στρώσης. 

• Υπολογισµούς αντοχής γεωυφάσµατος. 

• Υπολογισµούς επάρκειας στεγάνωσης. 

• Υπολογισµούς ευστάθειας απορριµµατικού αναγλύφου 

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, επί ποινή αποκλεισµού, 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. 

• 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. 
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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). 

• 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, επί ποινή 
αποκλεισµού: 

• 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. 
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• 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. 

 

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, επί ποινή αποκλεισµού, 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:  
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• 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) 

 

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 βελτίωσης της εξωτερικής οδού πρόσβασης στο Χ.Υ.Τ.Α. 

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

Υπολογισµοί: 

• Πίνακες χωµατισµών. 

Προµετρήσεις: 

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών. 

Σχέδια: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

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

• Μηκοτοµές και διατοµές έργων οδοποιΐας. 

• Τυπικές διατοµές οδοποιίας και τεχνικών έργων. 

 

ΤΕΥΧΟΣ 9: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

Α. ∆ίκτυα υποδοµής εγκαταστάσεων (Ηλεκτροφωτισµός, Ύδρευση, Άρδευση, 
Αποχέτευση, Πυρόσβεση κ.α) 

• Τεχνικές περιγραφές/ Προδιαγραφές  εργασιών και υλικών 
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• Τεχνικοί υπολογισµοί των απαιτούµενων δικτύων 

• Οριζοντιογραφίες δικτύων. 

• Σχέδια δικτύων υποδοµής των κτιριακών εγκαταστάσεων 

• Κατάλογος προσφερόµενων υλικών και εξοπλισµού και τεχνικά φυλλάδια. 

• Προµετρήσεις υλικών εργασιών 

Β. Λοιπά έργα υποδοµής 

• Τεχνική περιγραφή των απαιτούµενων έργων υποδοµής της εγκατάστασης: δοµικά έργα 
(κτίριο διοίκησης και ελέγχου, δεξαµενές, συνεργείο, κλπ). 

• Αρχιτεκτονικά Σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων (κατόψεις, όψεις, τοµές) όλων των 
δοµικών έργων, κτιρίων, συνεργείου, αποθηκών, δεξαµενών κλπ (κλίµακα 1:50 - 1:100). 

• Σχέδιο και λεπτοµέρεια περίφραξης και πύλης εισόδου. 

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών. 

 

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. 

o Περιγραφή των έργων ελέγχου υπόγειων υδάτων µε αιτιολόγηση της θέσης, 
βάθους και αριθµού προσφερόµενων 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. 
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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 
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: Στα σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

• Γενική ∆ιάταξη Έργων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα περιλαµβάνει: 

o ∆ιάταξη των έργων ελέγχου των υπόγειων υδάτων. 

o ∆ιάταξη θέσεων δειγµατοληψίας στραγγισµάτων και επιφανειακών υδάτων. 

o ∆ιάταξη θέσεων ελέγχου βιοαερίου και επιτηρητών εκρηκτικών συγκεντρώσεων 
µεθανίου (εάν προβλέπεται). 

o ∆ιάταξη θέσεων παρακολούθησης των καθιζήσεων του χώρου. 

• Σχέδιο διάταξης έργων ελέγχου των υπόγειων υδάτων. 

• Σχέδιο διάταξης θέσεων δειγµατοληψίας στραγγισµάτων και επιφανειακών υδάτων. 
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• Σχέδιο διάταξης θέσεων ελέγχου βιοαερίου. 

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

• Τυπικές τοµές φρεατίων παρακολούθησης βιοαερίου, στραγγισµάτων, καθιζήσεων κλπ. 
Ειδικών έργων, σε κατάλληλες κλίµακες. 

• Γεώτρηση ελέγχου στάθµης και ποιότητας υπόγειων υδάτων (κλίµακα 1:20 - 1:50). 

• Μάρτυρας 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. 

• 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 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  Χ.Α.∆.Α  

Τεχνική περιγραφή- Τεχνικές προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή τρόπου αποκατάστασης, διαµόρφωση τελικού ανάγλυφου, έργων 
διαχείρισης βιοαερίου, έργων διαχείρισης στραγγισµάτων, έργων τελικής κάλυψης και 
χρονικής εξέλιξης της αποκατάστασης 

• Τεχνική περιγραφή των έργων υποδοµής 

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

Σχέδια: Θα περιλαµβάνονται: 

• Οριζοντιογραφία τελικού ανάγλυφου του αποκαθιστάµενου  ΧΑ∆Α µε τα σχετικά έργα 
υποδοµής. 

• Τυπικές τοµές και λεπτοµέρειες τελικής κάλυψης και έργων υποδοµής (κλ. 1:20, 1:50) 

 

ΤΕΥΧΟΣ 13: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τεχνική περιγραφή- Τεχνικές προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή του προτεινόµενου εξοπλισµού σύµφωνα µε τα τεύχη 
δηµοπράτησης 

• Τεχνικές προδιαγραφές του προτεινόµενου εξοπλισµού µε όλα τα χαρακτηριστικά του 
στοιχεία, όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή του κατά περίπτωση 

• Φωτογραφίες του προτεινόµενου εξοπλισµού 
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ΤΕΥΧΟΣ 14: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 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. 

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 ενεργειακής κατανάλωσης, που θα βασίζεται σε πλήρη λειτουργία 
του έργου και σε πραγµατικό χρόνο λειτουργίας ανά έτος, βασισµένο σε εκτίµηση της 
απορροφούµενης ισχύος και του χρόνου ηµερήσιας λειτουργίας κάθε µηχανήµατος. 
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• 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 κυττάρου Α2, η 
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 έργου. 

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 (2) βάρδιες, όπως και  η θέση του αύλακα – ζυγιστή θα 
λειτουργεί και σε δεύτερη βάρδια εάν απαιτείται.  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο της προσωρινής λειτουργίας του πρώτου 
κυττάρου 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 (ΕΕΣ, άρδευση 

κ.λπ) 

• την εφαρµογή του προγράµµατος συντήρησης του εξοπλισµού. 

• την εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα λειτουργίας του έργου. 
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• την ανάπτυξη του δικτύου συλλογής βιοαερίου. Η ανάπτυξη του δικτύου 

συλλογής βιοαερίου, θα απαιτείται ήδη κατά τη λειτουργία του πρώτου 

κυττάρου του έργου. 

 

Προµετρήσεις 

Κατά το διάστηµα δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου, οι δαπάνες προσωπικού 
αναλώσιµων, χηµικών, καυσίµων, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του 
νερού πόσης, οι λοιπές χρήσεις νερού, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κλπ θα  βαρύνουν 
τον Ανάδοχο.    

 

ΤΕΥΧΟΣ 15: 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 16: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Χρονοδιάγραµµα προσφοράς σε µορφή 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 και των ηλεκτροµηχανολογικών έργων, των 
διαφόρων ειδών σκυροδέµατος, ανάλογα µε το χρόνοι χύτευσης των, των εκσκαφών, 
των επιχωµάτων και των εν γένει έργων ΠΜ. 

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

• Εργατοτεχνικό προσωπικό που θα πραγµατοποιεί την ανέγερση, 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. 
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