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ΡΑΑΤΘΜΑ Α: ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 
  Οι Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ των Ρροςφερόντων με τον Kανονιςμό Μελετϊν και τισ Ειδικζσ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, που ακολουκοφν, πρζπει να ςυμπληρωθοφν από τουσ 
Ρροςφζροντεσ. 
 
Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων  
α)  Στιλθ α/α:  Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ των ςτοιχείων που 

περιγράφονται ςτθν επόμενθ ςτιλθ. 
 β)  Στιλθ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ: Στθ ςτιλθ αυτι περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι 

τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν 
αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

 γ)  Στιλθ ΑΡΑΛΤΘΣΘ: Στθ ςτιλθ αυτι ζχουν ςυμπλθρωκεί από τον κφριο του ζργου:  
1. Θ λζξθ "ΝΑΛ", που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι 
2. Αν θ λζξθ «ΝΑΛ» λείπει, τότε θ προδιαγραφι είναι επικυμθτι και όχι υποχρεωτικι 

δ)  Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ: Στθ ςτιλθ αυτι ςθμειϊνεται θ απάντθςθ των Ρροςφερόντων που 
ζχει τθ μορφι: 
 1. ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΛ: θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι καλφπτεται  
2. ΔΕΝ ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΛ: θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι δεν δφναται να καλυφκεί 

ε) Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ: Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται ςαφισ παραπομπι ςε αντίςτοιχο 
ςθμείο τθσ τεχνικισ προςφοράσ (μζςω αφξοντα αρικμοφ, ςελίδασ και ςτίχου τεχνικοφ 
εγχειριδίου, εγγράφου κ.α.) με το οποίο υποςτθρίηονται οι πλθροφορίεσ που ζχουν 
παρατεκεί ςτισ προθγοφμενεσ ςτιλεσ. 
 Είναι επικυμθτι θ όςον το δυνατόν πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ και οι παραπομπζσ να 
είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Σχζδιο 3, Τεχνικι Ρεριγραφι Σελ. 4 
Ραράγραφοσ 4 κλπ). Αντίςτοιχα ςτο ςχζδιο τεχνικό φυλλάδιο ι αναφορά, είναι 
επικυμθτό να υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και να 
ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του πίνακα ςυμμόρφωςθσ ςτθν οποία 
καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.6). 
Είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ 
(υποχρεωτικά και επικυμθτά) και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. Θ 
μθ ςυμπλιρωςθ των ανωτζρω ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

η) ΕΡΕΞΘΓΘΣΕΛΣ 
Κ.Μ. : Κανονιςμόσ Μελζτθσ  
ΤΡΕΤΡ: Τεχνικι Ρεριγραφι –Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρεριγραφζσ 

Επιςθμαίνεται  ότι   

 ο Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ αποτελεί ςφνοψθ  του Κανονιςμοφ Μελζτθσ, τθσ ΤΡΕΤΡ 
κακϊσ και των Τεχνικϊν προδιαγραφϊν Θλεκτρολογικϊν Εργαςιϊν  ωσ δείγμα 
ςυμμόρφωςθσ τθσ μελζτθ προςφοράσ προσ τθν υπάρχουςα εγκεκριμζνθ 
προμελζτθ του ζργου.  

 θ υποχρζωςθ τθσ πλιρθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ μελζτθσ προςφοράσ με το ςφνολο  
των τευχϊν δθμοπράτθςθσ . 

 θ αξιολόγθςθ τθσ μελζτθσ κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ του παρόντοσ 
άρκρου αφορά μόνο τον ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ και τθσ ςυμφωνίασ τθσ μελζτθσ 
με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ιδίωσ με τον Κανονιςμό Μελετϊν 
Ζργου διαπιςτϊνοντασ τθ ςυμμόρφωςθ ι μθ τθσ μελζτθσ με αυτά (πίνακασ 
ςυμμόρφωςθσ) χωρίσ βακμολόγθςθ (Ν.4412/16 αρ.50 παρ 4) 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΤΟΜΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ    

(βλζπε Κ.Μ. Α.2.(1)) 

1.1 
Συνοπτικι περιγραφι των ζργων με αναφορά 
ςτισ επιμζρουσ μονάδεσ επεξεργαςίασ 

ΝΑΙ     

1.2 
Αιτιολόγθςθ γενικισ διάταξθσ με ιδιαίτερθ 
αναφορά ςτθν εναρμόνιςθ των καταςκευϊν με 
το περιβάλλον 

ΝΑΙ     

1.3 
Ρίνακασ εγγυιςεων εκροϊν, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτθν ΤΣΥ, βλζπε 
επίςθσ κεφ. 2ΚΜ 

ΝΑΙ     

1.4 

Τεχνικι Ζκκεςθ, από τθν οποία κα προκφπτει ότι 
θ Τεχνικι Ρροςφορά τθρεί τισ ελάχιςτεσ 
υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ (επί ποινι 
αποκλειςμοφ), που κακορίηονται ςτο Κεφάλαιο Δ 
του Τεφχουσ Τεχνικι Ρεριγραφι –Υπολογιςμοί - 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Ρρομελζτθσ και τθσ 
ΤΣΥ 

ΝΑΙ     

2. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

  
(βλζπε Κ.Μ. Α.2.(2)) 

2.1 
Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των επιμζρουσ 
μονάδων επεξεργαςίασ με όλα τα απαραίτθτα 
ςτοιχεία διαςτάςεων κτλ.  

ΝΑΙ     

2.2 

Λδιαίτερθ αναφορά ςτθ δυναμικότθτα κάκε 
μονάδασ, ςτον εγκακιςτάμενο κφριο και 
εφεδρικό εξοπλιςμό (είδοσ μθχανιματοσ, 
αρικμόσ μονάδων) και ςτον τρόπο λειτουργίασ  

ΝΑΙ     

2.3 

Το κεφάλαιο αυτό κα είναι δομθμζνο ςε 
επιμζρουσ υποκεφάλαια, κάκε ζνα από τα οποία 
κα αντιςτοιχεί ςτα Φυςικά Μζρθ του ζργου, 
όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Τιμολόγιο Μελζτθσ (πχ. 
2.1 Ρροεπεξεργαςία λυμάτων, κτλ.).. 

ΝΑΙ     

3. 
ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΥΔΑΥΛΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

  
(βλζπε Κ.Μ. Α.2.(3)) 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΤΟΜΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

3.1 

Υδραυλικοί υπολογιςμοί τθσ γραμμισ λυμάτων 
τθσ ΕΕΛ και υδραυλικι μθκοτομι. Οι 
υπολογιςμοί κα γίνουν για τθν παροχι αιχμισ 
για Ζκτακτεσ Συνκικεσ (μία μονάδα από κάκε 
ςυςτοιχία ομοειδϊν μονάδων εκτόσ λειτουργίασ) 
και Κανονικζσ Συνκικεσ λειτουργίασ, κακϊσ 
επίςθσ και για τθν παροχι ςχεδιαςμοφ (χειμϊνα 
και καλοκαίρι). 

ΝΑΙ     

3.2 
Υδραυλικοί υπολογιςμοί για όλα τα αντλιοςτάςια 
λυμάτων, ιλφοσ και ςτραγγιδίων 

ΝΑΙ     

3.3 
Υδραυλικοί υπολογιςμοί για το ςφςτθμα 
αεριςμοφ βιολογικϊν αντιδραςτιρων 

ΝΑΙ     

4. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

  
(βλζπε Κ.Μ. Α.2.(4)) 

4.1 

Υγιεινολογικοί υπολογιςμοί για τθν δια-
ςταςιολόγθςθ όλων των μονάδων επεξεργαςίασ, 
που κα τεκμθριϊνουν τισ αποδόςεισ και τα όρια 
εκροισ. Οι υπολογιςμοί κα γίνουν για τα 
υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία ςχεδιαςμοφ για 
όλεσ τισ φάςεισ ςχεδιαςμοφ, τόςο για τθν 
χειμερινι όςο και για τθν κερινι περίοδο 
λειτουργίασ. 

