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ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ 
 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και οι συναφείς 
υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των Συµβατικών Τευχών. 

 

Το παρόν τεύχος «Κανονισµός Μελετών Έργου (Κ.Μ.Ε.)» περιλαµβάνει συµβατικούς όρους, 
σύµφωνα µε τους οποίους, και σε συνδυασµό µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών 
τευχών, θα εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες και θα εκτελεστούν οι εργασίες του έργου 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

 

∆ιευκρινίζεται, ότι η Γενική ∆ιάταξη και η επιλογή του εξοπλισµού των επί µέρους 
εγκαταστάσεων που αποτελούν το σύνολο του παρόντος έργου, όπως αυτή παρουσιάζεται 
στην Προµελέτη του έργου είναι ενδεικτική. Η γενική διάταξη και η επιλογή του εξοπλισµού κάθε 
τεχνικής προσφοράς αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζοµένων, υπό την προϋπόθεση της 
τήρησης των υποχρεωτικών δεσµεύσεων που απορρέουν από τα συµβατικά τεύχη, τους 
Περιβαλλοντικούς Όρους και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των υπολοίπων 
Συµβατικών Τευχών ως και των σχετικών και/ ή αναφερόµενων κωδικών / προδιαγραφών / 
κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Κάθε διαγωνιζόµενος, για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό του έργου, οφείλει να συντάξει 
Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα οικεία άρθρα του παρόντος 
τεύχους, της ∆ιακήρυξης, την Τεχνική Περιγραφή , τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 
στοιχεία που συνοδεύουν τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για 
τη σύνταξη µελετών και λοιπό θεσµικό πλαίσιο όπως ισχύει σήµερα. Η Μελέτη Τεχνικής 
Προσφοράς θα συνταχθεί σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης (οριστικού σχεδιασµού), σύµφωνα µε 
την παράγραφο 4, του άρθρου 94, του ν. 4412/2016.  

 

Επιπλέον , σηµειώνεται ότι, ο κάθε διαγωνιζόµενος στο σχεδιασµό του θα λάβει υπόψη του τα 
υφιστάµενα δίκτυα που διέρχονται στην περιοχή του έργου καθώς και τις υφιστάµενες υποδοµές 
(π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, ισχυρών και ασθενών ρευµάτων, φωτισµού, 
οπτικών ινών, οδοποιίας, έργων διαχείρισης οµβρίων, έργων περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης κ.λπ.) και τις εργασίες που πιθανώς απαιτηθούν για τη µετακίνηση τους, 
καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών αυτών, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο ο 
χρόνος επανασύνδεσης των δικτύων και επαναλειτουργίας των υποδοµών. 

 

Η έρευνα για την ύπαρξη υφιστάµενων δικτύων και υποδοµών είναι αποκλειστική ευθύνη των 
υποψηφίων αναδόχων. Όλες οι δαπάνες για την έρευνα, µελέτη που θα απαιτηθούν βαρύνουν 
αποκλειστικά τους υποψήφιους αναδόχους, ενώ αντίστοιχα οι δαπάνες για την µετακίνηση, 
µετατόπιση και µετατροπή των υφιστάµενων δικτύων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

 

Επισηµαίνεται ότι η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς θα είναι απολύτως σαφής, συγκεκριµένη και 
τεκµηριωµένη απαγορευµένων οποιονδήποτε ασαφειών, ελλείψεων, διαζεύξεων ή στοιχείων 
επιδεχόµενων παρερµηνειών.  

 
∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος του έργου δεν έχει δυνατότητα να αιτηθεί οποιαδήποτε αλλαγή ή 
απαίτηση (οικονοµική ή τεχνική) κατά την εκτέλεση του έργου, εάν διαπιστωθεί κατά την υλο-
ποίηση της µελέτης του, ότι η προτεινόµενη λύση, συνολικά ή εν µέρει, είναι ανεπαρκής. Το γε-
γονός ότι η µελέτη θα εξετασθεί και θα εγκριθεί δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέ-
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ωσή του να συµµορφωθεί πλήρως µε όλους τους ισχύοντες κανονισµούς και τις ελάχιστες απαι-
τήσεις για το σύνολο των κατασκευών και των αποδόσεων του έργου. 

 

Με την υποβολή προσφοράς οι ∆ιαγωνιζόµενοι αποδέχονται την πληρότητα και αρτιότητα της 
Τεχνικής τους Προσφοράς και δεσµεύονται να µην εγείρουν οιεσδήποτε πρόσθετες οικονοµικές 
αξιώσεις (πέραν του συµβατικού τιµήµατος) για οιεσδήποτε διαφοροποιήσεις προκύψουν κατά 
την Μελέτη Εφαρµογής, έστω και εάν οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι προς όφελος του Κυρίου 
του Έργου.  
 

Για την εκπόνηση της Μελέτης Τεχνικής Προσφοράς, έκαστος Οικονοµικός Φορέας οφείλει να 
συνεργαστεί µε Μελετητικό Γραφείο ή µε Σύµπραξη Γραφείων. Η συνεργασία αυτή αφορά τον 
Οικονοµικό Φορέα, ο οποίος αµείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσµεύει σε τίποτα την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Το ζητούµενο στελεχιακό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, που πρέπει 
να συνεργαστεί µε τον υποψήφιο ανάδοχο είναι το ακόλουθο: 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 06 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 08 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 8ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 09 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 10 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 13 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 15 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 8ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 18 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 21. 

 

Η Μελέτη Εφαρµογής του έργου θα δοµείται από επιµέρους τεύχη µελετών, σύµφωνα µε τη 
δοµή η οποία περιγράφεται σε επόµενο άρθρο.  
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2.2 ∆ΟΜΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεύχη µελετών:  

 

Α/Α  Ονοµασία Τεύχους 

Τεύχος 1  Σύνοψη  

 1.1 Συνοπτική Τεχνική περιγραφή του Έργου  

 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης 

Τεύχος 2  Σχεδιασµός Έργου 

 2.1 Ισοζύγια Μάζας - ∆ιαστασιολόγηση του Έργου  

 2.2 Γενική ∆ιάταξη Έργου – Τεχνική Περιγραφή 

 2.3 Γενική ∆ιαµόρφωση Χώρου  

Τεύχος 3  Μελέτη Μηχανολογικού Εξοπλισµού Μονάδας  
(Βασικός Εξοπλισµός Μονάδας) 

Τεύχος 4  Μελέτη Κτιριακών Έργων 

 4.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη  

 4.2 Στατική Μελέτη  

Τεύχος 5  Μελέτη Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος  

Τεύχος 6  Μελέτη Έργων Υποδοµής  

 6.1 Μελέτη Έργων ∆ιαχείρισης Οµβρίων 

 6.2 Μελέτη λοιπών Έργων Υποδοµής 

 6.3 Μελέτη Έργων ∆ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων 

 6.4 Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 

 6.5 Μελέτη Έργων ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου  

Τεύχος 7  Μελέτη Έργων Η/Μ 

 7.1 Μελέτη Έργων ΗΜ κτιριακών εγκαταστάσεων και εξωτερικών 
δικτύων 

 7.2 Μελέτη Έργων ΗΜ αυτόµατης ρύθµισης και ελέγχου 

Τεύχος 8  Μελέτη Έργων Οδοποιίας 

Τεύχος 9  Μελέτη Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

Τεύχος 10  Μελέτη Έργων ∆ιαχείρισης Βιοαερίου 

Τεύχος 11  Προµετρήσεις 

Τεύχος 12  Μελέτη Χρονικού Προγραµµατισµού του Έργου -
Χρονοδιάγραµµα 

 

Κάθε επιµέρους µελέτη θα περιλαµβάνει τεχνική έκθεση και, όπου απαιτούνται, σχέδια, 
υπολογισµοί, τεχνικές προδιαγραφές εργασιών και υλικών, τεχνικά φυλλάδια των 
προσφερόµενων υλικών και εξοπλισµού.  

Οι προµετρήσεις των εργασιών και υλικών θα δοθούν συνολικά σε ξεχωριστό τεύχος όπως 
παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα. 
2.3  ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
Η απόδειξη των µελετητικών προσόντων του οικονοµικού φορέα, γίνεται µε την υποβολή των 

ακόλουθων: 

• Υπεύθυνη δήλωση του Οικονοµικού Φορέα όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την 

αποκλειστική συνεργασία µε τον εν λόγω µελετητή τόσο κατά την φάση υποβολής 

προσφορών όσο και στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος κηρυχθεί ως Ανάδοχος. 
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Επίσης θα αναφέρεται ότι η συνεργασία αυτή αφορά τον οικονοµικό φορέα, ο οποίος 

αµείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσµεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου. 

• Υπεύθυνη δήλωση εκάστου µελετητή ή Γραφείου Μελετών αποκλειστικής συνεργασίας 

µε τον διαγωνιζόµενο τόσο κατά την φάση υποβολής προσφορών όσο και στην 

περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος κηρυχθεί ως Ανάδοχος. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση 

θα αποδέχεται ότι η αµοιβή του θα καταβληθεί από τον οικονοµικό φορέα και ότι 

ουδεµία οικονοµική αξίωση έχουν από τον Κύριο του Έργου. Επίσης θα αναφέρεται ότι 

δεν εµπίπτουν σε οικείες διατάξεις που να επιβάλλουν τον αποκλεισµό τους από την 

ιδιότητα του µελετητή. 

• Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους: 

(α) Οι Μελετητές που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή 

Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών 

� Στην κατηγορία µελέτης 6, πτυχία τάξεων A και άνω  

� Για την κατηγορία µελέτης 8, πτυχία τάξεων A και άνω 

� Για την κατηγορία µελέτης 9, πτυχία τάξεων Β και άνω  

� Για την κατηγορία µελέτης 10, πτυχία τάξεων A και άνω 

� Για την κατηγορία µελέτης 13,  πτυχία τάξεων Α και άνω  

� Για την κατηγορία µελέτης 15, πτυχία τάξεων A και άνω  

� Για την κατηγορία µελέτης 18, πτυχία τάξεων Β και άνω 

� Για την κατηγορία µελέτης 21, πτυχία τάξεων A και άνω 

 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 

Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.  

