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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 
Ο παρών πίνακας συμμόρφωσης αποτελεί υποχρεωτικό και αναπόσπαστο τμήμα του υποφακέλου Τεχνικής 

Προσφοράς – Μελέτης σύμφωνα με τα οριζόμενα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50, παρ. 4 του ν. 4412/16 

και στο άρθρο 24 παρ.24.3 της Διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) θα ελέγξει τις μελέτες των διαγωνιζομένων αν περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 

απαιτούνται από τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ που ακολουθεί. Ο έλεγχος θα είναι τόσο αν η μελέτη περιλαμβάνει 

τα περιεχόμενα στον πίνακα αντικείμενα, όσο και αν αυτά έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών 

δημοπράτησης και τη σχετική νομοθεσία. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΔ θα ελέγξει αν οι μελέτες των διαγωνιζομένων καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της 

Διακήρυξης και των παραρτημάτων της, της ΤΣΥ, του ΚΜΕ, της ΕΣΥ, του Τιμολογίου και Προϋπολογισμού μελέτης. 

Η κάλυψη των απαιτήσεων είναι σωρευτική και όπου υπάρχει αντίφαση, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στα τεύχη 

δημοπράτησης σύμφωνα με τη σειρά ισχύος που καθορίζεται από τη διακήρυξη. 

Διαγωνιζόμενος του οποίου η μελέτη θα λάβει έστω και ένα ΟΧΙ στα ερωτήματα του ΠΣΜΠ συνεπάγεται την 

απόρριψη της μελέτης προσφοράς και κατά συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από τα επόμενα στάδια 

του διαγωνισμού. Η ΕΔ έχει το δικαίωμα να ζητάει διευκρινήσεις από τους διαγωνιζόμενους, σε καμία περίπτωση 

όμως δεν μπορεί να κάνει δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν από αυτά που έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη 

προσφοράς κατά το στάδιο της υποβολής 

Στα έντυπα που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από τους διαγωνιζόμενους τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

προσφοράς με βάση τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και ο έλεγχος συμμόρφωσης με το 

Κανονισμό Μελετών έργου και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης του Φορέα. 

Οι ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΡΟΗΣ πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιεί τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις εκροής 

επεξεργασμένων λυμάτων που αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης του Φορέα. 

 
 

. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΟΡΙΑ 
ΕΚΡΟΗΣ 

 

 
Παράμετρος 

 
Όρια 

Προσφερόμενη 
Ποιότητα εκροής 

(Ναι/Όχι) 

Συμμορφώνεται
(Ναι/Όχι) 

BOD5 [mg/l] ≤10   

BOD* [mg/l] < 90   

COD [mg/l] <10   

Αιωρούμενα στερεά* [mg/l] ≤10   

Ολικό άζωτο [mg/l] ≤ 15   

Αμμωνιακό άζωτο  [mg/l] ≤2   

Νιτρικό άζωτο [FC/100ml] < 8   

Ολικός Φώσφορος [mg/l] ≤ 5   

Οξυγόνο νερών [mg/l] >3   

Ολικά 
κολοβακτηριοειδή* 

        100ml  5   

Ολικά 

κολοβακτηριοειδή** 
100ml 50 

  

 
 

*Για το 80% των δειγμάτων       **Για το 95% των δειγμάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

 
Προδιαγραφή 

Συμμορφώνεται
(Ναι/Όχι) 

 

Τόμος1:Τεχνικές Εκθέσεις καιΥπολογισμοί 

Κεφάλαιο1:Συνοπτική Περιγραφή του Έργου (Κ.Μ.Ε. Α.2.1) 
 

Παράμετροι σχεδιασμού έργων και Πίνακας εγγυήσεων εκροών Ε.Ε.Λ. σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Πίνακα Συμμόρφωσης 

 