ΝΑΙ     

5. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΒΟΘΘΘΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ   

(βλζπε Κ.Μ. Α.2.(5)) 

5.1 
Τεχνικι περιγραφι των βοθκθτικϊν ζργων και 
των οικοδομικϊν εργαςιϊν τθσ εγκατάςταςθσ 
επεξεργαςίασ λυμάτων 

ΝΑΙ     

6 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΩΝ (βλζπε Κ.Μ. Α.2.(6)) 

ΝΑΙ     

6.1 

Τεχνικι περιγραφι των θλεκτρολογικϊν ζργων, 
που κα περιλαμβάνει:   

ΝΑΙ     

• υπολογιςμοφσ και διαςταςιολόγθςθ 
υποςτακμοφ (εφόςον απαιτείται) 

• υπολογιςμό και διαςταςιολόγθςθ κεντρικϊν 
παροχικϊν καλωδίων 

• διάταξθ τοπικϊν πινάκων  

• λίςτα καταναλωτϊν 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΤΟΜΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

7 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(βλζπε Κ.Μ. Α.2.(7)) 

  

7.1 

Τεχνικι περιγραφι του ςυςτιματοσ 
αυτοματιςμοφ και ελζγχου, που περιλαμβάνει:   

ΝΑΙ     
• αρχζσ και πρότυπα ςχεδιαςμοφ του 
ςυςτιματοσ 

• δομι του ςυςτιματοσ  

• λίςτα οργάνων 

8 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΤΑΤΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ 

  
(βλζπε Κ.Μ. Α.2.(8)) 

8.1 

Διαςταςιολόγθςθ τθσ κεμελίωςθσ, του φζροντοσ 
οργανιςμοφ, και περιγραφι του επιλεγόμενου 
ςτατικοφ μοντζλου των δομικϊν καταςκευϊν τθσ 
ΕΕΛ 

ΝΑΙ     

8.2 

Σφνταξθ γεωτεχνικισ ζκκεςθσ κεμελίωςθσ των 
δομικϊν καταςκευϊν και τυχόν αντιςτθρίξεων 
και ζλεγχο των εδαφοτεχνικϊν ςυνκθκϊν του γθ-
πζδου   

ΝΑΙ     

8.3 

Σφνταξθ ζκκεςθσ που κα περιλαμβάνει τισ 
παραδοχζσ, τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ και το 
επιλεγόμενο ςτατικό μοντζλο για τθν 
διαςταςιολόγθςθ των δομικϊν καταςκευϊν  

ΝΑΙ     

9 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΥ 
ΕΓΟΥ   

(βλζπε Κ.Μ. Α.2.(9)) 

9.1 

Γραμμικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου 
(χρονοδιάγραμμα) και αιτιολογικι ζκκεςθ. Το 
χρονοδιάγραμμα κα ςυνταχκεί με χρονικι βάςθ 
τον μινα και ςυνολικό χρόνο τισ προβλεπόμενεσ 
από τα ςυμβατικά τεφχθ προκεςμίεσ 

ΝΑΙ     

10 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΖΚΘΕΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
(βλζπε κεφ.5 και 6 ΤΣΥ) 

  

10.1 

Ρεριγραφι τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 
ζργων με αναφορά ςτο προςωπικό και τα μζςα 
που κα διακζςει ο Ανάδοχοσ και  υπολογιςμό τθσ 
καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και χθμικϊν.  Οι 
υπολογιςμοί κα γίνουν για μζςα θμεριςια 

ΝΑΙ     
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΤΟΜΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

φορτία, χωριςτά για τον χειμϊνα και το 
καλοκαίρι 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 2: ΣΧΕΔΙΑ       

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΑΤΑΞΘ ΤΩΝ ΕΓΩΝ (βλζπε Κ.Μ. 

Α.3.(1)) 
  

1.1 

Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ ςε κατάλλθλθ κλίμακα 
με τισ καταςκευαηόμενεσ μονάδεσ και τισ 
μελλοντικζσ μονάδεσ, ςτο οποίο κα 
παρουςιάηεται θ Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ 
χϊρου (δενδροφφτευςθ, πεηοδρομιςεισ κτλ.) με 
τα τελικά υψόμετρα του διαμορφωμζνου χϊρου. 

ΝΑΙ     

1.2 

Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ ςε κατάλλθλθ κλίμακα 
με τισ καταςκευαηόμενεσ μονάδεσ και τισ 
μελλοντικζσ μονάδεσ, ςτο οποίο κα 
παρουςιάηονται  τα  Δίκτυα ςωλθνϊςεων 
λυμάτων, ιλφοσ και ςτραγγιδίων, 

ΝΑΙ     

1.3 

Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ ςε κατάλλθλθ κλίμακα 
με τισ καταςκευαηόμενεσ μονάδεσ και τισ 
μελλοντικζσ μονάδεσ, ςτο οποίο κα 
παρουςιάηονται  Βοθκθτικά δίκτυα (δίκτυα 
πόςιμου, βιομθχανικοφ νεροφ κτλ.)  

ΝΑΙ     

1.4 

Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ ςε κατάλλθλθ κλίμακα 
με τισ καταςκευαηόμενεσ μονάδεσ, τισ 
μελλοντικζσ μονάδεσ, ςτο οποίο κα 
παρουςιάηονται  τα  Ζργα οδοποιίασ και 
αποχζτευςθσ ομβρίων 

ΝΑΙ     

1.5 

Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ ςε κατάλλθλθ κλίμακα 
με τισ καταςκευαηόμενεσ μονάδεσ, τισ 
μελλοντικζσ μονάδεσ, ςτο οποίο κα 
παρουςιάηονται  τα  Ζργα διανομισ ενζργειασ και 
κα φαίνονται οι θλεκτρικοί πίνακεσ του ζργου 

ΝΑΙ     

2 ΔΙΑΓΑΜΜΑΤΑ (βλζπε Κ.Μ. Α.3.(2))   

2.1 

Υδραυλικι μθκοτομι τθσ γραμμισ λυμάτων, ςτθν 
οποία κα ςθμειϊνονται οι ςτάκμεσ υγροφ για 
όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ, κακϊσ επίςθσ και οι 
ςτάκμεσ των δομικϊν καταςκευϊν  

ΝΑΙ     

2.2 
Διάγραμμα ροισ με τα κφρια χαρακτθριςτικά 
όλων των μονάδων επεξεργαςίασ 

ΝΑΙ     

2.3 

Λειτουργικά διαγράμματα (process and 
instrumentation diagrams), ςτα οποία κα 
φαίνονται όλεσ οι διαςυνδζςεισ, ο βαςικόσ 
εξοπλιςμόσ, κακϊσ επίςθσ και τα όργανα 
μζτρθςθσ και ελζγχου 

ΝΑΙ     

3 ΣΧΕΔΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ (βλζπε Κ.Μ. Α.3.(3))   
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 2: ΣΧΕΔΙΑ       

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

3.1 

Κατόψεισ ςε κλίμακα 1:50 ζωσ 1:100 όλων των 
επιμζρουσ προςφερομζνων μονάδων, με τον 
εγκακιςτάμενο εξοπλιςμό. Στα ςχζδια κα 
κακορίηονται οι απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και 
ςτάκμεσ 

ΝΑΙ     

3.2 

όψεισ ςε κλίμακα 1:50 ζωσ 1:100 όλων των 
επιμζρουσ προςφερομζνων μονάδων, με τον 
εγκακιςτάμενο εξοπλιςμό. Στα ςχζδια κα 
κακορίηονται οι απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και 
ςτάκμεσ 

ΝΑΙ     

3.3 

Τομζσ ςε κλίμακα 1:50 ζωσ 1:100 όλων των 
επιμζρουσ προςφερομζνων μονάδων, με τον 
εγκακιςτάμενο εξοπλιςμό. Στα ςχζδια κα 
κακορίηονται οι απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και 
ςτάκμεσ 

ΝΑΙ     

4 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΤΘΙΩΝ (βλζπε Κ.Μ. 
Α.3.(4)) 

  

4.1 
Πψεισ ςε κλίμακα 1:50 ζωσ 1:100 όλων των 
κτθρίων 

ΝΑΙ     

4.2 
Κατόψεισ ςε κλίμακα 1:50 ζωσ 1:100 όλων των 
κτθρίων 

ΝΑΙ     

5 ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΤΘΙΩΝ (βλζπε Κ.Μ. Α.3.(4))   

5.1 
Ξυλοτυποι ςε κλίμακα 1:50 ζωσ 1:100 όλων των 
κτθρίων 

ΝΑΙ     
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 3: Θ/Μ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (βλζπε Κ.Μ. Α.4.)       