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 

Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 

προηγούµενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 

Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, υποβάλλουν 

πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που 

χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο. 

• Υπεύθυνη δήλωση εκάστου µελετητή ή Γραφείου Μελετών µε την οποία ορίζεται κοινός 

εκπρόσωπός τους και µε την οποία γίνεται αποδεκτό να υπογράφει ο κοινός 

εκπρόσωπός για λογαριασµό όλων τα Τεύχη και τα σχέδια της τεχνικής προσφορά. 
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∆ιευκρινίζεται ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 

2.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΤΕΥΧΟΣ 1: ΣΥΝΟΨΗ  
Το ΤΕΥΧΟΣ 1: «ΣΥΝΟΨΗ» αποτελείται από δύο επιµέρους τεύχη ως ακολούθως: 
Τεύχος 1.1.: Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου  
Τεύχος 1.2.: Περιεχόµενα µελέτης 
 
Ειδικά και όσον αφορά το Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» θα αναφέρεται 
σε κάθε επί µέρους κατηγορία µελέτης χωριστά και θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
και προδιαγραφές των συµβατικών τευχών. 
 
Στη Σύνοψη θα γίνεται περιγραφή όλων των επιλογών σε τεχνικά έργα, εργασίες, υλικά, 
εξοπλισµό καθώς και αιτιολόγηση των επιλογών αυτών και των τυχόν παραδοχών που 
ελήφθησαν υπόψη. 
 

Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» 
 
Το Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 
• Γενική περιγραφή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων, στην οποία µεταξύ άλ-

λων θα επεξηγείται η γενικότερη φιλοσοφία σχεδιασµού και η λογική της χωροθέτησης 
των επιµέρους τµηµάτων επεξεργασίας και η λειτουργικότητα αυτών.  

• Συνοπτική περιγραφή των επί µέρους παραγωγικών διαδικασιών των Τµηµάτων Επε-
ξεργασίας, του τρόπου λειτουργίας τους καθώς και των µεταξύ τους διασυνδέσεων. Κα-
θορισµός των επιµέρους αποδόσεων των διεργασιών. 

• Συνοπτική περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας τους. 
• Οργάνωση και εξοπλισµός των βοηθητικών χώρων. 
• Βασικά στοιχεία προγράµµατος λειτουργίας και συντήρησης.  
• Γενική ∆ιάταξη. 
• Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα της περιοχής εκτέλεσης του έργου. 

 
Τεύχος 1.2. «Περιεχόµενα µελέτης» 
Όσον αφορά το τεύχος 1.2. «Περιεχόµενα µελέτης», αυτό θα περιλαµβάνει αναλυτικά 
περιεχόµενα όλων των επιµέρους τευχών της µελέτης καθώς και των σχεδίων που συνοδεύουν 
κάθε επιµέρους τεύχος µελέτης, ώστε να υπάρχει µία συνολική εποπτική εικόνα του συνόλου 
των υποβαλλοµένων στοιχείων κάθε προσφοράς.  

ΤΕΥΧΟΣ 2: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Το Τεύχος 2 θα αποτελείται από δύο επιµέρους τεύχη ως ακολούθως: 
Τεύχος 2.1.: Ισοζύγια Μάζας - ∆ιαστασιολόγηση του Εργου 
Τεύχος 2.2.: Γενική ∆ιάταξη έργου  - Τεχνική Περιγραφή 
Τεύχος 2.3.: Γενική ∆ιαµόρφωση Χώρου 
 

Τεύχος 2.1.: Ισοζύγια µάζας – ∆ιαστασιολόγηση του έργου  
Το τεύχος 2.1. «Ισοζύγια µάζας – ∆ιαστασιολόγηση του έργου» θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή – Υπολογισµοί – Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Αναλυτικούς υπολογισµούς των ισοζυγίων µάζας, µε τις αποδόσεις των επιµέρους 

σταδίων διαχωρισµού όλων των διεργασιών. 
• Τεύχος Αποδόσεων σύµφωνα µε τα ζητούµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
• ∆ιαστασιολόγηση του αντίστοιχου µηχανολογικού εξοπλισµού. Για το µηχανολογικό 

εξοπλισµό µε ενσωµατωµένη τεχνολογία για τον οποίο η διαστασιολόγηση δεν είναι 
εφικτή βάσει ευρέως γνωστών και αποδεκτών παραµέτρων, θα πρέπει να κατατεθούν 
έγγραφα των κατασκευαστών των µηχανηµάτων στα οποία θα αναγράφονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές του µηχανήµατος. 

• ∆ιαστασιολόγηση όλων των χώρων αποθήκευσης και συγκέντρωσης των υλικών. 
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• Τεκµηρίωση – αναφορά στα απαιτούµενα οχήµατα και µηχανήµατα έργου. 
 

Σχέδια 

• ∆ιάγραµµα Ροής της Συνολικής Εγκατάστασης µε ισοζύγιο µάζας, όπου θα αποτυπώνονται 
τα στάδια και ο εξοπλισµός επεξεργασίας. 

Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν διάγραµµα ροής, στο οποίο θα φαίνονται όλες οι παραγωγικές 
διαδικασίες. Σε κάθε ρεύµα του διαγράµµατος ροής θα αποτυπώνεται η παροχή υγρής µάζας σε 
τόνους ανά έτος. Επίσης θα αποτυπώνεται παροχή υγρής µάζας σε τόνους ανά ώρα για την 
Μηχανική ∆ιαλογή και Ραφιναρία.  

 

 
Τεύχος 2.2.: Γενική διάταξη έργου – Τεχνική περιγραφή 
Το τεύχος 2.2. «Γενική διάταξη έργου – Τεχνική περιγραφή» θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Έκθεση 

• Περιγραφή και αιτιολόγηση της προτεινόµενης γενικής διάταξης 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των τµηµάτων και εγκαταστάσεων, όλων των επιµέρους 
µονάδων επεξεργασίας και του τρόπου λειτουργίας αυτών.  

 

Σχέδια 

• Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα του Οικοπέδου σε κλίµακα 1: 1000 

• Οριζοντιογραφία Γενικής ∆ιάταξης Έργων σε κλίµακα 1: 1000 

 
Τεύχος 2.3.: Γενική ∆ιαµόρφωση Χώρου 
Το τεύχος 2.3. «Γενική ∆ιαµόρφωση Χώρου» θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή – Υπολογισµοί – Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των έργων για τη διαµόρφωση του γηπέδου (εκσκαφές – 
επιχώσεις) καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών αυτών. 

• Υπολογισµούς χωµατουργικών εργασιών  

 
Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία εκσκαφών – επιχώσεων, σε κατάλληλη κλίµακα  

• Κάναβος Τοµών τουλάχιστον ανά 20 µέτρα ή και πυκνότερα 

• Εγκάρσιες τοµές 

• ∆ιαµήκεις τοµές 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (ΒΑΣΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ) 
Το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού, 
συµπεριλαµβανοµένου του κινητού εξοπλισµού, που θα τοποθετηθεί ή απαιτηθεί στα τµήµατα 
επεξεργασίας και των διασυνδέσεων (όπου απαιτείται) για τις ανάγκες της επεξεργασίας των 
απορριµµάτων και θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:  

 

 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας του συνόλου του βασικού εξοπλισµού όλων των επιµέρους 
τµηµάτων  

• Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (όπως µεγέθη, ισχύς κλπ) του συνόλου του βασικού 
εξοπλισµού όλων των επιµέρους τµηµάτων 
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• Τεχνικά φυλλάδια του συνόλου του παραγωγικού εξοπλισµού (prospectus). Τα τεχνικά 
φυλλάδια µπορούν να αποδοθούν και στην Αγγλική γλώσσα. 

 

 

Σχέδια  

• Κατόψεις καθεµιάς εγκατάστασης, στις οποίες να εµφανίζεται όλος ο βασικός µηχανολογικός 
εξοπλισµός επεξεργασίας καθώς και τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου (Ενδεικτικά: υποδοχή, 
µηχανική επεξεργασία συµµείκτων και προδιαλεγµένων οργανικών, κοµποστοποίηση, 
αναερόβια χώνευση, ωρίµανση, ραφιναρία, αξιοποίηση βιοαερίου, κτίρια αποθήκευσης 
κ.λπ.). 

• Τοµές, σε 2 τουλάχιστον σηµεία κάθε εγκατάστασης 

 

 
ΤΕΥΧΟΣ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Το Τεύχος 4 αποτελείται από δύο επιµέρους τεύχη ως ακολούθως: 

Τεύχος 4.1.: Αρχιτεκτονική µελέτη 

Τεύχος 4.2.: Στατική µελέτη 

 

Τεύχος 4.1.: Αρχιτεκτονική µελέτη 
Στο παρόν τεύχος θα περιγράφονται όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις (κτίρια µονάδων 
επεξεργασίας, κτίριο διοίκησης, βοηθητικά κτίρια κ.λπ.) και θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον : 

 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων που συνθέτουν τη ΜΕΑ 

• Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας υλικών. 

• Τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όπου είναι δυνατόν. 
 
Σχέδια  
Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων, όψεων, τοµών σε επίπεδο οριστικής µελέτης  

 
Τεύχος 4.2.: Στατική µελέτη 
Το παρόν τεύχος θα συνταχθεί σε επίπεδο οριστικής µελέτης και θα αφορά όλες τις κτιριακές 
και λοιπές εγκαταστάσεις όλων των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας, αλλά και αυτών που 
απαιτούνται για το σύνολο της µονάδας. Ειδικότερα η µελέτη αυτή θα περιλαµβάνει : 

• Τεχνική έκθεση αναφερόµενη στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του φέροντα 
οργανισµού κάθε κτιρίου και της θεµελίωσης αυτού, κατόπιν αξιολόγησης των 
γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεµελίωσης, καθώς και τις παραδοχές 
υπολογισµού, ως προς το έδαφος έδρασης. . 