Συνοπτική περιγραφή των έργων με αναφορά στις επιμέρους μονάδες επεξεργασίας  

Αιτιολόγηση γενικής διάταξης με ιδιαίτερη αναφορά στην εναρμόνιση των κατασκευών 
με το περιβάλλον 

 

Αναφορά στα πλεονεκτήματα της προσφερόμενης τεχνικής λύσης της μελέτης 
προσφοράς 

 

Κεφάλαιο 2:Αναλυτική τεχνική περιγραφή (Κ.Μ.Ε.Α.2.2) 
 

Αναλυτική τεχνική περιγραφή των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας με όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία διαστάσεων, δυναμικότητας, εξοπλισμού κτλ. 

 

Κεφάλαιο 3:Υδραυλικοί Υπολογισμοί (Κ.Μ.Ε.Α.2.3)  

Υδραυλικοί υπολογισμοί γραμμής λυμάτων της ΕΕΛ με βάση τους οποίους θα 
συνταχθεί η υδραυλική μηκοτομή. 

 

Υδραυλικοί υπολογισμοί για όλα τα αντλιοστάσια λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων που 
περιέχουν φυγοκεντρικές αντλίες (υποβρύχιες ή ξηρού τύπου). 

 

Υπολογισμοί για το σύστημα αερισμού βιολογικών αντιδραστήρων  

Κεφάλαιο 4: Υγιεινολογικοι Υπολογισμοί (Κ.Μ.Ε.Α.2.4)  

Υγειονολογικοί υπολογισμοί για την διαστασιολόγηση όλων των μονάδων 
επεξεργασίας, που θα τεκμηριώνουν τις αποδόσεις και τα όρια εκροής. Οι υπολογισμοί 
θα γίνουν για τα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού για όλες τις φάσεις 
σχεδιασμού, τόσο για την χειμερινή όσο και για την θερινή περίοδο λειτουργίας. 

 

Κεφάλαιο 5: Τεχνική Περιγραφή βοηθητικών έργων (Κ.Μ.Ε. Α.2.5)  

Τεχνική περιγραφή των βοηθητικών έργων και των οικοδομικών εργασιών της 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. 

 

Κεφάλαιο 6: Έργα πολιτικού μηχανικού (Κ.Μ.Ε.Α.2.6)  

Αξιολόγηση γεωλογικών και γεωτεχνικών στοιχείων, έλεγχος εδαφοτεχνικών συνθηκών 
του γηπέδου και σύνταξη γεωτεχνικής έκθεσης θεμελίωσης των δομικών κατασκευών 
και τυχόν αντιστηρίξεων 

 

Σύνταξη έκθεσης, που θα περιλαμβάνει παραδοχές, μεθόδους ανάλυσης και 
Επιλεγόμενο στατικό μοντέλο για την διαστασιολόγηση των δομικών κατασκευών 
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Προδιαγραφή 

Συμμορφώνεται
(Ναι/Όχι) 

Τόμος 1:Τεχνικές Εκθέσεις καιΥπολογισμοί 

Τεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικών έργων(Κ.Μ.Ε.Α.2.7)  

Τεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικών έργων, που θα περιλαμβάνει: 

 Υπολογισμούς και διαστασιολόγηση υποσταθμού (εφόσον απαιτείται) 

 Υπολογισμό και διαστασιολόγηση κεντρικών παροχικών καλωδίων 

 διάταξητοπικώνπινάκων 

 λίστα καταναλωτών 

 

Τεχνική περιγραφή συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου (Κ.Μ.Ε. Α.2.8)  

Τεχνική περιγραφή συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου, που θα περιλαμβάνει: 

 αρχές και πρότυπα σχεδιασμού του συστήματος 

 δομή του συστήματος 

 λίστα οργάνων 

 

Πρόγραμμα κατασκευής του έργου (Κ.Μ.Ε.Α.2.9)  

Σύνταξη γραμμικού προγράμματος κατασκευής του έργου &  αιτιολογικής έκθεσης 
 

Υπολογισμός καταναλώσεων ενέργειας και χημικών (Κ.Μ.Ε.Α.2.10) 
 

Υπολογισμοί καταναλώσεων ενέργειας και χημικών για την μέση ημερήσια παροχή και 

τα αντίστοιχα φορτία της Α’ φάσης. 