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  

Ο Τόμοσ 3 κα περιζχει ακριβείσ και ςαφείσ 
πλθροφορίεσ για τον εξοπλιςμό που 
περιλαμβάνεται ςτθ προςφορά των 
διαγωνιηομζνων. Επιςθμαίνεται ότι οι 
διαγωνιηόμενοι κα περιλάβουν ςτθν προςφορά 
τουσ ζνα μόνο τφπο και καταςκευαςτι για κάκε 
τμιμα εξοπλιςμοφ. Δεν κα γίνουν δεκτζσ 
εναλλακτικζσ προτάςεισ όςον αφορά τον 
εξοπλιςμό. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να είναι μονοςιμαντα κακοριςμζνοσ και 
ςαφισ, χωρίσ διαηεφξεισ του τφπου «τφπου Α ι 
ιςοδυνάμου», ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ 
οποιαδιποτε παρερμθνεία τθσ προςφοράσ.  

  

1 
ΤΕΥΧΟΣ 3.1: ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (για κάθε ζνα προςφερόμενο 
μηχάνημα) (βλζπε Κ.Μ. Α.4.1) 

      

1.1 

Το τεφχοσ 3.1 κα χωριςτεί ςε κεφάλαια κάκε 
ζνα από τα οποία κα αντιςτοιχεί ςτα Φυςικά 
Μζρθ του ζργου, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο 
Τιμολόγιο μελζτθσ.  Στθν αρχι κάκε κεφαλαίου 
και για κάκε Φυςικό Μζροσ, κα υπάρχει 
Ρίνακασ με τον κφριο και βοθκθτικό εξοπλιςμό 
που κα εγκαταςτακεί. Στθ ςυνζχεια τα 
κεφάλαια κα χωρίηονται ςε αντίςτοιχα 
υποκεφάλαια, με ςυνεχι αρίκμθςθ, κάκε ζνα 
από τα οποία κα αφορά ςυγκεκριμζνο 
μθχάνθμα ι εξοπλιςμό του Φυςικοφ Μζρουσ. 
Το κάκε υποκεφάλαιο για κάκε μθχάνθμα ι 
εξοπλιςμό του Φυςικοφ Μζρουσ κα πρζπει να 
περιλαμβάνει τα περιγραφόμενα ςτα ςθμεία 
1.1, 1,2 και 1.3.  

ΝΑΙ     

1.2 
Ρίνακασ Τεχνικϊν Χαρακτθριςτικϊν του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα ΛΛ του Κανονιςμοφ Μελετϊν Ζργου 

ΝΑΙ     

1.3 
Συνοπτικι περιγραφι του μθχανιματοσ και τθσ 
λειτουργίασ του 

ΝΑΙ     

1.4 

Τεχνικό φυλλάδιο του μθχανιματοσ με 
επιςθμαςμζνο τον προςφερόμενο τφπο (βλζπε 
και κεφάλαιο 4.1 (3) του Κανονιςμοφ Μελετϊν 
Ζργου) 

ΝΑΙ     

2 
ΤΕΥΧΟΣ 3.2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ ΤΟΥ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (για κάθε ζνα προςφερόμενο 
μηχάνημα) (βλζπε Κ.Μ. Α.4.2 (1) και ΤΣΥ κεφ.2, 

ΝΑΙ     
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 3: Θ/Μ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (βλζπε Κ.Μ. Α.4.)       

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

και 3)  

Γίνονται δεκτά ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ ςτθν 
ελλθνικι ι τθν αγγλικι γλϊςςα. Οι ηθτοφμενεσ 
δθλϊςεισ, εγγυιςεισ κτλ. πρζπει να 
υπογράφονται από τον καταςκευαςτι του 
εξοπλιςμοφ ι από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 
αποκλειςτικοφ του προμθκευτι του ςτθν 
Ελλάδα 

2.1  
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ (ςφμφωνα με 
Κ.Μ. Α.4.2(1), ΤΡΕ, Κεφ.Δ-2) 

ΝΑΙ     

2.1.1 

Οι αντλίεσ Κα πρζπει να ζχουν ελεγχκεί 
κατάλλθλα ϊςτε να ςυμμορφϊνονται προσ τθν 
Ευρωπαϊκι Νομοκεςία και τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και να φζρουν τθ ςιμανςθ CE 
(Conformite Europeene) 

2.1.2 
Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ του καταςκευαςτι 
των αντλιϊν κατά το διεκνζσ πρότυπο ISO 
9001:2015 ι ιςοδφναμο  

ΝΑΙ     

2.1.3 

 Καμπφλεσ λειτουργίασ των αντλιϊν, με ζνδειξθ 
του ςθμείου ονομαςτικισ λειτουργίασ για κάκε 
επιμζρουσ εφαρμογι. Οι υδραυλικζσ αποδόςεισ 
να πιςτοποιοφνται με ISO 9906-AnnexA 

ΝΑΙ     

2.1.4 Γραπτι εγγφθςθ 2 ετϊν ΝΑΙ     

2.1.5 
Να ςυνοδεφονται από λίςτα ανταλλακτικϊν των 
αντλιϊν και ΥΔ διακεςιμότθτάσ του για πζντε 
(5) τουλάχιςτον ζτθ 

ΝΑΙ     

2.1.6 

Να ςυνοδεφονται από λίςτα εξουςιοδοτθμζνων 
ςυνεργατϊν του καταςκευαςτι για τθν 
επιςκευι των αντλιϊν που δραςτθριοποιοφνται 
ςτον Ελλαδικό χϊρο    

ΝΑΙ     

2.2   ΥΡΟΒΥΧΙΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΘΕΣ (ΤΡΕ-Κεφ. Δ-3) 

ΝΑΙ     
2.2.1 

- Θ ιςχφσ ανάδευςθσ και τα χαρακτθριςτικά των 
αναδευτιρων κα είναι ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Τεχνικι Ρεριγραφι Εργων 
κεφάλαιο Δ-3.  Ο κάκε αναδευτιρασ κα 
διακζτει κατάλλθλο μθχανιςμό για τθν 
ανφψωςθ, τθν κακζλκυςθ ι τθν αντικατάςταςι 
του ςε περίπτωςθ ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ τθσ 
μονάδασ, ακόμα και όταν οι δεξαμενζσ είναι 
γεμάτεσ. Ο αρικμόσ, θ κζςθ και τα 
χαρακτθριςτικά των αναδευτιρων (τφποσ, 
ιςχφσ, διάμετροσ πτερωτισ κτλ.) κα επιλεγοφν 
από καταςκευαςτι – προμθκευτι του ςχετικοφ 
εξοπλιςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ γεωμετρία 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 3: Θ/Μ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (βλζπε Κ.Μ. Α.4.)       