• Γεωτεχνική / Εδαφοτεχνική Μελέτη για τον τρόπο θεµελίωσης. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος του έργου δεν έχει δυνατότητα να αιτηθεί οποιαδήποτε αλλαγή ή 
απαίτηση (οικονοµική ή τεχνική) κατά την εκτέλεση του έργου, εάν διαπιστωθεί κατά την 
σύνταξη και τον έλεγχο της µελέτης εφαρµογής, ότι η προτεινόµενη στατική λύση που υπεβλήθη 
στη τεχνική προσφορά του, συνολικά ή εν µέρει, είναι ανεπαρκής. Η αποδοχή της τεχνικής 
προσφοράς δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να συµµορφωθεί πλήρως µε όλους 
τους ισχύοντες κανονισµούς για την στατική επάρκεια όλων των κατασκευών. 

 

Σχέδια  
• Σχέδια διατάξεων των κύριων στοιχείων του φέροντος οργανισµού κάθε κτιρίου, σύµφωνα µε 

τις προτεινόµενες στην αρχιτεκτονική µελέτη λύσεις. 
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ΤΕΥΧΟΣ 5: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Το Τεύχος 5 θα περιλαµβάνει µελέτη των συστηµάτων αποκονίωσης και απόσµησης του άερα 
των διεργασιών και κτιρίων της µονάδας. 
 
Η µελέτη συστηµάτων αποκονίωσης – απόσµησης θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 
 

• Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος αποκονίωσης - από-
σµησης  

• ∆ιαστασιολόγηση Συστηµάτων 
• Λειτουργική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού αποκονίωσης - α-

πόσµησης 
• ∆ιαγράµµατα ροής των συστηµάτων απόσµησης – αποκονίωσης  
• Γενική διάταξη των συστηµάτων αποκονίωσης απόσµησης για κάθε µονάδα επεξεργα-

σίας 

• Τεχνικά φυλλάδια βασικού εξοπλισµού 

 
 
ΤΕΥΧΟΣ 6: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
Το Τεύχος 6 θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους Μελέτες: 

Τεύχος 6.1: Μελέτη Έργων ∆ιαχείρισης Οµβρίων 

Τεύχος 6.2: Μελέτη λοιπών Έργων υποδοµής 

Τεύχος 6.3: Μελέτη Έργων ∆ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων 

Τεύχος 6.4: Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 

Τεύχος 6.5: Μελέτη Έργων ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 

 

Τεύχος 6.1 Μελέτη Έργων ∆ιαχείρισης Οµβρίων  
Η Μελέτη Έργων ∆ιαχείρισης Οµβρίων θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 

• Τεχνική περιγραφή των έργων διαχείρισης οµβρίων και αντιπληµµυρικής προστασίας του 
γηπέδου και του συνόλου των εγκαταστάσεων ΜΕΑ. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής. 

• Υδραυλικούς υπολογισµούς 

• Τεχνικά φυλλάδια. 

 

 

Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία έργων διαχείρισης οµβρίων σε κλίµακα 1: 1000 

• Λεκάνες απορροής Οµβρίων σε κατάλληλη κλίµακα 

• Τυπικές διατοµές έργων διαχείρισης οµβρίων σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 

 

Τεύχος 6.2: Μελέτη λοιπών Έργων Υποδοµής  
Στο παρόν τεύχος θα περιγράφονται όλα τα έργα υποδοµής (γεφυροπλάστιγγα, δεξαµενές 
νερού κλπ). Συγκεκριµένα, το τεύχος 6.2 θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 

• Τεχνική περιγραφή όλων των σχετικών έργων υποδοµής που δεν εντάσσονται στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις ή στην παραγωγική διαδικασία Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και 
εργασιών κατασκευής των έργων 

• Τεχνικά φυλλάδια του κυρίου εξοπλισµού 
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Σχέδια 
• Κατόψεις, όψεις, τοµές έργων υποδοµής σε κατάλληλη κλίµακα. 

• Σχέδια λεπτοµερειών, όπου απαιτηθούν, σε κατάλληλη κλίµακα. 

 

Τεύχος 6.3: Μελέτη έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων  
Στο παρόν τεύχος θα περιγράφονται τα έργα διαχείρισης όλων των παραγόµενων υγρών 
αποβλήτων από την ΜΕΑ. Συγκεκριµένα, το τεύχος θα περιλαµβάνει «κατ' ελάχιστο»: 

 
Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή του δικτύου συλλογής ή/και ανακυκλοφορίας των υγρών 
αποβλήτων στην βιολογική επεξεργασία (αν απαιτείται) 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή του τρόπου συλλογής του συνόλου των παραγόµενων 
υγρών αποβλήτων (υγρά απόβλητα διεργασιών, νερά πλύσεων κτλ) στην ΜΕΑ και της 
αποµάκρυνσής τους προς την Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισµάτων του ΧΥΤΥ 

• Υπολογισµός της ποσότητας των παραγόµενων υγρών αποβλήτων 

• Εκτίµηση της ποιοτικής σύστασης των παραγόµενων υγρών αποβλήτων 

• Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές των συστηµάτων αποθήκευσης και 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, προκειµένου αυτά να πληρούν τις 
προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, για την παραλαβή τους προς 
τελική επεξεργασία στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις 

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων 

• Στατικές µελέτες – υπολογισµοί των έργων , όπου απαιτείται 

• Τεχνικά φυλλάδια. 
 
Σχέδια 
• Γενική διάταξη έργων συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

• Κατόψεις, όψεις, τοµές έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε κατάλληλη κλίµακα. 

• Σχέδια λεπτοµερειών, όπου απαιτηθούν, σε κατάλληλη κλίµακα. 

• ∆ιάγραµµα λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης υγρών αποβλήτων. 

 

Τεύχος 6.4: Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 
Η Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον την περιγραφή και 
προδιαγραφές των προτεινόµενων έργων φύτευσης εντός του γηπέδου της µονάδας 
επεξεργασίας, καθώς και τα απαιτούµενα έργα – εγκαταστάσεις για την επίτευξη της άρδευσης 
αυτών. Συγκεκριµένα, το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές – Υπολογισµοί 

• Τεχνική περιγραφή των έργων Πρασίνου και Άρδευσης στο σύνολο του γηπέδου της ΜΕΑ 

• Τεχνικές προδιαγραφές επιλογής, φύτευσης και συντήρησης φυτών 

• Τεχνικές προδιαγραφές δικτύων και έργων άρδευσης και υλικών κατασκευής  

• Υπολογισµό υδατικών αναγκών των έργων πρασίνου 

• Υδραυλικούς Υπολογισµούς του δικτύου άρδευσης 

 
Σχέδια 
• Οριζοντιογραφία έργων πρασίνου σε κλίµακα 1:1000 

• Οριζοντιογραφία έργων Άρδευσης σε κλίµακα 1:1000 

• Λεπτοµέρειες Φύτευσης και άρδευσης σε κατάλληλη κλίµακα 
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Τεύχος 6.5: Μελέτη Έργων ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 
Η Μελέτη Έργων ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου θα περιέχει όλες τις σχετικές 
διαµορφώσεις που απαιτείται να γίνουν στους υπαίθριους χώρους εντός του γηπέδου, καθώς 
και τα έργα διαµόρφωσης των πρανών συναρµογής µε το φυσικό ανάγλυφο και τα ειδικά 
τεχνικά έργα που πιθανώς απαιτηθούν όπως: 

• ∆ιαµόρφωση επιπέδου χωροθέτησης έργων ΜΕΑ 

• Υπαίθριοι Χώροι: 

- Χώροι στάθµευσης 

- Πλατώµατα ελιγµών απορριµµατοφόρων, φορτηγών και µηχανηµάτων 

• Λοιπές ∆ιαµορφώσεις πρανών συναρµογής 

• Τυχόν ειδικά τεχνικά έργα αντιστήριξης 

Συγκεκριµένα, το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 

 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 

• Τεχνική περιγραφή των έργων διαµόρφωσης στο σύνολο του γηπέδου ΜΕΑ 

• Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής 

• Τεχνική περιγραφή τυχόν ειδικών απαιτούµενων έργων για την επίτευξη ευστάθειας στα 
διαµορφωµένα πρανή του γηπέδου 

 

 

Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία έργων διαµόρφωσης σε κλίµακα 1:1000 

• Λεπτοµέρειες τυχόν ειδικών τεχνικών έργων σε κατάλληλη κλίµακα 

 
 



                             ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  

13 

 

ΤΕΥΧΟΣ 7: ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
Το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιριακών έργων 
και της/ων µονάδας/ων επεξεργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη ασφαλή λειτουργία των 
επιµέρους κτιρίων και του σκοπού που επιτελεί στο σύνολό του το έργο.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα συστήµατα θέρµανσης, κλιµατισµού, αερισµού, 
πυροπροστασίας, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ισχυρών ρευµάτων, ασθενών ρευµάτων, 
αντικεραυνικής προστασίας, κλπ. Θα εµπεριέχει όλα τα επιµέρους τµήµατα των διαφόρων Η/Μ 
συστηµάτων όπως δίκτυα (π.χ. διανοµής ισχύος χαµηλής τάσης ή και µέσης τάσης, ύδρευσης, 
αποχέτευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, ενεργητικής πυροπροστασίας, ανίχνευσης εκρηκτικών 
αερίων, τηλεφώνων & Data, κ.λ.π.), ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό (π.χ. πίνακες ισχύος 
χαµηλής ή και µέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, σύστηµα SCADA κ.λ.π.).  

