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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων θα κατασκευαστεί στη θέση “Ηµερόκληµα 
Παλαιοσαµαρίνας” του ∆ήµου Τρικκαίων, για την εξυπηρέτηση της ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας ∆υτικής Θεσσαλίας, ήτοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και 
Τρικάλων. Το προτεινόµενο οικόπεδο για την εγκατάσταση της ΜΕΑ χωροθετείται σε 
επαφή µε τον εν λειτουργία ΧΥΤΑ Τρικάλων, και είναι συνολικής έκτασης περίπου 73 
στρεµµάτων.   
Το έργο αφορά στη µελέτη, κατασκευή και λειτουργία για δύο (2) έτη της Μονάδας 
Επεξεργασίας Αστικών Στερών Αποβλήτων για την εξυπηρέτηση της ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας ∆υτικής Θεσσαλίας, η οποία περιλαµβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες 
Καρδίτσας και Τρικάλων, συνολικής ετήσιας δυναµικότητας 59.205 tn/y αποβλήτων εκ 
των οποίων : 
(α) 45.453tn/y Αστικά Σύµµεικτα Απόβλητα  
(β) 9.626t/y προδιαλεγµένα οργανικά απόβλητα προερχόµενα από ∆σΠ 
(∆ιαλογή στην Πηγή) 
(γ)  4.126 tn/y πράσινα ή και κλαδέµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν ανάλογα 

µε το σχεδιασµό του κάθε διαγωνιζόµενου. ∆ιευκρινίζεται ότι η εισερχόµενη 
ποσότητα πράσινων δεν θα τιµολογείται από τον Ανάδοχο. 

 
1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαµβάνει τους συµβατικούς όρους µε βάση τους 
οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων 
της εργολαβίας θα µελετηθούν και θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο οι εργασίες του 
έργου. 

� ∆ίνει την πλήρη εικόνα των εκτελούµενων εργασιών στην έκταση του έργου,  
� Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και µεγέθη και τις λεπτοµέρειες 

κατασκευής. 
� Περιγράφει και αναλύει τις εργασίες, τις µεθόδους κατασκευής κάθε στοιχείου 

χωριστά. 
� Περιγράφει τις λοιπές εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για να γίνει η 

ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου 
� Περιλαµβάνει όλες τις τυπικές βασικές διατάξεις των έργων. 
� Περιγράφει τα εγγυηµένα – δεσµευτικά µεγέθη 
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2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
2.1 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Για τις ανάγκες και µόνο της οµοιοµορφίας των υπολογισµών, οι τεχνικές προσφορές 
των διαγωνιζόµενων θα βασιστούν στα ακόλουθα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 
σύστασης τόσο για τα ΑΣΑ όσο και για τα προδιαλεγµένα οργανικά απόβλητα. 
 
Τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα βάση των οποίων θα γίνει ο σχεδιασµός των 
τεχνικών προσφορών παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

Πίνακας 1: Γενικοί παράµετροι διαστασιολόγησης της ΜΕΑ 
Ετήσια δυναµικότητα µονάδας – Σύµµεικτα ΑΣΑ 45.453 tn/y 
Ετήσια δυναµικότητα µονάδας – Προδιαλεγµένα 
οργανικά 9.626 tn/y 

Ετήσια δυναµικότητα πράσινων/κλαδεµάτων  4.126 tn/y 
 
Για λόγους ενιαίας σύγκρισης των προσφορών οι διαγωνιζόµενοι θα θεωρήσουν ότι η 
σύσταση των σύµµεικτων ΑΣΑ και των προδιαλεγµέων οργανικών είναι ως κάτωθι. 
Πίνακας 2: Ποιοτική σύσταση εισερχοµένων ΑΣΑ στην ΜΕΑ 

(Πηγή: µελέτη ΠΕΣ∆Α) 
Υλικό Ποσότητα 

(t/y) 
Ποσοστό 
(%κ,β.) 