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

τθσ δεξαμενισ ςτθν οποία κατά περίπτωςθ κα 
τοποκετθκοφν 

2.2.1 
Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ του καταςκευαςτι 
των αναδευτιρων κατά το διεκνζσ πρότυπο ISO 
9001:2015 ι ιςοδφναμο (βλζπε Κ.Μ. Α.4.2(2)) 

ΝΑΙ     

2.2.2 

Φφλλο υπολογιςμοφ του προμθκευτι, ςτο 
οποίο κα επιβεβαιϊνονται τα χαρακτθριςτικά 
και θ κζςθ εγκατάςταςθσ των αναδευτιρων για 
κάκε επιμζρουσ εφαρμογι, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθν γεωμετρία τθσ δεξαμενισ, τθν 
ςυγκζντρωςθ του υγροφ κτλ (βλζπε Κ.Μ. 
Α.4.2(2)) 

ΝΑΙ     

2.3   ΦΥΣΘΤΘΕΣ (βλζπε Κ.Μ. Α.4.2(3)) 

ΝΑΙ     

2.3.1 
Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ του καταςκευαςτι 
των φυςθτιρων κατά το διεκνζσ πρότυπο ISO 
9001:2015 ι ιςοδφναμο 

2.3.2 
Καμπφλεσ λειτουργίασ, με ζνδειξθ του ςθμείου 
ονομαςτικισ λειτουργίασ για κάκε επιμζρουσ 
εφαρμογι 

ΝΑΙ     

2.4 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΡΟΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
(βλζπε ΤΣΥ κεφ.2, ΤΡΕΥΡ κεφ.Δ-1 ζωσ Δ.3) 

      

2.4.1 

Κλειςτό ςφςτθμα  τφπου «compact» Το 
ςφςτθμα κα είναι μια κλειςτι, ςυμπαγισ 
διάταξθ που κα περιλαμβάνει αυτόματθ 
εςχάρα, αεριηόμενθ εξάμμωςθ και 
λιποςυλλογι. Ραράλλθλα κα γίνεται ςυλλογι, 
μεταφορά και ςυμπίεςθ τόςο των 
εςχαριςμάτων όςο και τθσ άμμου. Σε 
περίπτωςθ βλάβθσ τθσ μονάδασ ι ζκτακτθσ 
ανάγκθσ τα λφματα κα διοχετεφονται ςε 
παρακαμπτιριο διάταξθ. Για τθν υποβοικθςθ 
τθσ λιποςυλλογισ, κακϊσ και για τθν 
αποκόλλθςθ οργανικοφ υλικοφ από τα 
κακιηάνοντα ςωματίδια τθσ άμμου, κα 
διενεργείται διάχυςθ αζρα ςτον κφριο κάλαμο 
διαχωριςμοφ. Ο αεριςμόσ κα επιτυγχάνεται από 
αεροςυμπιεςτι κατάλλθλθσ δυναμικότθτασ, 
που κα ελζγχεται από τον θλεκτρικό πίνακα του 
ςυςτιματοσ. Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ ενόσ 
(1) αεροςυμπιεςτι για το ςυγκρότθμα 
προεπεξεργαςίασ.  

ΝΑΙ     

Θ απομάκρυνςθ των επιπλεόντων κα γίνεται με 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 3: Θ/Μ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (βλζπε Κ.Μ. Α.4.)       

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

διάταξθ ςάρωςθσ από ανοξείδωτο χάλυβα, 
προσ κάλαμο ςυγκζντρωςθσ. Τζλοσ, μζςω 
αντλίασ (ι άλλο κατάλλθλο ςφςτθμα) κα 
οδθγοφνται ςτθ ηϊνθ ςυμπίεςθσ του κοχλία 
εςχαριςμάτων για τθν διάκεςι τουσ μαηί με τα 
εςχαρίςματα.  
 Θ άμμοσ και τα εςχαρίςματα κα ςυλλζγονται 
ςε κάδουσ απορριμμάτων. 

Τα ςτραγγίςματα από τθν πλφςθ και ςυμπίεςθ 
των εςχαριςμάτων και τθσ άμμου κα οδθγοφνται, 
μζςω του δικτφου ςτραγγιδίων προσ 
επεξεργαςία. 

Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι ςυντιρθςθσ του κφριου 
ςυγκροτιματοσ προεπεξεργαςίασ, τα λφματα κα 
διοχετεφονται ςε bypass. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα του Τεφχουσ «Τεχνικι 
Ρεριγραφι – Υπολογιςμοί-  Ρροδιαγραφζσ» 

2.4.2 

Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ του καταςκευαςτι 
του Συγκροτιματοσ Ρροεπεξεργαςίασ Λυμάτων  
κατά το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001:2015 ι 
ιςοδφναμο (βλζπε Κ.Μ. 4.2.(4)) 

ΝΑΙ     

2.4.3 
Ρίνακασ ζργων ςτα οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ 
και λειτουργεί ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ 
(reference list) (βλζπε Κ.Μ. 4.2.(4)) 

ΝΑΙ     

2.5 
ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΡΟΒΥΧΙΑΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ (βλζπε Κ.Μ. 
4.2(7)) 

ΝΑΙ     

2.5.1 
Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ του καταςκευαςτι 
του υποβρφχιου ςυςτιματοσ διάχυςθσ κατά το 
διεκνζσ πρότυπο ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο 

ΝΑΙ     

2.5.2 
Ρίνακασ ζργων ςτα οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ 
και λειτουργεί ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ 
(reference list) 

ΝΑΙ     

2.5.3 

Διλωςθ του καταςκευαςτι με τθν οποία κα 
εγγυάται τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ 
διάχυςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι και 
διάταξθ του ςυςτιματοσ διάχυςθσ 

ΝΑΙ     

2.5. 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ (ςφμφωνα με 4.2 (8) 
ΚΜ και Κεφ. Δ τησ ΤΡ-ΥΡ ) 

ΝΑΙ 
  

2.6.1 
Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ του καταςκευαςτι 
του ςυγκροτιματοσ ΒΕΚΚ κατά το διεκνζσ 
πρότυπο ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο 

ΝΑΙ     
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 3: Θ/Μ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (βλζπε Κ.Μ. Α.4.)       

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

2.6.2 
Ρίνακασ ζργων ςτα οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ 
και λειτουργεί ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ 
(reference list) 

ΝΑΙ     

2.6.3 

Ρροςφμφωνο ςυνεργαςίασ του καταςκευαςτι 
του ςυςτιματοσ Βιολογικισ Επεξεργαςίασ με 
τον διαγωνιηόμενο, ςφμφωνα με τα 
προδιαγραφόμενα ςτο κεφάλαιο Δ και το οικείο 
Ραράρτθμα του Τεφχουσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ- 
Υπολογιςμϊν- Ρροδιαγραφϊν 

ΝΑΙ 
  

2.6.4 
Διλωςθ του καταςκευαςτι με τθν οποία 
βεβαιϊνει ό,τι 

ΝΑΙ 
  

2.6.4.1 
Ιλεγξε τθν τεχνικι προςφορά του 
διαγωνιηόμενου και ςυμφωνεί: 

ΝΑΙ 
  

2.6.4.1(α) 

-   Με τον βαςικό ςχεδιαςμό του ςυςτιμα-
τοσ, όπωσ οριοκετείται από τθν είςοδο 
ζωσ τθν ζξοδο των δεξαμενϊν τθσ βιολο-
γικισ βακμίδασ, με τα παρελκόμενά του 
(τροφοδότθςθ, πλφςθ με αζρα, αντλίεσ 
κ.λπ) 

ΝΑΙ 
  

2.6.4.1(β) 
-    Με το διάκενο των εςχαρϊν που 

εγκακίςτανται ανάντθ τθσ βιολογικισ 
βακμίδασ 

ΝΑΙ 
  

2.6.4.2 

Εγγυάται τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ 
(ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν και κολότθτα)για τα 
φορτία ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Τεχνικισ 
Ρεριγραφισ- Υπολογιςμϊν- Ρροδιαγραφϊν. 
Οι όροι και οι Ρροχποκζςεισ που κα 
τίκενται είναι αντικείμενο τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ των διαγωνιηομζνων 

ΝΑΙ 
  

2.6.4.3 

Εγγφθςθ του χρόνου ηωισ του ςυςτιματοσ 
ο οποίοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ των 
δζκα (10) ετϊν. Οι όροι και οι 
προχποκζςεισ που κα τίκενται είναι 
αντικείμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ των 
διαγωνιηομζνων 

ΝΑΙ 
  

2.6.4.5 

Διλωςθ του καταςκευαςτι με τθν οποία κα 
εγγυάται τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ 
διάχυςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι 
και διάταξθ του ςυςτιματοσ διάχυςθσ 

ΝΑΙ     

2.7 ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΘΣ ΝΑΙ     

2.7.1 
Αφυδάτωςθ ςε κοχλιόπρεςςα ι φυγοκεντρικό 
διαχωριςτι (βλζπε ΤΡΕΤΡ Α.5.7) 

ΝΑΙ     



14 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 3: Θ/Μ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (βλζπε Κ.Μ. Α.4.)       