Θα εµπεριέχεται περιγραφή του συνόλου των έργων, υποδοµών και εξοπλισµού για τον 
αυτόµατο κεντρικό έλεγχο (monitoring & control) των συστηµάτων λειτουργίας της ΜΕΑ. 

 

Το Τεύχος 7 θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους Μελέτες: 

Τεύχος 7.1: Μελέτη Έργων ΗΜ κτιριακών εγκαταστάσεων και εξωτερικών δικτύων 

Τεύχος 7.2: Μελέτη Έργων ΗΜ αυτόµατης ρύθµισης και ελέγχου 

 

Τεύχος 7.1: Μελέτη Έργων ΗΜ κτιριακών εγκαταστάσεων και εξωτερικών δικτύων 
Το τεύχος 7.1 θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 

• Τεχνική περιγραφή και κανόνες υπολογισµού όλων των κτιριακών ηλεκτροµηχανολογικών 
έργων και εγκαταστάσεων καθώς και των εξωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων υποδοµής  

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων 

• Υδραυλικοί υπολογισµοί εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης κλπ 
(π.χ. διαστασιολόγηση δικτύων, αντλιών, αντλητικών συστηµάτων κ.λπ..) 

• Υπολογισµοί ηλεκτρικής διανοµής και εξωτερικού φωτισµού. (π.χ. καλωδιώσεις διανοµής 
χαµηλής τάσης κίνησης, καλωδιώσεις διανοµής µέσης τάσης, φωτισµού κ.λπ..) 

• Τεχνική περιγραφή του δικτύου ασθενών ρευµάτων (µία ενότητα ανά σύστηµα: π.χ. σύστηµα 
πυρασφάλειας, σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, σύστηµα τηλεφώνων & Data,  
κ.λπ..) 

• Τεχνικά φυλλάδια του βασικού προσφερόµενου εξοπλισµού 

 

 

Σχέδια 

• Σχέδια (κατόψεις, κλπ) εγκαταστάσεων ανά κτίριο σε κατάλληλη κλίµακα στα οποία θα 
απεικονίζονται ενδεικτικές θέσεις του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισµού. 

• Σχέδια (κατόψεις, γενικές διατάξεις κ.λ.π) εγκαταστάσεων για το σύνολο του έργου σε 
κατάλληλη κλίµακα στα οποία θ’ απεικονίζονται θέσεις του Η/Μ εξοπλισµού στον 
περιβάλλοντα χώρο. 

• ∆ιάγραµµα διανοµής χαµηλής τάσης ηλεκτρικών πινάκων από έξοδο Μ/Σ έως ηλεκτρικούς 
πίνακες διανοµής (πίνακες κίνησης και φωτισµού), συµπεριλαµβανοµένων και των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, 

• ∆ιάγραµµα διανοµής Μ.Τ. από δίκτυο ∆ΕΗ έως εισόδους Μ/Σ, 

• ∆ιαγράµµατα ασθενών ρευµάτων  

• Κατόψεις – τοµές – λεπτοµέρειες έργων υποδοµής, εφόσον απαιτηθούν, σε κατάλληλη 
κλίµακα. 

 

Τεύχος 7.2: Μελέτη Έργων ΗΜ αυτόµατης ρύθµισης και ελέγχου  
Το τεύχος 7.2 θα περιλαµβάνει «κατ' ελάχιστο»: 
Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές  
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• Τεχνική περιγραφή του κεντρικού συστήµατος αυτοµατισµού και ελέγχου, 

• Αρχές και πρότυπα σχεδιασµού του συστήµατος, 

• Τυπικές λίστες σηµείων για κάθε Η/Μ εξοπλισµό (π.χ. κινητήρες µηχανηµάτων, inverter, 
αντλίες, ανεµιστήρες, πιεστικό ύδρευσης, λεβητοστάσιο, πυροσβεστικό συγκρότηµα, 
σύστηµα κλιµατισµού, ζώνη φωτισµού, κ.λπ..) 

• Λίστα οργάνων πεδίου (π.χ. όργανα µέτρησης θερµοκρασίας χώρου, θερµοκρασίας ρευστού 
σε σωλήνα, σχετικής υγρασίας, CO2, πίεσης ρευστού σε σωλήνα, διαφορικής πίεσης 
ρευστού σε σωλήνα κ.λπ.), 

• Περιγραφή εφαρµογής SCADA που θ’ αναπτυχθεί για το έργο, 

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής, 

• Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου εξοπλισµού, 

Σχέδια 

• ∆ιάγραµµα συστήµατος κεντρικού ελέγχου. 

• Γενική διάταξη (οριζοντιογραφία) συστήµατος κεντρικού ελέγχου 

 
 
ΤΕΥΧΟΣ 8: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
Η µελέτη οδοποιίας θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα έργα οδοποιίας του συνόλου των 
εγκαταστάσεων, µε τους σχετικούς υπολογισµούς, τεχνικές περιγραφές και σχέδια. Επίσης, θα 
δίνονται κατευθύνσεις για την κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του γηπέδου. Ειδικότερα, στο 
τεύχος αυτό θα περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 

• Τεχνική περιγραφή των απαιτούµενων οδών, και του περιβάλλοντος χώρου καθώς και 
των απαιτούµενων τεχνικών έργων. 

• Περιγραφή της κυκλοφορίας των οχηµάτων εντός του γηπέδου. 

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

• Πίνακας χωµατισµών για την κατασκευή των έργων εσωτερικής και εξωτερικής οδοποιίας 
και του περιβάλλοντος χώρου. 

• Αναλυτική Περιγραφή και υπολογισµοί για όλα τα συνοδά τεχνικά έργα που απαιτούνται 
για την πλήρη λειτουργία των έργων οδοποιίας (π.χ. πεζοδρόµια, λοιπές διαµορφώσεις, 
κ.λπ.) 

Σχέδια  

• Οριζοντιογραφία έργων οδοποιίας, σε κλίµακα 1:1000 

• Μηκοτοµές έργων οδοποιίας, σε κλίµακα 1:1000 / 1:100 

• ∆ιατοµές έργων οδοποιίας, σε κλίµακα 1:100 

• Τυπικές διατοµές οδοποιίας και τεχνικών έργων σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 

• ∆ιάγραµµα επικλίσεων, σε κλίµακα 1:1000/1cm=2% 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 9: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Η Μελέτη Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον την 
περιγραφή του προτεινόµενου προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 
Συγκεκριµένα, το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει: 

• Περιγραφή τρόπου εκτέλεσης χηµικών αναλύσεων και µετρήσεων και προσδιορισµός 
απαιτούµενων παραµέτρων προς ανάλυση. 

• Τεχνικές προδιαγραφές προσφερόµενου εξοπλισµού. 
 
 
ΤΕΥΧΟΣ 10: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
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Το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει τον απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό που θα 
εγκατασταθεί για την µεταφορά, καθαρισµό και εν γένει αξιοποίηση (ηλεκτροπαραγωγή) του 
παραγόµενου βιοαερίου της µονάδας καθώς επίσης και των συστηµάτων ασφαλείας της όλης 
διαδικασίας. Το τεύχος  θα περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης βιοαερίου  

• Τεχνική περιγραφή των συστηµάτων ασφαλείας 

• Αναλυτική περιγραφή του προσφερόµενου  εξοπλισµού  

• Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισµού, υλικών και εργασιών  

• Τεχνικά φυλλάδια του προφερόµενου εξοπλισµού. 

 
Σχέδια  

• Γενική διάταξη έργων διαχείρισης βιοαερίου 

• ∆ιάγραµµα ροής των σταδίων επεξεργασίας 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 11: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Στο παρόν τεύχος θα περιλαµβάνονται συγκεντρωτικά σε µορφή πίνακα οι προµετρήσεις όλων 
των εργασιών, υλικών και εξοπλισµού του συνόλου του έργου. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύ των Τεχνικών Περιγραφών και των σχεδίων της µελέτης, µε τις υποβαλλόµενες 
προµετρήσεις, θα υπερισχύουν τα υποβαλλόµενα τεχνικά στοιχεία (τεχνικές περιγραφές – 
σχέδια).  

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 12: ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Στο παρόν τεύχος θα περιλαµβάνονται η µελέτη χρονικού προγραµµατισµού - χρονοδιάγραµµα 
εκτέλεσης του έργου σε γραµµική µορφή, µε µονάδα χρόνου τον µήνα, µε βάση τις απαιτήσεις 
των Τευχών ∆ηµοπράτησης, καθώς και τεχνική έκθεση αιτιολόγησης και τεκµηρίωσης του 
προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος.  
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ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Ο ανάδοχος του έργου, οφείλει να συντάξει Μελέτη Εφαρµογής, βάση της οποίας θα 
κατασκευαστεί το έργο, σύµφωνα πάντα µε όσα ορίζονται στα οικεία άρθρα του παρόντος 
τεύχους, της ∆ιακήρυξης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 
στοιχεία που συνοδεύουν τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για 
τη σύνταξη µελετών και λοιπό θεσµικό πλαίσιο όπως ισχύει σήµερα.   

 

Με την υποβολή της Μελέτης Εφαρµογής, ο ανάδοχος δεσµεύεται να µη εγείρει οιεσδήποτε 
πρόσθετες οικονοµικές αξιώσεις (πέραν του συµβατικού τιµήµατος) για οιεσδήποτε 
διαφοροποιήσεις προκύψουν συγκριτικά µε τη µελέτη προσφοράς, έστω και εάν οι 
διαφοροποιήσεις αυτές είναι προς όφελος του Κυρίου του Έργου.  
 

