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  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  46.800,00  ΔΤΡΩ 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

Με  ηελ  παξνχζα  Μειέηε - ηερληθή πεξηγξαθή  ε Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ  πξφθεηηαη  λα  πξνβεί  ζηελ 

ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ. Η 

εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Γξεβελψλ παξνπζηάδεηαη ζην επηζπλαπηφκελν παξάξηεκα 

ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (6.1).  

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ιεηηνπξγεί – ζπληεξεί  ηελ Δ.Δ.Λ. ησλ Γξεβελψλ ψζηε λα ηεξνχληαη πιήξσο 

νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη , λα πξαγκαηνπνηεί ηελ απαηηνχκελε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, λα 

πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο αθπδάησζεο ηεο ηιχνο, λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο ηνπ Η/Μ 

εμνπιηζκνχ θαη ινηπέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

ε θαζεκεξηλή βάζε (Γεπηέξα – Παξαζθεπή) ζα ππάξρεη θπζηθή παξνπζία δχν ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ απφ 

08.00 κέρξη 16.00  θαη αλά πάζα ζηηγκή αλ ρξεηαζηεί κεηά απφ εληνιή ηεο ππεξεζίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ αξγηψλ). ε εβδνκαδηαία βάζε ( ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα) ζα ππάξρεη θπζηθή 

παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ θαη ηνπ Μεραλνιφγνπ κεραληθνχ (ή άιισλ κεραληθψλ 

ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο εγθαηαζηάζεηο απηήο ηεο δπλακηθφηεηαο). 

Οη ππεχζπλνη Μεραληθνί ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πιεξνχλ ηεο πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο θαη ζα έρνπλ 

ειάρηζηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία γηα ηξηα (3) έηε. 

ε εκεξήζηα βάζε ζα ζπκπιεξψλεηαη ην θχιιν ειέγρνπ πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί απφ ηελ ππεξεζία. ην 

έληππν απηφ ζα θαηαγξάθνληαη πνηνηηθέο παξάκεηξνη, φπσο νζκή, ρξψκα, χπαξμε αθξψλ, επηπιεφλησλ 

θαζψο θαη νη παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ επί ηφπνπ, φπσο ζεξκνθξαζία, θαζηδεζηκφηεηα 

ιάζπεο. Θα θαηαγξάθνληαη επίζεο νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα γίλνληαη (κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη εληνιή ηεο 

ππεξεζίαο) ζηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξηζκνχ, ηεο εζσηεξηθήο 

αλαθπθινθνξίαο θαζψο θαη ηεο αλαθπθινθνξίαο ηιχνο. 

Δπίζεο ζα θαηαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ.  

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ (θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

αλαιχζεσλ ησλ εηζεξρνκέλσλ ιπκάησλ, ηεο επεμεξγαζκέλεο εθξνήο θιπ.),  ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθεη ν αλάδνρνο ζην θχιιν ειέγρνπ, αιιά θαη ζε 

άιιεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνχ αιιά θαη θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ, πνπ επίζεο ζα θαηαγξάθνληαη 

ζην εκεξήζην θχιιν εξγαζηψλ ειέγρνπ-θαζαξηζκνχ θαζψο θαη ζην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο. 

ε εβδνκαδηαία βάζε ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο ειέγρνπ-θαζαξηζκνχ. Θα θαηαγξάθνληαη θαη νη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνχ αιιά θαη θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ 

θαη ηελ επαλαθνξά ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ 

αλαιχζεσλ ζην εξγαζηήξην ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εμσηεξηθφ εξγαζηήξην. 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ε ππεξεζία ζα πξνβαίλεη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, ζε δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο πξνιεπηηθνχ θπξίσο θαη ελίνηε θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ, ηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθεη ν αλάδνρνο.  

 

ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα επηηξεπηά φξηα ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ ζηελ εθξνή, πνπ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη : 

 

Πίνακαρ 1:  
 

ΟΡΙΑ ΔΚΡΟΗ 

Παπάμετπορ Μέση Ημεπήσια ςγκέντπωση 

BOD5 ≤25 mg/L 

COD ≤125 mg/L 



2 από 3 

Αησξνχκελα ζηεξεά ≤ 35 mg/L 

Καζηδάλνληαη ζηεξεά εληφο 2 σξψλ ζε θψλν 

Imhoff 

≤0,3 mL/L 

Οιηθφ Άδσην ≤15 mg/L 

Ακκσληαθφ άδσην ≤2 mg/L 

Φψζθνξνο ≤2 mg/L 

Λίπε-Έιαηα 0   

Δπηπιένληα ζηεξεά 0 mg/L 

Τπνιεηκκαηηθφ ριψξην ≤ 0.5 mg/L 

Γηαιπκέλν νμπγφλν ≥ 5 mg/L 

Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή < 50 Απ./100mL 

 
Ο αλάδνρνο ζα κεξηκλά  γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αθπδάησζεο ηεο ιάζπεο. Θα 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα (ηαηληνθηιηξφπξεζζεο) φπνηε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ηελ παξαγσγή αθπδαησκέλεο 

ηιχνο. Θα ζπκπιεξψλεη ην έληππν  –εκεξήζην θχιιν κεηξήζεσλ κνλάδαο αθπδάησζεο ιάζπεο. Δπίζεο ζα 

ζπκπιεξψλεη ην έληππν, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο ιάζπεο.  