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

2.7.2 

Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ του καταςκευαςτι 
του ςυγκροτιματοσ αφυδάτωςθσ κατά το 
διεκνζσ πρότυπο ISO 9001:2015 ι 
ιςοδφναμο(βλζπε Κ.Μ. 4.2(9))  

NAI     

2.7.3 
Ρίνακασ ζργων ςτα οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ 
και λειτουργεί ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ 
(reference list).  

NAI     

2.7.4 

Διλωςθ του καταςκευαςτι με τθν οποία κα 
εγγυάται τθν απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ 
αφυδάτωςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι 
(ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν εξόδου, ςυγκράτθςθ 
ςτερεϊν, κατανάλωςθ πολυθλεκτρολφτθ). 
(βλζπε Κ.Μ. 4.2(9)) 

NAI     

2.8 
ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (PLC)  (βλζπε 
ΤΡΕΤΡ Γ.7.4) 

ΝΑΙ     

2.8.1 

Κεντρικόσ πίνακασ ελζγχου τθσ ΕΕΛ με 
ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ 
(SCADA), ο οποίοσ κα λειτουργεί ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο Τεφχοσ 3 «Τεχνικι Ρεριγραφι 
– Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ»  

ΝΑΙ     

2.8.2 
Δυνατότθτα λιψθσ ςιματοσ του Κεντρικοφ 
Αντλιοςταςίου Συλλογισ λυμάτων Νίκαιασ 

ΝΑΙ     

2.8.3 

Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ του καταςκευαςτι 
του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ κατά το διεκνζσ 
πρότυπο ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο (βλζπε 
Κ.Μ. 4.2(10))   

NAI     

2.9 
ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΓΙΕΙΝΟΡΟΙΘΣΘΣ - 
ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΘΣΘΣ-ΑΔΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ ΙΛΥΟΣ  

ΝΑΙ     

2.9.1 

Διλωςθ του καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ με 
τθν οποία κα εγγυάται τθν απόδοςθ του 
ςυςτιματοσ υγιεινοποίθςθσ-ςτακεροποίθςθσ-
αδρανοποίθςθσ ιλφοσ (ικανοποίθςθ των 
κριτθρίων τθσ παρ. 2.2. του Ραραρτιματοσ τθσ 
2003/33/ΕΚ Απόφαςθσ του Συμβουλίου τθσ ΕΕ 
για τθν αποδοχι τθσ ιλφοσ από τον ΧΥΤΑ ΡΕ 
Λάριςασ) (βλζπε Κ.Μ. 4.2(11))    

ΝΑΙ     

2.9.2 

Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ του καταςκευι του 
ςυςτιματοσ ι/και των επιμζρουσ τμθμάτων του 
ςυςτιματοσ κατά το διεκνζσ πρότυπο ISO 
9001:2015 ι ιςοδφναμο (βλζπε ΤΡΕΤΡ Α.5.7) 

ΝΑΙ     

2.10 ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟ ΗΕΥΓΟΣ (ΤΡΥΡ-κεφ.Δ) ΝΑΙ      

2.10.1 Θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ που κα καλφπτει κατ’ ΝΑΙ     
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 3: Θ/Μ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (βλζπε Κ.Μ. Α.4.)       

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ελάχιςτο τισ μονάδεσ τθσ ΕΕΛ που αναφζρονται 
ςτο ΤΡΥΡ κεφάλαιο Δ  

2.10.2 
Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ του καταςκευαςτι 
του Θ-Η κατά το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001:2015 
ι ιςοδφναμο   (βλζπε ΤΡΥΡ Δ-3) 

ΝΑΙ     

2.11 ΜΕΤΘΤΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΙ     

2.11.1 

Θλεκτρομαγνθτικόσ μετρθτισ παροχισ 
κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ ςε αγωγό. Ο 
μετρθτισ παροχισ κα καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ 
Α’ Φάςθσ του ζργου και  κα είναι κατάλλθλοσ 
για μζτρθςθ παροχισ μεγαλφτερθσ κατά 
τουλάχιςτον 25% τθσ παροχισ αιχμισ των 
ειςερχόμενων λυμάτων (βλζπε ΤΡΕΤΡ Δ-3) 

ΝΑΙ     

2.11.2  

Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ του καταςκευαςτι 
του μετρθτι παροχισ κατά το διεκνζσ πρότυπο 
ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο (βλζπε Κ.Μ. 
4.2.(12)) 

ΝΑΙ     

2.12. ΖΓΑ ΑΡΠΣΜΘΣΘΣ ΝΑΙ     

2.12.1 

Σφςτθμα ι ςυςτιματα απόςμθςθσ που κα 
καλφπτουν το κτιριο προεπεξεργαςίασ λυμάτων 
και το κτίριο επεξεργαςίασ ιλφοσ  

ΝΑΙ     Για το ςχεδιαςμό τουσ κα λθφκοφν υπόψθ τα 
αναφερόμενα ςτο κεφ. ΕΓΑ ΑΡΟΣΜΘΣΘΣ του 
ΤΡΥΡ 

Για τθ διαςταςιολόγθςι τουσ κα λθφκοφν 
υπόψθ τα αναφερόμενα  ςτο ΤΡΥΡ Δ-3 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΙΟΥ 
ΚΑΙ ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ  

      

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 
ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
(ςφμφωνα με ΤΡΕΤΡ Δ-3) 

      

1.1 Μετρθτισ παροχισ ΝΑΙ     

1.2 
Δικλείδεσ απομόνωςθσ ςτουσ αγωγοφσ 
τροφοδοςίασ των compact 

ΝΑΙ     

1.3 
Compact ςυγκρoτιματα προεπεξεργαςίασ, που 
περιλαμβάνουν: 

ΝΑΙ     

  - Αυτοκακαριηόμενθ εςχάρα   ΝΑΙ     

  
- Κοχλίεσ ςυλλογισ, μεταφοράσ και ςυμπίεςθσ 
άμμου  

ΝΑΙ     

  - Διάταξθ ςυλλογισ και μεταφοράσ λιπϊν ΝΑΙ     

  - Φυςθτιρασ αεριςμοφ ΝΑΙ     

1.4 Αντλίεσ ανφψωςθσ  (100% εφεδρεία) ΝΑΙ     

1.5 Κάδοι αποκομιδισ εςχαριςμάτων και άμμου  ΝΑΙ     

1.6 
Δικλείδεσ απομόνωςθσ ςτουσ αγωγοφσ εξόδου 
από τα compact 

ΝΑΙ     

2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΘ ΒΑΘΜΙΔΑ  (ςφμφωνα με ΤΡΥΡ Δ-3)       

2.1 Ανυψωτικοί μθχανιςμοί αναδευτιρων ΝΑΙ     

2.2 Φυςθτιρεσ αεριςμοφ (100% εφεδρεία) ΝΑΙ     

2.3 υκμιςτζσ ςτροφϊν (inverter) ΝΑΙ     

2.4 
Υποβρφχιοι αναδευτιρεσ δεξαμενϊν 
απονιτροποίθςθσ 

ΝΑΙ     

2.5 Αντλίεσ εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ  ΝΑΙ     

2.6 Μετρθτζσ διαλυμζνου οξυγόνου ΝΑΙ     

2.7 Μετρθτζσ νιτρικϊν ΝΑΙ     

2,8 Μετρθτισ MLSS ΝΑΙ     

3 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΑΓΩΓΘΣ ΡΕΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ(ςφμφωνα με ΤΡΥΡ 
Δ-3) 

ΝΑΙ     

3.1 Αντλίεσ ανακυκλοφορίασ ιλφοσ ΝΑΙ     

3.2 Αντλίεσ απαγωγισ περίςςειασ ιλφοσ  ΝΑΙ     

3.3 Διακόπτθσ ςτάκμθσ ΝΑΙ     

3.4 Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ αντλίων ΝΑΙ     



17 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΙΟΥ 
ΚΑΙ ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ  

      

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

4 
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΙΣΟΟΡΘΣΘΣ(ςφμφωνα με 
ΤΡΕΤΡ Β.5) 