Η Μελέτη Εφαρµογής του έργου θα δοµείται από επιµέρους τεύχη µελετών, σύµφωνα µε τη 
δοµή η οποία περιγράφεται ακολούθως. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στο πλαίσιο του συµβατικού του αντικειµένου να προβεί στη 
σύνταξη οποιωνδήποτε τυχόν πρόσθετων ή συµπληρωµατικών ή τροποποιητικών µελετών που 
απαιτούνται για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στο πλαίσιο του συµβατικού του αντικειµένου, να αποδεχτεί 
υποδείξεις της Υπηρεσίας για τυχόν διορθώσεις που απαιτείται να προβεί, ώστε κατά την 
σύνταξη της Μελέτης Εφαρµογής να ενσωµατωθούν παρατηρήσεις της Υπηρεσίας επί της 
Μελέτης Τεχνικής Προσφοράς. Η Μελέτη Εφαρµογής θα υποβληθεί στην Υπηρεσία σε  τρία (3) 
αντίγραφα και ηλεκτρονικά. 

 

 

3.2 ∆ΟΜΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Η Μελέτη Εφαρµογής, θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους µελέτες: 

 

Α/Α  Ονοµασία Τεύχους 

Τεύχος 1  Σύνοψη  

 1.1 Συνοπτική Τεχνική περιγραφή του Έργου  

 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης 

Τεύχος 2  Σχεδιασµός Έργου 

 2.1 Ισοζύγια Μάζας - ∆ιαστασιολόγηση του Έργου  

 2.2 Γενική ∆ιάταξη Έργου – Τεχνική Περιγραφή  

Τεύχος 3  Μελέτη Μηχανολογικού Εξοπλισµού Μονάδας  
(Βασικός Εξοπλισµός Μονάδας) 

Τεύχος 4  Μελέτη Κτιριακών Έργων 

 4.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη  

 4.2 Στατική Μελέτη  

Τεύχος 5  Έργα προστασίας Περιβάλλοντος  

 5.1.  Συστήµατα Αποκονίωσης - Απόσµησης 

 5.2.  Συστήµατα Ηχοπροστασίας 

Τεύχος 6  Μελέτη Έργων Υποδοµής  

 6.1 Μελέτη Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας 
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Α/Α  Ονοµασία Τεύχους 

 6.2 Μελέτη λοιπών Έργων υποδοµής 

 6.3 Μελέτη Έργων ∆ιαχείρισης Υγρών αποβλήτων 

 6.4 Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 

 6.5 Μελέτη Έργων ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου  

Τεύχος 7  Μελέτη Έργων Η/Μ (κτιριακών εγκαταστάσεων και 
εξωτερικών δικτύων) 

Τεύχος 8  Μελέτη Έργων Οδοποιίας 

Τεύχος 9  Μελέτη Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης  

Τεύχος 10  Μελέτη Έργων ∆ιαχείρισης Βιοαερίου 

Τεύχος 11  Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας  

Τεύχος 12  Μελέτη Λειτουργικού Κόστους 

Τεύχος 13  Προµετρήσεις 

Τεύχος 14  Μελέτη Χρονικού Προγραµµατισµού του Έργου -
Χρονοδιάγραµµα 

Τεύχος 15  Ειδικές µελέτες 

 

Κάθε επιµέρους µελέτη θα περιλαµβάνει τεχνική έκθεση και, όπου απαιτούνται, σχέδια, 
υπολογισµούς, τεχνικές προδιαγραφές εργασιών και υλικών, τεχνικά φυλλάδια υλικών και 
εξοπλισµού και πίνακα προµετρήσεων των εργασιών και υλικών που ενσωµατώνονται στο 
έργο.  

Προµετρήσεις δεν θα συµπεριληφθούν µόνο στα τεύχη που από τη φύση τους αυτό δεν έχει 
νόηµα.  

Οι προµετρήσεις των εργασιών και υλικών θα δοθούν συνολικά και σε ξεχωριστό τεύχος όπως 
παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα. 

 

 

3.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΕΥΧΟΣ 1: ΣΥΝΟΨΗ  
Το ΤΕΥΧΟΣ 1: «ΣΥΝΟΨΗ» αποτελείται από δύο επιµέρους τεύχη ως ακολούθως: 
ΤΕΥΧΟΣ 1.1.: Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου  
ΤΕΥΧΟΣ 1.2.: Περιεχόµενα µελέτης 
 
Ειδικά και όσον αφορά το Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» θα αναφέρεται 
σε κάθε επί µέρους κατηγορία µελέτης χωριστά και θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
και προδιαγραφές των συµβατικών τευχών. 
 
Στη Σύνοψη θα γίνεται περιγραφή όλων των επιλογών σε τεχνικά έργα, εργασίες, υλικά, 
εξοπλισµό καθώς και αιτιολόγηση των επιλογών αυτών και των τυχόν παραδοχών που 
ελήφθησαν υπόψη. 
 
Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» 
 
Το Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 
• Γενική περιγραφή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων, στην οποία µεταξύ άλ-

λων θα επεξηγείται η λογική της χωροθέτησης των επιµέρους τµηµάτων επεξεργασίας 
και η λειτουργικότητα των εξωτερικών χώρων. 

• Συνοπτική περιγραφή των επί µέρους παραγωγικών διαδικασιών των Τµηµάτων Επε-
ξεργασίας, του τρόπου λειτουργίας τους καθώς και των µεταξύ τους διασυνδέσεων. Κα-
θορισµός των επιµέρους αποδόσεων των διεργασιών. 

• Συνοπτική περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας τους. 
• Οργάνωση και εξοπλισµός των βοηθητικών χώρων. 
• Βασικά στοιχεία προσδιορισµού του κόστους λειτουργίας, 
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• Βασικά στοιχεία προγράµµατος λειτουργίας και συντήρησης  
• Γενική ∆ιάταξη. 
• Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα της περιοχής εκτέλεσης του έργου 

 
Τεύχος 1.2. «Περιεχόµενα µελέτης» 
Όσον αφορά το τεύχος 1.2. «Περιεχόµενα µελέτης», αυτό θα περιλαµβάνει αναλυτικά 
περιεχόµενα όλων των επιµέρους τευχών της µελέτης καθώς και των σχεδίων που συνοδεύουν 
κάθε επιµέρους τεύχος µελέτης, ώστε να υπάρχει µία συνολική εποπτική εικόνα του συνόλου 
των υποβαλλοµένων στοιχείων κάθε προσφοράς  
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ΤΕΥΧΟΣ 2: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Το Τεύχος 2 αποτελείται από δύο επιµέρους τεύχη ως ακολούθως: 
ΤΕΥΧΟΣ 2.1.: ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ - ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΕΥΧΟΣ 2.2.: ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ -  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Τεύχος 2.1.: Ισοζύγια µάζας – ∆ιαστασιολόγηση του έργου  
Στο τεύχος 2.1. «Ισοζύγια µάζας – ∆ιαστασιολόγηση του έργου» θα περιλαµβάνει κατ’ 
ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή – Υπολογισµοί – Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Αναλυτικούς υπολογισµούς των ισοζυγίων µάζας, µε τις αποδόσεις των επιµέρους 

σταδίων διαχωρισµού όλων των διεργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των 
προτεινόµενων ποσοστών ανάκτησης των υλικών και το ποσοστό καθαρότητας αυτών. 

• Το Συνολικό Ποσοστό Εκτροπής (επί του συνόλου των εισερχόµενων ροών) από ταφή 
D%= (100-ποσοστό υπολειµµάτων) /100 επί υγρής βάσης. 

• Το Συνολικό Ποσοστό Ανάκτησης ανακυκλώσιµων υλικών R%=(Ανακτώµενα 
ανακυκλώσιµα υλικά (κ.β. επί υγρής βάσεως) / Ποσότητα ανακυκλώσιµων υλικών  στα 
εισερχόµενα σύµµεικτα (κ.β. επί υγρής βάσεως) 

• Την Ειδική παραγωγή βιοαερίου SB = Παραγόµενο βιοαέριο σε Nm3 / σύνολο 
αποβλήτων που εισέρχονται στην αναερόβια χώνευση σε ετήσια βάση. (κ.β. επί υγρής 
βάσεως) 

• Το τεύχος θα συνοδεύεται από αντίστοιχα διαγράµµατα παραγωγικών διαδικασιών – 
ισοζυγίων µάζας 

• ∆ιαστασιολόγηση του αντίστοιχου µηχανολογικού εξοπλισµού. Για τον µηχανολογικό 
εξοπλισµό µε ενσωµατωµένη τεχνολογία για τον οποίο η διαστασιολόγηση δεν είναι 
εφικτή βάσει ευρέως γνωστών και αποδεκτών παραµέτρων, θα πρέπει να κατατεθούν 
έγγραφα των κατασκευαστών των µηχανηµάτων στα οποία θα αναγράφονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές του µηχανήµατος 

• ∆ιαστασιολόγηση όλων των χώρων αποθήκευσης και συγκέντρωσης των υλικών. 
• Υπολογισµός απαιτούµενων οχηµάτων 

 

 
Σχέδια 
• ∆ιάγραµµα Ροής της Συνολικής Εγκατάστασης µε ισοζύγιο µάζας, όπου θα αποτυπώνονται 
τα στάδιο και ο εξοπλισµός επεξεργασίας. Ο ανάδοχος θα υποβάλει διάγραµµα ροής, στο οποίο 
θα φαίνονται όλες οι παραγωγικές διαδικασίες των διαχωρισµών που χρησιµοποιούν. Σε κάθε 
ρεύµα του διαγράµµατος ροής θα αποτυπώνεται η παροχή υγρής µάζας σε τόνους ανά έτος. 
Επιπρόσθετα για την Μονάδα Επεξεργασία Σύµµεικτων ΑΣΑ, την Μονάδα Προεπεξεργασίας 
Προδιαλεγµένων οργανικών και την Μονάδα Ραφιναρίας θα αποτυπώνεται η παροχή υγρής 
µάζας σε τόνους ανά ώρα.  