 

Λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο (Κ.Μ. Ε. Α.2.11)  

Περιγραφή λειτουργίας και συντήρησης έργων κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής 

λειτουργίας, με αναφορά στο προσωπικό που θα διατεθεί από τον Ανάδοχο 

 

 

 
 

Προδιαγραφή 
Συμμορφώνεται

(Ναι/Όχι) 

Τόμος2: Σχέδια 

Γενική διάταξη των έργων (Κ.Μ.Ε.Α.3.1) 
 

Σχέδια Γενικών Διατάξεων σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία θα παρουσιάζεται η γενική 

διάταξη της ΕΕΛ 

 

Σχέδια Γενικών Διατάξεων σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία θα παρουσιάζονται τα 

ενδιάμεσα στάδια επέκτασης-αναβάθμισης της ΕΕΛ 

 

Σχέδια  Γενικών  Διατάξεων  της  ΕΕΛ σε  κατάλληλη  κλίμακα στα  οποία  θα 
παρουσιάζονται οι ενεργές μονάδες για τα σενάρια λειτουργίας που προβλέπονται για 
κάθε εποχή 

 

Σχέδια Γενικών Διατάξεων σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία θα παρουσιάζεται η 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των μονάδων της ΕΕΛ, με τα τελικά υψόμετρα του 

διαμορφωμένου χώρου 

 

Σχέδια Γενικών Διατάξεων σε κατάλληλη κλίμακα στα  οποία  θα παρουσιάζονται  τα 
δίκτυα σωληνώσεων λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων της ΕΕΛ 
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Προδιαγραφή 
Συμμορφώνεται

(Ναι/Όχι) 

Τόμος 2: Σχέδια 

Σχέδια Γενικών Διατάξεων σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία θα παρουσιάζονται τα 

βοηθητικά δίκτυα της ΕΕΛ (δίκτυα πόσιμου, βιομηχανικού νερού κτλ.) 

 

Σχέδια Γενικών Διατάξεων σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία θα παρουσιάζονται τα έργα 

οδοποιίας, αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων της ΕΕΛ 

 

Σχέδια Γενικών Διατάξεων σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία θα παρουσιάζονται τα έργα 

διανομής ενέργειας της ΕΕΛ, στους οποίους θα φαίνονται οι ηλεκτρικοί πίνακες 

του έργου 

 

Διαγράμματα (Κ.Μ.Ε.Α.3.2)  

Υδραυλική μηκοτομή της γραμμής λυμάτων με τις στάθμες υγρού για όλες τις 

φάσειςλειτουργίας,καθώςεπίσηςκαιτιςστάθμεςτωνδομικώνκατασκευών 

 

Λειτουργικά διαγράμματα (process and instrumentation diagrams) με τα κύρια 
Χαρακτηριστικά όλων των μονάδων επεξεργασίας, στα οποία θα φαίνονται μεταξύ 
άλλων όλες οι διασυνδέσεις, ο βασικός εξοπλισμός, καθώς επίσης και τα όργανα 
μέτρησης και ελέγχου 

 

Σχέδια μονάδων (Κ.Μ.Ε.Α.3.3) 
 

Κατόψεις σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των επιμέρους προσφερομένων μονάδων 

με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. Στα σχέδια θα καθορίζονται οι απαραίτητες 

διαστάσεις και στάθμες 

 

Τομές σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των επιμέρους προσφερομένων μονάδων με 
τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. Στα σχέδια θα καθορίζονται οι απαραίτητες διαστάσεις 
και στάθμες 

 

Αρχιτεκτονικάσχέδια(Κ.Μ.Ε.Α.3.4) 
 