ΝΑΙ     

4.1 Αναδευτιρασ ΝΑΙ     

4.2 Διακόπτεσ ςτάκμθσ ΝΑΙ     

4.3 Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ αναδευτιρα ΝΑΙ     

4.4 Αντλίεσ ανφψωςθσ  (100% εφεδρεία) ΝΑΙ     

5 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ  (ςφμφωνα με ΤΡΥΡ 
Δ-3(5)) 

ΝΑΙ     

5.1 
Αντλίεσ δοςομζτρθςθσ δ/τοσ υποχλωριϊδουσ 
νατρίου  

ΝΑΙ     

5.2 
Αντλίεσ δοςομζτρθςθσ αποχλωριωτικοφ 
διαλφματοσ  

ΝΑΙ     

5.3 
Δοχείο αποκικευςθσ δ/τοσ υποχλωριϊδουσ 
νατρίου  

ΝΑΙ     

5.4 
Δοχείο παραςκευισ & αποκικευςθσ 
αποχλωριωτικοφ διαλφματοσ 

ΝΑΙ     

5.5 Αναδευτιρασ φρεατίου αποχλωρίωςθσ ιςχφοσ  ΝΑΙ     

5.6 Μετρθτισ υπολειμματικοφ χλωρίου ΝΑΙ     

6 
ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΑΦΥΔΑΤΩΣΘ ΙΛΥΟΣ(ςφμφωνα με 
ΤΡΥΡ Δ-1 & ΤΡΥΡ Δ-3))  

ΝΑΙ     

6.1 Αντλίεσ τροφοδοςίασ ιλφοσ  ΝΑΙ     

6.2 Κοχλιόπρεςςα αφυδάτωςθσ λάςπθσ ΝΑΙ     

6.3 Συγκρότθμα παραςκευισ πολυθλεκτρολφτθ ΝΑΙ     

6.4 Δοςομετρικζσ αντλίεσ πολυθλεκτρολφτθ  ΝΑΙ     

6.5 Μεταφορικόσ κοχλίασ αφυδατωμζνθσ λάςπθσ ΝΑΙ     

6.6 
Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ κτιρίου επεξεργαςίασ 
ιλφοσ 

ΝΑΙ     

6.7 Κάδοσ ςυλλογισ ιλφοσ ΝΑΙ     

7 
ΥΓΙΕΙΝΟΡΟΙΘΣΘ–ΑΔΑΝΟΡΟΙΘΣΘ–
ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΘΣΘ ΙΛΥΟΣ (ςφμφωνα με ΤΡΥΡ 
κεφ.Δ) 

ΝΑΙ     

7.1 
Κοχλίεσ τροφοδοςίασ και απαγωγισ ιλφοσ 
δεξαμενισ υγιεινοποίθςθσ – αδρανοποίθςθσ – 
ςτακεροποίθςθσ 

ΝΑΙ     

7.2 
Δεξαμενι υγιεινοποίθςθσ – αδρανοποίθςθσ – 
ςτακεροποίθςθσ (με ςφςτθμα δοςομζτρθςθσ 
αντιδραςτθρίων και ςτακεροποιθτϊν) 

ΝΑΙ     

7.3 Κάδοσ ςυλλογισ αδρανοποιθμζνθσ ιλφοσ ΝΑΙ     

8 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΤΑΓΓΙΔΙΩΝ (ςφμφωνα με ΤΡΕΤΡ 
B.8) 

ΝΑΙ     
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΙΟΥ 
ΚΑΙ ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ  

      

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

8.1 Αντλίεσ απαγωγισ ςτραγγιδίων  ΝΑΙ     

8.2 Διακόπτεσ ςτάκμθσ Α/Σ ςτραγγιδίων ΝΑΙ     

9 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ – ΑΡΟΣΜΘΣΘΣ 
(ςφμφωνα με ΤΡΕΤΡ B.9) 

ΝΑΙ     

9.1 
Εγκατάςταςθ εξαεριςμοφ κτιρίου 
προεπεξεργαςίασ 

ΝΑΙ     

9.2 
Σφςτθμα απόςμθςθσ μονάδασ προεπεξεργαςίασ 
λυμάτων 

ΝΑΙ     

9.3 
Εγκατάςταςθ εξαεριςμοφ κτιρίου επεξεργαςίασ 
ιλφοσ 

ΝΑΙ     

9.4 
Σφςτθμα απόςμθςθσ μονάδασ επεξεργαςίασ 
ιλφοσ 

ΝΑΙ     

9.5 Εγκατάςταςθ εξαεριςμοφ κτιρίου χθμικϊν ΝΑΙ     

10 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΝΑΙ     

10.1 
PLC-SCADA κατά τα οριηόμενα ςτθν ΤΡΕΤΡ Γ.7.4 
κακϊσ και τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν κεφάλαιο 6 

ΝΑΙ     

10.2 
Θ-Υ & Ρεριφερειακόσ - λοιπόσ εξοπλιςμόσ κατά 
τα οριηόμενα ςτισ Τεχνιζσ Ρροδιαγραφζσ 
Θλεκτρολογικϊν Εργαςιϊν Κεφ.6 

ΝΑΙ     
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

  ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ-ΡΑΑΚΑΜΡΤΘΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ       

  ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ  ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ  (ςφμφωνα με ΤΡΕΤΡ Γ.3.1)-    

1.1 
Οι ςωλθνϊςεισ εντόσ νεροφ, λυμάτων ι λάςπθσ 
(πχ. ςωλθνϊςεισ υγρϊν καλάμων κτλ.) κα είναι 
καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο χάλυβα 

ΝΑΙ     

1.2 

Οι ςωλθνϊςεισ αζρα ςε ςυςτιματα διάχυςθσ, 
που βρίςκονται εντόσ των δεξαμενϊν κα είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα ι από πλαςτικό (πχ. 
uPVC, PE κτλ.) επαρκοφσ αντοχισ ςτθ κερ-
μοκραςία του πεπιεςμζνου αζρα 

ΝΑΙ     

1.3 

Οι ςωλθνϊςεισ που διζρχονται κάτω από τεχνικά 
ζργα (πχ. δεξαμενζσ κακίηθςθσ) κα 
καταςκευάηονται από χαλυβδοςωλινεσ ι 
χυτοςιδθροφσ ςωλινεσ και κα είναι 
εγκιβωτιςμζνοι ςε ςκυρόδεμα 

ΝΑΙ     

1.4 

Στισ ςωλθνϊςεισ διαςφνδεςθσ γειτονικϊν 
καταςκευϊν, ςτισ οποίεσ αναμζνονται 
διαφορικζσ κακιηιςεισ μεταξφ των καταςκευϊν, 
κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν 
παραλαβι τυχόν διαφορικϊν κακιηιςεων με τθν 
εγκατάςταςθ ηεφγουσ λυόμενων ςυνδζςμων 
(ηιμπϊ) 

ΝΑΙ     

1.5 

Οι ςωλθνϊςεισ κερμοφ νεροφ κα 
καταςκευαςτοφν από χάλυβα με κατάλλθλθ 
εςωτερικι και εξωτερικι προςταςία και κα 
καλφπτονται με κερμομονωτικό υλικό 
ενδεικτικοφ τφπου Armaflex και επζνδυςθ από 
αλουμίνιο για τθν ελαχιςτοποίθςθ των απωλειϊν 

ΝΑΙ     

2 

ΡΑΑΚΑΜΨΕΙΣ (ςφμφωνα με ΤΡΥΡ κεφ.Δ)- 

  

Στθ τεχνικι προςφορά κα προβλεφκοφν όλεσ οι 
αναγκαίεσ παρακάμψεισ για τθν αςφαλι και 
απρόςκοπτθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων 
επεξεργαςίασ λυμάτων. Κα πρζπει να 
προβλεφκοφν κατ’ ελάχιςτον οι παρακάτω 
παρακάμψεισ: 