Υγρασία (*) 

Οργανικό  24.267 53,4% 65% 
Χαρτί – Χαρτόνι 8.413 18,5% 35% 
Πλαστικά 3.367 7,4% 5% 
Μέταλλα 1.451 3,2% 3% 
Γυαλί 926 2,0% 2% 
Ξύλο 2.100 4,6% 30% 
Λοιπά ανακτήσιµα 548 1,2% 30% 
Λοιπά 4.382 9,6% 15% 
Σύνολο 45.453 100%  

(*) εκτίµηση βάση της οποίας θα γίνει ο σχεδιασµός της τεχνικής προσφοράς 
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Πίνακας 3: Ποιοτική σύσταση προδιαλεγµένων οργανικών  

(εκτίµηση σύστασης) 
Υλικό Ποσότητα 

(t/y) 
Ποσοστό 
(%κ,β.) 

Υγρασία 

Οργανικό  8.663 90% 65% 
Λοιπά 963 10% 30% 
Σύνολο 9.626 100%  

 
 
Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν αναλυτικό ισοζύγιο µάζας τόσο για την επεξεργασία 
των Α.Σ.Α όσο και των προδιαλεγµένων οργανικών, το οποίο θα αντιστοιχεί απολύτως 
στο διάγραµµα ροής. Για λόγους ενιαίας σύγκρισης των προσφορών και προκειµένου 
να αποδεικνύεται σαφώς η ποιότητα και η ποσότητα των παραγοµένων προϊόντων, 
κάθε ρεύµα της παραγωγικής διαδικασίας, Α.Σ.Α και προδιαλεγµένα οργανικά, θα 
αναλύεται κατ’ ελάχιστον ως εξής 
 

Πίνακας 4:Υπόδειγµα Ισοζύγιο Μάζας 
 ΡΕΥΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΟΣ 1 

Ρεύµα 
ΣΥΝΘΕΣ
Η  

ΥΓΡ
Η 
ΜΑΖ
Α 

ΞΗΡΗ 
ΜΑΖΑ 

ΥΓΡΑ
ΣΙΑ 

ΑΝΑΚΤ
ΗΣΗ 

ΣΥΝΘ
ΕΣΗ  

ΥΓΡΗ 
ΜΑΖΑ 

ΞΗΡΗ 
ΜΑΖΑ 

  % κ.β. 

τόν
οι/έτ
ος 

τόνοι/
έτος 

% 

% κ.β. % κ.β. 
τόνοι/
έτος 

τόνοι/
έτος 

Οργανικό                 
Χαρτί – 
Χαρτόνι       

 
        

Πλαστικά                
Μέταλλα                
Γυαλί                
Ξύλο                
Λοιπά 
ανακτήσιµα       

 
        

Λοιπά         
ΣΥΝΟΛΟ                
 ΡΕΥΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΟΣ 1 

Ρεύµα 
ΣΥΝΘ
ΕΣΗ  

ΥΓΡΗ 
ΜΑΖΑ 

ΞΗΡΗ 
ΜΑΖΑ 

ΥΓΡΑ
ΣΙΑ 

ΑΝΑΚΤ
ΗΣΗ 

ΣΥΝΘ
ΕΣΗ  

ΥΓΡΗ 
ΜΑΖΑ 

ΞΗΡΗ 
ΜΑΖΑ 

  % κ.β. 
τόνοι/
έτος 

τόνοι/
έτος 

% 
% κ.β. % κ.β. 

τόνοι/
έτος 

τόνοι/
έτος 

Οργανικό                 
Λοιπά                 
ΣΥΝΟΛΟ         
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∆ιευκρινίζεται ότι, τόσο στο παρόν κεφάλαιο όσο και στα υπόλοιπα τεύχη του 
διαγωνισµού µε τον όρο υγρή µάζα υλικού, εννοείται το µείγµα της ξηρής µάζας του 
υλικού και της περιεχόµενης σε αυτό υγρασίας. Με τον όρο ξηρή µάζα υλικού εννοείται 
η µάζα του υλικού ελεύθερης της υγρασίας.  
 