Κατόψεις σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των κτιρίων 
 

Τομές σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των κτιρίων 
 

Όψεις σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των κτιρίων 
 

 

 

Προδιαγραφή 
Συμμορφώνεται 

(Ναι / Όχι) 

Τόμος3: Η/Μ εξοπλισμός 

Τεύχος 3.1: Πληροφορίες προσφερόμενου εξοπλισμού ανά φυσικό μέρος της 

Ε.Ε.Λ.(Κ.Μ.Ε.Α.4.1) 

 

Έργα εισόδου και προεπεξεργασίας λυμάτων 
 

Δεξαμενήεξισορρόπησης 
 

Μεριστής παροχής 
 

Βιολογικός αντιδραστήρας 
 

Αντλιοστάσιοι ιλύος – δεξαμενή απονιτροποίησης ανα κυκλοφορίας 
 

Μονάδα διήθησης 
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Προδιαγραφή 
Συμμορφώνεται 

(Ναι / Όχι) 

Τόμος 3: Η/Μ εξοπλισμός 

Μονάδα απολύμανσης 
 

Μονάδαεπεξεργασίαςιλύος 
 

Δεξαμενή μεταερισμού – έργα διάθεσης 
 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
 

Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου 
 

Σωληνώσεις -εξαρτήματα δικτύου– Λοιπά υλικά 
 

Έργα υποδομής – βοηθητικές εργασίες& διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
 

Τεύχος3.2 : Στοιχεία τεκμηρίωσης εξοπλισμού (Κ.Μ.Ε.Α.4.2) 
 

Αντλίες λυμάτων και ιλύος 
 

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο 
 

Καμπύλες λειτουργίας, με ένδειξη του σημείου ονομαστικής λειτουργίας για κάθε 

επιμέρους εφαρμογή 

 

Υποβρύχιοι αναδευτήρες 
 

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο 
 

Φύλλο υπολογισμού του προμηθευτή, στο οποίο θα επιβεβαιώνονται τα 

χαρακτηριστικάκαι η θέση εγκατάστασης των αναδευτήρων για κάθε επιμέρους 

εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη την γεωμετρία της δεξαμενής και την συγκέντρωση του 

υγρού 

 

Συγκρότημα προεπεξεργασίας 
 

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο 
 

Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο προσφερόμενος 

εξοπλισμός (referencelist). 

 

Σύστημα υποβρύχιας διάχυσης: 
 

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο 
 

Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο προσφερόμενος 

εξοπλισμός (referencelist). 

 

Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την απόδοση του συστήματος 

διάχυσης για την συγκεκριμένη εφαρμογή και διάταξη του συστήματος διάχυσης. 

 

Συγκρότημα αφυδάτωσης 
 

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο 
 

Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο προσφερόμενος 

εξοπλισμός (referencelist). 

 

Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την απόδοση του συγκροτήματος 

αφυδάτωσης για την συγκεκριμένη εφαρμογή (συγκέντρωση στερεών εξόδου, 

συγκράτηση στερεών, κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη). 

 

Σύστημααυτοματισμού(PLC) 
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Προδιαγραφή 
Συμμορφώνεται 

(Ναι / Όχι) 

Τόμος3:Η/Μ εξοπλισμός 

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο 
 

Συγκρότημα απόσμησης 
 

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο 
 

Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο προσφερόμενος 

εξοπλισμός (referencelist). 

 

Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την απόδοση του συγκροτήματος 

απόσμησης. 

 

Όργανα μέτρησης 
 

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο 
 

Συγκρότημα διύλισης 
 

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο 
 

Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός 
(referencelist). 

 

Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την απόδοση του συγκροτήματος διύλισης 
 

Συγκρότημα απολύμανσης 
 

Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός 
(reference list). 

 

Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την απόδοση του συγκροτήματος 
απολύμανσης 

 

 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

 

 

 

Αταλάντη, 30 /12 /2021 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 