2.2 
Ραράκαμψθ τθσ διάταξθσ προεπεξεργαςίασ 
λυμάτων 

ΝΑΙ     

2.3 
Ραράκαμψθ τθσ μίασ από τισ δφο γραμμζσ τθσ 
βιολογικισ βακμίδασ 

ΝΑΙ     

2.5 Ραράκαμψθ χλωρίωςθσ  ΝΑΙ     

2.6 Ραράκαμψθ αφυδάτωςθσ ιλφοσ. ΝΑΙ     
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

  ΚΤΙΙΑΚΑ & ΑΛΛΑ ΕΓΑ       

  ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ  ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1. 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΕΥΣΘΣ(ςφμφωνα με ΤΡΥΡ)-  

ΝΑΙ     

Κα καταςκευαςκεί πλιρεσ δίκτυο φδρευςθσ 
εςωτερικά τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ 
λυμάτων που κα εξυπθρετεί το κτιριο 
διοίκθςθσ, όλα τισ επιμζρουσ μονάδεσ τθσ ΕΕΛ, 
κακϊσ και όλεσ τισ μονάδεσ προετοιμαςίασ, 
αποκικευςθσ και δοςομζτρθςθσ χθμικϊν 
διαλυμάτων. Το δίκτυο φδρευςθσ κα ξεκινάει 
από τθν είςοδο του γθπζδου τθσ Εγκατάςταςθσ 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων, όπου κα εγκαταςτακεί 
ςε ειδικό φρεάτιο υδρομετρθτισ και κα είναι 
πλιρωσ εξοπλιςμζνο με δικλείδεσ και λοιπά 
εξαρτιματα 

1.1 
Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του 
καταςκευαςτι ςωλθνϊςεων 

ΝΑΙ     

1.2 
Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το 
ΕΝ 12201 των ςωλθνϊςεων 

ΝΑΙ     

1.3 
Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του 
καταςκευαςτι ειδικϊν εξαρτθμάτων 

ΝΑΙ     

3 
ΡΥΟΣΒΕΣΘ (ςφμφωνα με ΤΡΥΡ Δ-1)-  

ΝΑΙ     
Ρυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ 6kg 

4 ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑΙ   

5 

ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ (ςφμφωνα με 
ΤΡΥΡ Δ-1) 

   

Ρλιρεσ τθλεφωνικό ςφςτθμα, ςυμβατό και 
ςυνδεδεμζνο με το δίκτυο του ΟΤΕ με μία (1) 
γραμμι ISDN. Το τθλεφωνικό κζντρο κα 
βρίςκεται ςτο κτθριο διοίκθςθσ ενϊ για τθν 
ενδοεπικοινωνία προβλζπεται θ καταςκευι 
δευτερεφοντοσ τθλεφωνικοφ δικτφου. Κα 
εγκαταςτακοφν τθλεφωνικζσ λιψεισ ςε όλουσ 
τουσ χϊρουσ του κτιρίου διοίκθςθσ, κακϊσ 
επίςθσ και ςε όλα τα κτίρια του ζργου 

ΝΑΙ   

6 

ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΟΔΟΡΟΙΙΑ (ςφμφωνα με ΤΡΥΡ Δ-1)    

Κα καταςκευαςτεί κατάλλθλο δίκτυο οδοποιίασ 
για τθν πρόςβαςθ προσ όλεσ τισ μονάδεσ 
επεξεργαςίασ και τα κτίρια τθσ εγκατάςταςθσ. 
Ραραπλεφρωσ του κτιρίου διοίκθςθσ κα προ-
βλεφκεί χϊροσ ςτάκμευςθσ για ζξι τουλάχιςτον 
οχιματα. Πλοι οι δρόμοι κα είναι αςφαλτο-

ΝΑΙ   
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

  ΚΤΙΙΑΚΑ & ΑΛΛΑ ΕΓΑ       

  ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ  ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ςτρωμζνοι. Οι δρόμοι κα ζχουν πλάτοσ 4m, 
μζγιςτθ κατά μικοσ κλίςθ 8%. 
Θ καταςκευι του οδοςτρϊματοσ κα αποτε-
λείται από δφο ςτρϊςεισ υπόβαςθσ πάχουσ 
0,10m ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Ο-150, μία ςτρϊςθ 
βάςθσ πάχουσ 0,10m ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Ο-
155, αςφαλτικι προεπάλειψθ, αςφαλτικι 
ςτρϊςθ βάςθσ με αςφαλτόμιγμα πάχουσ 50mm 
ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Α-265 και αςφαλτικι 
ςτρϊςθ κυκλοφορίασ με αςφαλτικό ςκυρόδεμα 
πάχουσ 50mm ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Α-265. 
Πλοι οι δρόμοι κα ζχουν κατάλλθλθ επίκλιςθ, 
τουλάχιςτον 2%, για τθν διευκόλυνςθ 
απορροισ των ομβρίων 

7 

ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ςφμφωνα με ΤΡΥΡ Δ) 

ΝΑΙ   

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι τφπου προβολζα 
με λαμπτιρεσ LED κατάλλθλθσ ιςχφοσ ζνταςθσ 
τουλάχιςτον 7000lm ανά λαμπτιρα 
τοποκετθμζνοι ςε περίβλθμα δίκτυ προςταςίασ 
IP65 και κλάςθσ μόνωςθσ 2Λ.  Οι παράμετροι τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ κα ακολουκοφν τουσ 
Εκνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ 
(ενδεικτικά ΕΛΟΤ 384) Κα πρζπει να παρζχουν 
τθν απαιτοφμενθ ελάχιςτθ ζνταςθ 
φωτεινότθτασ (Lm) και να διακζτουν ευρφ 
πεδίο τάςεων λειτουργίασ (ενδεικτικά 180-
250Volt).  Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι 
τοποκετθμζνα  ςε τοίχουσ. 
 Πλα τα φωτιςτικά όπωσ και οι ιςτοί και οι 
βραχίονεσ και λοιπά μικροεξαρτιματα ςτιριξισ 
τουσ κα προζρχονται από τον ίδιο 
καταςκευαςτι για τθν επίτευξθ του βζλτιςτου 
αιςκθτικά αποτελζςματοσ 

8 

ΖΓΑ ΡΑΣΙΝΟΥ (ςφμφωνα με ΤΡΥΡ Δ) 

ΝΑΙ   

Για τθν προςταςία του χϊρου από ανζμουσ, 
αλλά και για τθν αιςκθτικι του αναβάκμιςθ, κα 
γίνει δεντροφφτευςθ με ταχυαυξι αεικαλι 
φυτά περιμετρικά του οικοπζδου και εςωτερικά 
τθσ περίφραξθσ. Θ απόςταςθ από τθν 
περίφραξθ κα είναι 1,5m. Θ απόςταςθ μεταξφ 
των δζντρων κα είναι 5m.  

9 ΡΕΙΦΑΞΘ (ςφμφωνα με ΤΡΥΡ Δ) ΝΑΙ   
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

  ΚΤΙΙΑΚΑ & ΑΛΛΑ ΕΓΑ       

  ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ  ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Ρεριμετρικά του γθπζδου των εγκαταςτάςεων 
επεξεργαςίασ κα τοποκετθκεί περίφραξθ 
φψουσ 2.25m τφπου Υ/2,25 ςφμφωνα με τθν 
ΡΕΤΕΡ 05-05-06-00. Στθν είςοδο τθσ ΕΕΛ κα 
τοποκετθκεί ςυρόμενθ μεταλλικι κφρα, 
ελάχιςτου πλάτουσ 4m και ανάλογου με τθν 
περίφραξθ φψουσ 

10 

ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘ ΟΜΒΙΩΝ (ςφμφωνα με ΤΡΕΤΡ 
Γ.4.5.6)- 

ΝΑΙ   

Για τθν αποςτράγγιςθ του εςωτερικοφ χϊρου 
τθσ εγκατάςταςθσ, το δίκτυο οδοποιίασ και θ 
διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου κα 
ζχουν κατάλλθλεσ κλίςεισ, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ταχεία απορροι των ομβρίων 
προσ το φυςικό αποδζκτθ. Θ απορροι των 
ομβρίων μπορεί να γίνεται είτε επιφανειακά 

Λδιαίτερθ μζριμνα κα πρζπει να λθφκεί για τθν 
προςταςία του γθπζδου τθσ ΕΕΛ από τισ 
επιφανειακζσ απορροζσ τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ, με τθν πρόβλεψθ καταςκευισ και 
διαμόρφωςθσ τάφρων απορροισ ομβρίων 
περιμετρικά του γθπζδου. 