• ∆ιαγράµµατα Pipe & Instrumentation 
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Τεύχος 2.2.: Γενική διάταξη έργου – Τεχνική περιγραφή 
Στο τεύχος 2.2. «Γενική διάταξη έργου – Τεχνική περιγραφή» θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Έκθεση 

• Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της θέσης κατασκευής των τµηµάτων 
επεξεργασίας. 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των τµηµάτων και εγκαταστάσεων, όλων των επιµέρους 
µονάδων επεξεργασίας και του τρόπου λειτουργίας αυτών.  

• Περιγραφή και αιτιολόγηση της προτεινόµενης γενικής διάταξης 

 

Σχέδια 

• Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα του Οικοπέδου σε κλίµακα 1: 1000 

• Οριζοντιογραφία Γενικής ∆ιάταξης Έργων σε κλίµακα 1: 1000 

• Σχέδια κατόψεων όλων των επιµέρους τµηµάτων που θα περιλαµβάνουν το σύνολο του 
βασικού  εξοπλισµού επεξεργασίας και διεργασιών (σε κατάλληλες κλίµακες) 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (ΒΑΣΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ) 
Το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού, 
συµπεριλαµβανοµένου του κινητού εξοπλισµού, που θα τοποθετηθεί ή απαιτηθεί στα τµήµατα 
επεξεργασίας και των διασυνδέσεων (όπου απαιτείται) για τις ανάγκες της επεξεργασίας των 
απορριµµάτων και θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:  

 

 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας του συνόλου του βασικού εξοπλισµού όλων των επιµέρους 
τµηµάτων  

• Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (όπως µεγέθη, ισχύς κλπ) του συνόλου του βασικού 
εξοπλισµού όλων των επιµέρους τµηµάτων 

• Τεχνικά φυλλάδια του συνόλου του εξοπλισµού (prospectus). Τα τεχνικά φυλλάδια µπορούν 
να αποδοθούν και στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Προµετρήσεις 

• Προµετρήσεις υλικών, µηχανηµάτων και εξοπλισµού για την επεξεργασία. 

Σχέδια  

• Σχέδια (κατόψεις και τοµές) εξοπλισµού και διάταξης αυτών εντός της µονάδας/ων σε 
κατάλληλη κλίµακα. 

Εγγυήσεις – ανταλλακτικά – τεχνική υποστήριξη 

• Τεκµηρίωση χρονικής διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόµενου 
εξοπλισµού από τον οίκο κατασκευής, µη συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου δοκιµαστικής 
λειτουργίας, 

• Τεκµηρίωση χρονικής διάρκειας ύπαρξης ανταλλακτικών του προσφερόµενου εξοπλισµού 
από τον οίκο κατασκευής, µη συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας, 

• Σχέδιο τεχνικής υποστήριξης για την προγραµµατισµένη συντήρηση του προσφερόµενου 
εξοπλισµού και χρόνος ανταπόκρισης από την γνωστοποίηση βλάβης έως την διάγνωση 

 
ΤΕΥΧΟΣ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Το Τεύχος 4 αποτελείται από δύο επιµέρους τεύχη ως ακολούθως: 

Τεύχος 4.1.: Αρχιτεκτονική µελέτη 
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Τεύχος 4.2.: Στατική µελέτη 

 

Τεύχος 4.1.: Αρχιτεκτονική µελέτη: Στο παρόν τεύχος περιγράφονται όλες οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις (κτίρια µονάδων επεξεργασίας, κτίριο διοίκησης, βοηθητικά κτίρια κλπ και θα 
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον : 

 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων που συνθέτουν τη µονάδα 
επεξεργασίας 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή, ανά κτίριο και ανά χώρο αυτού, σε απόλυτη αντιστοιχία µε την 
απαιτούµενη υποδοµή. 

• Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας υλικών, προέλευσης υλικών, 
κατασκευαστών και προκατασκευασµένων στοιχείων. 

 

Προµετρήσεις 
Προµετρήσεις υλικών και εργασιών όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 
Σχέδια  
Κατασκευαστικά και αρχιτεκτονικά σχέδια όψεων, τοµών και κατασκευαστικών λεπτοµερειών για 
κάθε επιµέρους τµήµα επεξεργασίας 
 
Τεύχος 4.2.: Στατική µελέτη 

Το τεύχος της στατικής µελέτης θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:  

 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Τεχνική έκθεση αναφερόµενη στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του φέροντος 

οργανισµού κάθε κτιρίου και της θεµελίωσης αυτού, κατόπιν αξιολόγησης των γεωτεχνικών 
χαρακτηριστικών του εδάφους θεµελίωσης, καθώς και τις παραδοχές υπολογισµού ως 
προς το έδαφος έδρασης. 

• Τεύχη στατικών υπολογισµών 

• Γεωτεχνική / Εδαφοτεχνική Μελέτη για τον τρόπο θεµελίωσης  

• Τέλος διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος του έργου δεν έχει δυνατότητα να αιτηθεί οποιαδήποτε 
αλλαγή ή απαίτηση (οικονοµική ή τεχνική) κατά την εκτέλεση του έργου, εάν διαπιστωθεί 
κατά την σύνταξη και τον έλεγχο της µελέτης εφαρµογής, ότι η προτεινόµενη στατική λύση 
που υπεβλήθη στη τεχνική προσφορά του, συνολικά ή εν µέρει, είναι ανεπαρκής. Η 
αποδοχή της τεχνικής προσφοράς δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση του να 
συµµορφωθεί πλήρως µε όλους τους ισχύοντες κανονισµούς για την στατική επάρκεια 
όλων των κατασκευών. 

 

Σχέδια  
• Σχέδια ξυλοτύπων, διατάξεων των κύριων στοιχείων του φέροντος οργανισµού κάθε κτιρίου, 

σύµφωνα µε τις προτεινόµενες στην αρχιτεκτονική µελέτη λύσεις, λεπτοµέρειες 
σιδηροκατασκευών. Αναπτύγµατα οπλισµών και περαιτέρω κατασκευαστικά σχέδια. 

 
ΤΕΥΧΟΣ 5: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ – ΑΠΟΣΜΗΣΗ – 
ΘΟΡΥΒΟΣ) 
Το Τεύχος 5 θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους Μελέτες: 

Τεύχος 5.1: Συστήµατα Αποκονίωσης - Απόσµησης 

Τεύχος 5.2: Συστήµατα ηχοπροστασίας 

 

Τεύχος 5.1: Συστήµατα Αποκονίωσης - Απόσµησης 
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Η µελέτη συστηµάτων αποκονίωσης – απόσµησης θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 
 

• Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος αποκονίωσης - από-
σµησης µε τα αντίστοιχα µονογραµµικά σχέδια όπου θα παρουσιάζεται η λειτουργία και 
η γενική διάταξη των συστηµάτων αερισµού – αποκονίωσης - απόσµησης. 

• Λειτουργική περιγραφή και Τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού απόκονίωσης - α-
πόσµησης 

• ∆ιαγράµµατα ροής των συστηµάτων απόσµησης – αποκονίωσης  
• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών 
• Γενική διάταξη των συστηµάτων αποκονίωσης απόσµησης για κάθε µονάδα επεξεργα-

σίας 

Τεύχος 5.2: Συστήµατα Ηχοπροστασίας 
Η µελέτη συστηµάτων θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

• Περιγραφή του συστήµατος ηχοπροστασίας αι αντιµετώπισης θορύβου µετά των σχετι-
κών υπολογισµών 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών 

• Τεχνικά φυλλάδια 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ 6: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
Το Τεύχος 6 θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους Μελέτες: 

Τεύχος 6.1: Μελέτη Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας 

Τεύχος 6.2: Μελέτη λοιπών Έργων υποδοµής 

Τεύχος 6.3: Μελέτη Έργων ∆ιαχείρισης Υγρών αποβλήτων 

Τεύχος 6.4: Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 

Τεύχος 6.5: Μελέτη Έργων ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 

 

Τεύχος 6.1 Μελέτη Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας  
Η Μελέτη Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 

• Τεχνική περιγραφή των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας του γηπέδου και του συνόλου 
των εγκαταστάσεων ΜΕΑ 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής. 

• Υδραυλικούς υπολογισµούς 

• ∆ιαστασιολόγηση αντιπληµµυρικών έργων  

• Τεχνικά φυλλάδια. 

 

Προµετρήσεις  

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών 

 

Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία έργων αντιπληµµυρικής προστασίας σε κλίµακα 1: 1000 

• Λεκάνες απορροής Οµβρίων σε κατάλληλη κλίµακα 

• Τυπικές διατοµές αντιπληµµυρικών έργων σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 

• Μηκοτοµές, διατοµές και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες των έργων αντιπληµµυρικής 
προστασίας 

 
Τεύχος 6.2: Μελέτη λοιπών Έργων Υποδοµής  
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Στο παρόν τεύχος περιγράφονται όλα τα έργα υποδοµής (γεφυροπλάστιγγα, δεξαµενές νερού 
κ.λπ.). Συγκεκριµένα, το τεύχος 6.2 θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 

• Τεχνική περιγραφή όλων των σχετικών έργων υποδοµής που δεν εντάσσονται στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις ή στην παραγωγική διαδικασία (µονάδα) 

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων 

• Στατικές µελέτες – υπολογισµοί των έργων υποδοµής (όπου απαιτούνται). 

• Τεχνικά φυλλάδια  

Προµετρήσεις  

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών των έργων υποδοµής που περιγράφονται στο παρόν 
τεύχος 

Σχέδια 
• Κατόψεις, όψεις, τοµές έργων υποδοµής σε κατάλληλη κλίµακα. 

• Σχέδια λεπτοµερειών, όπου απαιτηθούν, σε κατάλληλη κλίµακα. 