Δπίζεο ζα βνεζά ζηε δηελέξγεηα αλαιχζεσλ νιηθψλ ζηεξεψλ ζηελ αθπδαησκέλε ηιχ  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο αθπδάησζεο. ε πεξίπησζε απμεκέλεο πγξαζίαο ν αλάδνρνο ζα 

ελεκεξψλεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΓ θαη ζα πξνβαίλεη κεηά απφ εληνιή ζε θαηάιιειεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο κε ζηφρν ηε κείσζή ηεο, γεληθφηεξα δε ζα ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο πξνο 

δηάζεζε ηιχνο.  

Η ζπιινγή θαη ε κεηαθνξά ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο (θαη ησλ ινηπψλ παξαπξντφλησλ) ζα γίλεηαη κε 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ηεο ΓΔΤΑΓ. Ο αλάδνρνο  ζα κεξηκλά – ελεκεξψλεη ηελ ΓΔΤΑΓ  γηα ηελ κεηαθνξά 

ησλ container πνπ απαηηνχληαη. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ ΓΔΤΑΓ ζρεηηθά κε ηηο ηπρφλ ζνβαξέο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο. 

Σν θφζηνο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ λεξνχ, ε πξνκήζεηα ησλ ρεκηθψλ (πνιπειεθηξνιχηε, δηαιχκαηνο 

απνιπκαληηθνχ ρισξίνπ) θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ (γηα ην εξγαζηήξην θιπ.), πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηε ζσζηή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Δγθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηεο 

ΓΔΤΑΓ. Ο αλάδνρνο ζα κεξηκλά – ελεκεξψλεη ηελ ΓΔΤΑΓ γηα ηελ επάξθεηα – πξνκήζεηα πιηθψλ - 

αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη.  

Ο αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη ην ηαθηηθφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη παξαθάησ. Θα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία γηα φηη εξγαζίεο απαηηνχληαη  εθηφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο 2 εβδνκάδεο πην πξίλ ψζηε ε ππεξεζία λα θξνληίδεη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ή 

εμσηεξηθά εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηπιένλ εξγαζίεο.  

Η ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε (πξνιεπηηθή θαη επηδηνξζσηηθή) ηνπ εμνπιηζκνχ, θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ, ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηνπ εθεδξηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηεο ΓΔΤΑΓ. Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ,  βαξαίλεη ηε ΓΔΤΑ. 

Δηδηθφηεξα ζα γίλνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε κεληαία βάζε, ζε εμάκελε βάζε, ζε εηήζηα βάζε θαη ζε 

δηεηή βάζε. Ο αλάδνρνο  ζα βνεζά ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΤΑΓ  θαη ηα ζπλεξγεία πνπ ζα επηζθέπηνληαη ηελ 

κνλάδα γηα εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο.  

Ο φξνο «ζπληήξεζε» πεξηιακβάλεη θαη απνθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ, βαθψλ, κνλψζεσλ, δηαξξνψλ 

εμνπιηζκνχ θαη ππέξγεησλ ζσιελψζεσλ, θαζαξηζκφ θαλαιηψλ θαη θξεαηίσλ, ζπληήξεζε θαη πφηηζκα ησλ 

θπηψλ θαη ινηπέο εξγαζίεο, φπσο θαζαξηφηεηα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιή ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ ρψξνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο.   

ηηο εξγαζίεο «ζπληήξεζεο» πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν έιεγρνο θαζψο ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ αλχςσζεο ησλ ιπκάησλ πξνο ηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ. Ο αλάδνρνο ζα κεξηκλά γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ πξνζαγσγήο κε ην θαζεκεξηλφ άδεηαζκα ηνπ θάδνπ ζπιινγήο ησλ θεξηψλ 

πιηθψλ θαη ην μεκπινθάξηζκα ησλ αληιηψλ φπνηε απαηηείηαη. 

Ο αλάδνρνο ζα είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ην μεκπινθάξηζκα ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 

εγθαηάζηαζεο απφ παληά – κσξνκάληεια θ.ι.π. 

ε πεξίπησζε βιάβεο εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

απνζπλαξκνινγήζεη ηνλ εμνπιηζκφ, λα ηνλ θνξηψζεη πξνθεηκέλνπ ηελ απνζηνιή ηνπ γηα επηζθεπή θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηνλ εγθαηαζηήζεη. 



3 από 3 

Ο αλάδνρνο ζα ζπκπιεξψλεη φια ηα πξναλαθεξζέληα έληππα ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο, ηα νπνία ζα 

ηεξνχληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο ζην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζα είλαη δηαζέζηκα γηα θάζε 

έιεγρν απφ ηελ ΓΔΤΑ Γξεβελψλ αιιά θαη άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο.  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε κεληαία βάζε θαη ζα απνηεινχλ ηε κεληαία έθζεζε ηνπ αλαδφρνπ  

πξνο ηνλ εξγνδφηε. 

 Ο  πξνυπνινγηζκφο  ησλ εξγαζηψλ  αλέξρεηαη  ζην  πνζφ  ησλ  46.800,00 Δπξψ  ρσξίο  ην Φ.Π.Α. 

 

 

Γπεβενά  14/02/2020 Γπεβενά  14/02/2020 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
 

 

 

ΠΟΤΛΙΟ ΘΔΟΓΩΡΟ ΣΟΣΙΓΗ ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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