11 
Εργαςτηριακόσ εξοπλιςμόσ (ςφμφωνα με 
ΤΡΕΤΡ Γ.4.8(6))- 

ΝΑΙ   

11.1 − Συςκευι μζτρθςθσ BOD5 ΝΑΙ   

11.2 

− Ζναν Θλεκτρονικό φωτόμετρο ι φαςματο-
φωτόμετρο για τθν μζτρθςθ (Αντιδρα-
ςτιρια για τθν μζτρθςθ 100 δειγμάτων για 
κάκε παράμετρο) COD, NH4-N, NO3-N,TP 

ΝΑΙ   

11.3 − Ενα (1) Φορθτό οξυγονόμετρο ΝΑΙ   

11.4 − Ζνα (1) Φορθτό pHμετρα ΝΑΙ   

11.5 

−   Ζνα Ρλιρεσ ςφςτθμα μζτρθςθσ ςτερεϊν 
Ρεριλαμβάνεται ηυγόσ ακριβείασ, κλίβανοσ 
ξιρανςθσ, ξθραντιρασ, ςυςκευι διικθςθσ 
κτλ. 

ΝΑΙ   

11.6 − Τρείσ (3) Κϊνουσ Imhoff ΝΑΙ   

11.7 − Ζνα  (1) Ψυγείο χωρθτικότθτασ 250lt ΝΑΙ   

11.8 − Μία (1)  Ρεριςταλτικι αντλία  ΝΑΙ   

11.9 
− Δφο  (2) Αναδευτιρεσ μεταβλθτϊν 

ςτροφϊν  
ΝΑΙ   
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

  ΚΤΙΙΑΚΑ & ΑΛΛΑ ΕΓΑ       

  ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ  ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

11.10 
− Ρζντε (5) Ογκομετρικοί κφλινδρουσ (50, 

100, 250, 500, 1000 ml)  
ΝΑΙ   

11.11 
− Βακμονομθμζνοι κφλινδροι των 50, 100, 

250, 500, 1000, 2000 ml  
ΝΑΙ   

11.12 
− Βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ Κερμόμετρα, 

χρονόμετρα, λαβίδεσ, ορκοςτάτεσ κτλ. 
ΝΑΙ   

12 
Κτήριο  διοίκηςησ – λειτουργίασ (ςφμφωνα με 
ΤΡΥΡ  Δ-1) 

ΝΑΙ   

12.1 
Το κτίριο κα είναι ιςόγειο τφπου ISOBOX, 
ςυνολικοφ ελάχιςτου ωφζλιμου εμβαδοφ περί 
τα 20m2. 

ΝΑΙ   

12.2 
Στο κτίριο κα προβλεφκοφν οι παρακάτω 
χϊροι: 

ΝΑΙ   

12.2.1 
• χϊρο παραμονισ προςωπικοφ (χϊροσ 

γραφείων και κεντρικοφ ελζγχου τθσ 
εγκατάςταςθσ)  

ΝΑΙ   

12.2.2 

• χϊρο αποκικευςθσ του εργοςταςιακοφ 
εξοπλιςμοφ, των απαραίτθτων 
εργαλείων και του εξοπλιςμοφ 
πυρόςβεςθσ  

ΝΑΙ   

12.2.3 
• χϊρο εγκατάςταςθσ Θ/Η και 

θλεκτρολογικϊν τθσ εγκατάςταςθσ  
ΝΑΙ   

12.2.4 • χϊρο WC.  ΝΑΙ   

12.3 

Οι εγκαταςτάςεισ του κτιρίου κα 
καταςκευαςτοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
κανονιςμοφσ εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων, 
κακϊσ επίςθσ και ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με 
ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ). Ενδεικτικά 
αναφζρονται:  

ΝΑΙ   

12.3.1 • Εγκατάςταςθ κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ  ΝΑΙ   

12.3.2 
• Εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και αποχζτευςθσ 
προσ το δίκτυο ςτραγγιδίων 

ΝΑΙ   

12.3.3 
• Εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν και αςκενϊν 
ρευμάτων 

ΝΑΙ   

12.3.4 • Εγκατάςταςθ φδρευςθσ  ΝΑΙ   

12.3.5 
• Εγκατάςταςθ πυραςφάλειασ με ςφςτθμα 
πυρανίχνευςθσ, τουσ απαιτοφμενουσ 
πυροςβεςτιρεσ και φϊτα αςφαλείασ 

ΝΑΙ   

12.3.6 • Εγκατάςταςθ εξαεριςμοφ ΝΑΙ   
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  ΚΤΙΙΑΚΑ & ΑΛΛΑ ΕΓΑ       

  ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ  ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

12.4 

Στο εργαςτιριο κα εγκαταςτακεί εργαςτθρια-
κόσ  πάγκοσ μικουσ τουλάχιςτον 4m, με ντου-
λάπια ςτο κάτω μζροσ, ράφια ςε ανωδομι, εν-
ςωματωμζνο διπλό νιπτιρα ανοξείδωτο, ρευ-
ματοδότεσ και επιφάνεια από ανκεκτικό υλικό. 
Κα είναι εξοπλιςμζνο  με τον εργαςτθριακό 
εξοπλιςμό, με ςκοπό τθ λιψθ δειγμάτων για 
τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ 
τθσ εγκατάςταςθσ (όπωσ παραπανω) 

ΝΑΙ   

13 

Μεταλλικζσ καταςκευζσ - καταςκευζσ από GRP 

ΝΑΙ   

Ππου απαιτείται πρόςβαςθ για λειτουργία, 
ςυντιρθςθ ι επικεϊρθςθ ςε επίπεδο με 
υψομετρικι διαφορά μεγαλφτερθ από 0,50m 
κα πρζπει να εγκαταςτακοφν κλίμακεσ, κακϊσ 
επίςθσ προςτατευτικά κιγκλιδϊματα.  

14 

Κιγκλιδϊματα  

ΝΑΙ   

Τα κιγκλιδϊματα κα ζχουν τυποποιθμζνο τφπο 
και εμφάνιςθ, με ελάχιςτο φψοσ 1,10m και 
ενδιάμεςθ οριηόντια ράβδο ςε φψοσ 0,50m, εάν 
προβλζπεται παραπζτο. Σφμφωνα με τθν ΕΝ 
12255-10, εάν δεν προβλζπεται παραπζτο, θ 
μζγιςτθ επιτρεπτι απόςταςθ τθσ οριηόντιασ 
ράβδου του κιγκλιδϊματοσ από τθν ςτάκμθ 
εργαςίασ δεν πρζπει να ξεπερνά τα 0,30m. Τα 
κιγκλιδϊματα κα είναι καταςκευαςμζνα από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ι από GRP, ςφμφωνα με 
τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ 

15 Καλφμματα   ΝΑΙ   

15.1 

Καλφμματα ςε δεξαμενζσ και φρεάτια  
Σε φρεάτια και δεξαμενζσ, όπου απαιτείται 
πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό προβλζπεται θ τοπο-
κζτθςθ ςτεγανϊν αντιολιςκθρϊν καλυμμάτων, 
ι εςχαρωτϊν δαπζδων. Τα καλφμματα και 
εςχαρωτά δάπεδα κα είναι καταςκευαςμζνα 
από ανοξείδωτο χάλυβα, ι από GRP, ςφμφωνα 
με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ 

ΝΑΙ   

15.2 

Καλφμματα φρεατίων δικτφων 
Τα καλφμματα φρεατίων των δικτφων ςτραγ-
γιδίων και ομβρίων, που βρίςκονται επί των 
οδοςτρωμάτων, κα είναι χυτοςιδθρά, κατθ-
γορίασ D400, ςφμφωνα με τθν ΕΝ 124. Σ τουσ 
χϊρουσ ςτάκμευςθσ κα είναι C250, ενϊ ςτουσ 
χϊρουσ πραςίνου Α15 

ΝΑΙ   

 