• Ξυλότυποι έργων υποδοµής 

 

Τεύχος 6.3: Μελέτη έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων  
Στο παρόν τεύχος περιγράφονται τα έργα διαχείρισης όλων των παραγόµενων υγρών 
αποβλήτων από την ΜΕΑ. Συγκεκριµένα, το τεύχος θα περιλαµβάνει «κατ' ελάχιστο»: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 
• Αναλυτική τεχνική περιγραφή του δικτύου συλλογής και ανακυκλοφορίας των υγρών 

αποβλήτων στην βιολογική επεξεργασία (αν απαιτείται) 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή του τρόπου συλλογής του συνόλου των παραγόµενων 
υγρών αποβλήτων (υγρά απόβλητα διεργασιών, νερά πλύσεων κτλ) στην ΜΕΑ και της 
αποµάκρυνσής τους προς την Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισµάτων του ΧΥΤΥ 

• Υπολογισµός της ποσότητας των παραγόµενων υγρών αποβλήτων 

• Εκτίµηση της ποιοτικής σύστασης των παραγόµενων υγρών αποβλήτων 

• Εκτίµηση της ποσότητα και ποιότητας των υγρών αποβλήτων της ΜΕΑ που θα 
οδηγούνται στην υφιστάµενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισµάτων του ΧΥΤΥ 
σύµφωνα µε το σχετικό πίνακα της Τεχνικής Περιγραφής 

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων, 

• Στατικές µελέτες – υπολογισµοί των έργων υποδοµής, 

• Τεχνικά φυλλάδια. 
Προµετρήσεις  
• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών  
Σχέδια 
• Κατόψεις, όψεις, τοµές έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε κατάλληλη κλίµακα. 

• Σχέδια λεπτοµερειών, όπου απαιτηθούν, σε κατάλληλη κλίµακα. 

• ∆ιάγραµµα λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης υγρών αποβλήτων. 

 

Τεύχος 6.4: Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 
Η Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον την περιγραφή και 
προδιαγραφές των προτεινόµενων έργων φύτευσης εντός του γηπέδου της µονάδας 
επεξεργασίας, καθώς και τα απαιτούµενα έργα – εγκαταστάσεις για την επίτευξη της άρδευσης 
αυτών. Συγκεκριµένα, το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές – Υπολογισµοί 
• Τεχνική περιγραφή των έργων Πρασίνου και Άρδευσης στο σύνολο του γηπέδου της ΜΕΑ 

• Τεχνικές προδιαγραφές επιλογής, τοποθέτησης και συντήρησης φυτών 

• Τεχνικές προδιαγραφές δικτύων και έργων άρδευσης και υλικών κατασκευής  
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• Υπολογισµό υδατικών αναγκών των έργων πρασίνου 

• Υδραυλικούς Υπολογισµούς του δικτύου άρδευσης 

• Τεχνικά φυλλάδια  
Προµετρήσεις  
• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών φυτεύσεων 

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών κατασκευής δικτύου άρδευσης 

Σχέδια 
• Οριζοντιογραφία έργων πρασίνου σε κλίµακα 1:1000 

• Οριζοντιογραφία έργων Άρδευσης σε κλίµακα 1:1000 

• Λεπτοµέρειες Φύτευσης και άρδευσης σε κατάλληλη κλίµακα 

 
Τεύχος 6.5: Μελέτη Έργων ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 
Η Μελέτη Έργων ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου θα περιέχει όλες τις σχετικές 
διαµορφώσεις που απαιτείται να γίνουν στους υπαίθριους χώρους εντός του γηπέδου, καθώς 
και τα έργα διαµόρφωσης των πρανών συναρµογής µε το φυσικό ανάγλυφο και τα ειδικά 
τεχνικά έργα που πιθανώς απαιτηθούν όπως: 

• ∆ιαµόρφωση επιπέδου χωροθέτησης έργων ΜΕΑ 

• Υπαίθριοι Χώροι: 

- Χώροι στάθµευσης 

- Πλατώµατα ελιγµών απορριµµατοφόρων, φορτηγών και µηχανηµάτων 

• Λοιπές ∆ιαµορφώσεις πρανών συναρµογής 

• Τυχόν ειδικά τεχνικά έργα αντιστήριξης 

Συγκεκριµένα, το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 

 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 

• Τεχνική περιγραφή των έργων διαµόρφωσης στο σύνολο του γηπέδου 

• Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής 

• Τεχνική περιγραφή τυχόν ειδικών απαιτούµενων έργων για την επίτευξη ευστάθειας στα 
διαµορφωµένα πρανή του γηπέδου 

• Υπολογισµοί ευστάθειας διαµορφωµένων πρανών 

 

Προµετρήσεις  

• Προµετρήσεις χωµατουργικών εργασιών διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών για τυχόν ειδικά τεχνικά έργα αντιστήριξης 

 

Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία έργων διαµόρφωσης σε κλίµακα 1:1000 

• Λεπτοµέρειες τυχόν ειδικών τεχνικών έργων σε κατάλληλη κλίµακα 

 

ΤΕΥΧΟΣ 7: ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
Το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιριακών έργων 
και της/ων µονάδας/ων επεξεργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη ασφαλή λειτουργία των 
επιµέρους κτιρίων και του σκοπού που επιτελεί στο σύνολό του το έργο.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα συστήµατα θέρµανσης, κλιµατισµού, αερισµού, 
πυροπροστασίας, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ισχυρών ρευµάτων, ασθενών ρευµάτων 
κλπ. Θα εµπεριέχει όλα τα επιµέρους τµήµατα των διαφόρων Η/Μ συστηµάτων όπως δίκτυα 
(π.χ. διανοµής ισχύος χαµηλής τάσης ή και µέσης τάσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρµανσης, 
κλιµατισµού, ενεργητικής πυροπροστασίας, ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, τηλεφώνων & Data, 
κ.λ.π.), ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό (π.χ. πίνακες ισχύος χαµηλής ή και µέσης τάσης, 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, , σύστηµα SCADA κ.λ.π.).  
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Θα εµπεριέχεται περιγραφή του συνόλου των έργων, υποδοµών και εξοπλισµού για τον 
αυτόµατο κεντρικό έλεγχο (monitoring & control) των συστηµάτων λειτουργίας της ΜΕΑ. 

 

Το Τεύχος 7 θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους Μελέτες: 

Τεύχος 7.1: Μελέτη Έργων ΗΜ κτιριακών εγκαταστάσεων και εξωτερικών δικτύων 

Τεύχος 7.2: Μελέτη Έργων ΗΜ αυτόµατης ρύθµισης και ελέγχου 

 

Τεύχος 7.1: Μελέτη Έργων ΗΜ κτιριακών εγκαταστάσεων και εξωτερικών δικτύων 
Το τεύχος 7.1 θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 

• Τεχνική περιγραφή και κανόνες υπολογισµού όλων των κτιριακών ηλεκτροµηχανολογικών 
έργων και εγκαταστάσεων καθώς και των εξωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων υποδοµής  

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων 

• Υπολογισµοί όλων των επιµέρους ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων-πίνακες και 
διαγράµµατα. (π.χ. ΓΠΧΤ, πινάκων κίνησης, πινάκων φωτισµού, υπολογισµοί 
βραχυκυκλωµάτων, κ.λπ..) 

• Υδραυλικοί υπολογισµοί εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης κλπ. 
(π.χ. διαστασιολόγηση δικτύων, αντλιών, αντλητικών συστηµάτων κ.λπ..) 

• Υπολογισµοί ηλεκτρικής διανοµής και εξωτερικού φωτισµού. (π.χ. καλωδιώσεις διανοµής 
χαµηλής τάσης κίνησης, καλωδιώσεις διανοµής µέσης τάσης, φωτισµού κ.λπ..), 

• Τεχνική περιγραφή του δικτύου ασθενών ρευµάτων (µία ενότητα ανά σύστηµα: π.χ. σύστηµα 
πυρασφάλειας, σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, σύστηµα τηλεφώνων & Data, 
σύστηµα κεντρικού ελέγχου, σύστηµα SCADA κ.λπ..) 

• Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου εξοπλισµού 

 

Προµετρήσεις  

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών των έργων υποδοµής που περιγράφονται στο παρόν 
τεύχος 

 

Σχέδια 

• Σχέδια (κατόψεις, κ.λπ.) εγκαταστάσεων ανά κτίριο και λεπτοµερειών σε κατάλληλη κλίµακα 
στα οποία θ’ απεικονίζονται ενδεικτικές θέσεις του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισµού. 

• Σχέδια (κατόψεις, κ.λπ.) εγκαταστάσεων για το σύνολο του έργου και λεπτοµερειών σε 
κατάλληλη κλίµακα στα οποία θ’ απεικονίζονται θέσεις του Η/Μ εξοπλισµού στον 
περιβάλλοντα χώρο. 

• Κατακόρυφα διαγράµµατα συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πυροσβεστικού 
νερού, τοπικών συστηµάτων κατάσβεσης κ.λπ.. (όπου αυτά απαιτούνται για την πληρότητα 
της µελέτης), 

• ∆ιάγραµµα διανοµής χαµηλής τάσης ηλεκτρικών πινάκων από έξοδο Μ/Σ έως ηλεκτρικούς 
πίνακες διανοµής (πίνακες κίνησης και φωτισµού), συµπεριλαµβανοµένων και των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, 

• ∆ιάγραµµα διανοµής Μ.Τ. από δίκτυο ∆ΕΗ έως εισόδους Μ/Σ, 

• ∆ιαγράµµατα ασθενών ρευµάτων  

• Κατόψεις – τοµές – λεπτοµέρειες έργων υποδοµής, εφόσον απαιτηθούν, σε κατάλληλη 
κλίµακα. 

 

Τεύχος 7.2: Μελέτη Έργων ΗΜ αυτόµατης ρύθµισης και ελέγχου  
Το τεύχος 7.2 θα περιλαµβάνει «κατ' ελάχιστο»: 
Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές  

• Τεχνική περιγραφή του κεντρικού συστήµατος αυτοµατισµού και ελέγχου, 

• Αρχές και πρότυπα σχεδιασµού του συστήµατος, 
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• ∆οµή του συστήµατος - διάγραµµα. 

• Τυπικές λίστες σηµείων για κάθε Η/Μ εξοπλισµό (π.χ. κινητήρες µηχανηµάτων, inverter, 
αντλίες, ανεµιστήρες, πιεστικό ύδρευσης, λεβητοστάσιο, πυροσβεστικό συγκρότηµα, 
σύστηµα κλιµατισµού, ζώνη φωτισµού, κ.λπ..), 

• Λίστα οργάνων πεδίου (π.χ. όργανα µέτρησης θερµοκρασίας χώρου, θερµοκρασίας ρευστού 
σε σωλήνα, σχετικής υγρασίας, CO2, πίεσης ρευστού σε σωλήνα, διαφορικής πίεσης 
ρευστού σε σωλήνα κ.λπ..), 

• Περιγραφή εφαρµογής SCADA που θ’ αναπτυχθεί για το έργο, 

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής, 

• Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου εξοπλισµού, 

Προµετρήσεις  

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών που περιγράφονται στο παρόν τεύχος, 

Σχέδια 

• ∆ιάγραµµα συστήµατος κεντρικού ελέγχου. 

• Τυπικά διαγράµµατα σηµείων ελέγχου για κάθε Η/Μ εξοπλισµό 
 

ΤΕΥΧΟΣ 8: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
Η µελέτη οδοποιίας θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα έργα οδοποιίας του συνόλου των 
εγκαταστάσεων, µε τους σχετικούς υπολογισµούς, τεχνικές περιγραφές και σχέδια. Επίσης, θα 
δίνονται κατευθύνσεις για την κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του γηπέδου. Ειδικότερα, στο 
τεύχος αυτό θα περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισµοί 

• Τεχνική περιγραφή των απαιτούµενων οδών, καθώς και των απαιτούµενων τεχνικών 
έργων. 

• Περιγραφή της κυκλοφορίας των οχηµάτων εντός του γηπέδου. 

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

• Πίνακας χωµατισµών για την κατασκευή των έργων εσωτερικής και εξωτερικής 
οδοποιίας. 

• Αναλυτική Περιγραφή και υπολογισµοί για όλα τα σύνοδο τεχνικά έργα που απαιτούνται 
για την πλήρη λειτουργία των έργων οδοποιίας 

Προµετρήσεις 

• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών. 

Σχέδια  

• Οριζοντιογραφία έργων οδοποιίας, σε κλίµακα 1:1000 

• Μηκοτοµές έργων οδοποιίας, σε κλίµακα 1:1000 / 1:100 

• ∆ιατοµές έργων οδοποιίας, σε κλίµακα 1:100 

• Τυπικές διατοµές οδοποιίας και τεχνικών έργων σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 

• ∆ιάγραµµα επικλίσεων, σε κλίµακα 1:1000/1cm=2% 
 

ΤΕΥΧΟΣ 9: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Η Μελέτη Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον την 
περιγραφή του προτεινόµενου προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 
Συγκεκριµένα, το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει: 

• Περιγραφή τρόπου εκτέλεσης χηµικών αναλύσεων και µετρήσεων και προσδιορισµός 
απαιτούµενων παραµέτρων προς ανάλυση. 

• Τεχνικές προδιαγραφές προσφερόµενου εξοπλισµού. 
• Προµετρήσεις υλικών και εργασιών 
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ΤΕΥΧΟΣ 10: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Το τεύχος αυτό θα περιλαµβάνει τον απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό που θα τοποθετηθεί 
για την µεταφορά, καθαρισµό και εν γένει αξιοποίηση του παραγόµενου βιοαερίου της µονάδας 
καθώς επίσης και των συστηµάτων ασφαλείας της όλης διαδικασίας. Το τεύχος  θα 
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης βιοαερίου  

• Τεχνική περιγραφή των συστηµάτων ασφαλείας 

• Αναλυτική περιγραφή του προσφερόµενου  εξοπλισµού  

• Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισµού, υλικών και εργασιών  

• Υπολογισµός συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου (σε ηλεκτρική ενέργεια) της εγκατάστασης µε 
βάση το σύνολο των καταναλώσεων και της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας 

• Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου εξοπλισµού. 

Προµετρήσεις 

• Προµετρήσεις υλικών, µηχανηµάτων και εξοπλισµού για την αξιοποίηση. 

 
Σχέδια  

• ∆ιάγραµµα ροής των σταδίων επεξεργασίας 

 
ΤΕΥΧΟΣ 11: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Στο παρόν τεύχος της µελέτης αφορά στην περιγραφή της οργάνωσης της λειτουργίας του 
συνόλου των έργων. Στο τεύχος αυτό περιέχεται και η οργάνωση της λειτουργίας το διάστηµα 
της δοκιµαστικής λειτουργίας. Κατ’ ελάχιστον θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- Πρόγραµµα Λειτουργίας 

- Πρόγραµµα συντήρησης 

- Ωράριο λειτουργίας και προσωπικό λειτουργίας καθηκοντολόγιο και οργανόγραµµα) 

- Πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού 

- Σχέδιο υγιεινής και ασφάλειας 

- Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών 

 

ΜΕΛΕΤΗ 12: ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
Το Τεύχος 12 θα αφορά τον προσδιορισµό των βασικών παραµέτρων που καθορίζουν το  
λειτουργικό κόστος του συνόλου του έργου και των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα στο τεύχος αυτό 
θα δοθούν οι βασικές παράµετροι που καθορίζουν το λειτουργικό κόστος του έργου σύµφωνα 
µε τον σχεδιασµό του αναδόχου  
 

• Εκτίµηση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανάλωση της ηλεκτρι-
κής ενέργειας θα βασίζεται στην απορροφούµενη ισχύ του κάθε µηχανήµατος και στον 
πραγµατικό χρόνο ηµερήσιας λειτουργίας του. Θα αφορά το σύνολο των εγκαταστάσε-
ων του έργου. 

• Εκτίµηση της ετήσιας κατανάλωσης καυσίµων. Θα βασίζεται στον πραγµατικό χρόνο 
λειτουργίας κάθε µηχανήµατος ανά έτος και θα αφορά τα µηχανήµατα τα οποία απαι-
τούνται για την εύρυθµη λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων του έργου. 

• Εκτίµηση των απαιτήσεων σε προσωπικό, µόνιµο και έκτακτο, που απαιτείται για το 
σύνολο των εγκαταστάσεων του έργου, λαµβάνοντας υπόψη και την παροχή λειτουργί-
ας των εγκαταστάσεων. 

• Εκτίµηση των συστατικών του ετήσιου κόστους του προγράµµατος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης του συνόλου του έργου. 

• Εκτίµηση των συστατικών του ετήσιου κόστους συντήρησης και ανταλλακτικών. 
• Εκτίµηση των συστατικών του ετήσιου κόστους για την κάλυψη των αναγκών σε θέρ-

µανση, ύδρευση και τηλεπικοινωνίες. 
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• Προσδιορισµός λοιπών δαπανών. 
 
ΤΕΥΧΟΣ 13: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Στο παρόν τεύχος θα περιλαµβάνονται συγκεντρωτικά σε µορφή πίνακα οι προµετρήσεις όλων 
των εργασιών του συνόλου του έργου, όπως αυτές θα παρατίθενται και στα επιµέρους τεύχη. 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των Τεχνικών Περιγραφών και των σχεδίων της µελέτης, µε 
τις υποβαλλόµενες προµετρήσεις, θα υπερισχύουν τα υποβαλλόµενα τεχνικά στοιχεία.  

 

ΤΕΥΧΟΣ 14: ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Στο παρόν τεύχος ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα καταθέσει χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του 
έργου σε γραµµική µορφή, µε µονάδα χρόνου τον µήνα, µε βάση τις απαιτήσεις των Τευχών 
∆ηµοπράτησης, καθώς και τεχνική έκθεση αιτιολόγησης και τεκµηρίωσης του προτεινόµενου 
χρονοδιαγράµµατος.  
 

ΤΕΥΧΟΣ 15  «ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ»   
Το Τεύχος 15 της µελέτης µε θέµα: «Ειδικές µελέτες και έρευνες», θα παρουσιάζει όλες τις υπο-

στηρικτικές µελέτες και εργασίες τις οποίες εκπόνησε ο Ανάδοχος, όπως: 

� Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα της περιοχής επέµβασης σε κλίµακα 1:1000 

� Κάθε άλλη µελέτη που απαιτείται για την αδειοδότηση του έργου ή/και θεωρήσει ο διαγωνιζό-

µενος ότι απαιτείται, όπως για παράδειγµα οι επεµβάσεις στα υφιστάµενα δίκτυα και υποδο-

µές. 

∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος του έργου δεν έχει δυνατότητα να αιτηθεί οποιαδήποτε αλλαγή ή 

απαίτηση (οικονοµική ή τεχνική) κατά την εκτέλεση του έργου, εάν διαπιστωθεί κατά την υλο-

ποίηση της µελέτης του, ότι η προτεινόµενη λύση, συνολικά ή εν µέρει, είναι ανεπαρκής. Πράγ-

µατι το γεγονός ότι η µελέτη θα εξετασθεί και θα εγκριθεί δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 

υποχρέωση του να συµµορφωθεί πλήρως µε όλους τους ισχύοντες κανονισµούς και τις ελάχι-

στες απαιτήσεις για το σύνολο  των κατασκευών και των αποδόσεων του έργου. 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η Προϊσταµένη Τ.Μ.Κ Η Προϊσταµένη ∆/νσης Τ.Υ 
   

Αφροδίτη Κωτή   
Πολ.Μηχ/κός   

   
   

Ευαγγελία Γιαννούλα   
Πολ.Μηχ/κός   

   
   

Θεµιστοκλής Καραµούστος Παναγιώτα Μάντζαρη Θεοδώρα Σαργιώτη 
Ηλ.Μηχανικός Τοπ.Μηχ/κός Πολ.Μηχ/κός 
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