 
Επίσης διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ποιοτική σύσταση θα χρησιµοποιηθεί από τους 
διαγωνιζόµενους κατά την σύνταξη της τεχνικής προσφοράς, για λόγους ενιαίας 
σύγκρισης των προσφορών. Για την πιστοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων της 
µονάδας εντός της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας και κανονικής λειτουργίας θα 
ληφθούν υπόψη οι διαθέσιµες εισερχόµενες ποσότητες και η δεδοµένη σύσταση των 
εισερχόµενων αποβλήτων στη ΜΕΑ την περίοδο εκείνη (λαµβάνοντας υπόψη τα 
αναφερόµενα στο κεφ. 10 και 11 του παρόντος).  
 
2.2 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ - ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα εγγυηµένα µεγέθη του έργου. 
 
Πίνακας 5: Εγγυηµένα ∆εσµευτικά Μεγέθη 

 Μέγεθος Στόχος – ∆εσµευτική Ποσότητα  

1. ∆υναµικότητα εγκατάστασης 
επεξεργασίας1)  

1.1 

1.1.1 Ετήσια ∆υναµικότητα µονάδας 
υποδοχής και µηχανικής επεξεργασίας 
σύµµεικτων ΑΣΑ. 

1.1.2 Ελάχιστη ωριαία δυναµικότητα 
γραµµής µηχανικής διαλογής ΑΣΑ 
(περιλαµβάνεται συντελεστής 
διαθεσιµότητας 85%) 

 

1.1.1. 45.453 t/y, επαυξηµένου κατά 
20%για λόγους εποχιακής αιχµής 
παραγωγής απορριµµάτων 
  

1.1.2. 30t/h 
 
 

1.2 

1.2.1 ∆υναµικότητα µονάδας υποδοχής και 
προεπεξεργασίας προδιαλεγµένων 
οργανικών αποβλήτων 

1.2.2 Ελάχιστη ωριαία δυναµικότητα 
γραµµής µηχανικής διαλογής ΑΣΑ 
(περιλαµβάνεται συντελεστής 
διαθεσιµότητας 90%). 

 

1.2.1 Μέχρι και 9.626t/y επαυξηµένου 
κατά 20% για λόγους εποχιακής 
αιχµής παραγωγής απορριµµάτων 

1.2.2   5,15t/h 

1.3 ∆υναµικότητα µονάδας βιολογικής 
επεξεργασίας 

 

1.3.1. 

 
A. Ποσότητα προς επεξεργασία 
 
 

Α. Η µονάδα βιολογικής επεξεργασίας θα 
έχει την κατάλληλη δυναµικότητα για 
επεξεργασία: 
 
A1. Σύµµεικτα ΑΣΑ: Του οργανικού 

κλάσµατος που προκύπτει από τα 
ισοζύγια του κάθε διαγωνιζόµενου 
βάσει των στόχων που τίθενται στα Τ∆ 
και  επαυξηµένου κατά 20% για την 
περίοδο αιχµής. 

A2. Προδιαλεγµένο οργανικό από ∆σΠ: 
Του οργανικού κλάσµατος που 
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 Μέγεθος Στόχος – ∆εσµευτική Ποσότητα  
προκύπτει από τα ισοζύγια του κάθε 
διαγωνιζόµενου βάσει των στόχων 
που τίθενται στα Τ∆ και  επαυξηµένης 
κατά 20% για την περίοδο αιχµής. 

 A3. Πράσινα απόβλητα: Ποσότητα µέχρι 
4.126t/y στις γραµµές βιολογικής 
επεξεργασίας του οργανικού 
κλάσµατος των συµµείκτων και των 
προδιαλεγµένων οργανικών, ανάλογα 
µε το σχεδιασµό του κάθε 
διαγωνιζόµενου. 

1.3.2. β. Ελάχιστος Χρόνος παραµονής 

Β1: Σύµµεικτα ΑΣΑ: Η µονάδα βιολογικής 
επεξεργασίας (ανάλογα µε την 
προσφερόµενη τεχνολογική λύση), πάντα 
πληρώντας τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
56366/4351/2014 θα έχει τους παρακάτω 
ελάχιστους χρόνους επεξεργασίας. 

1. Ελάχιστος χρόνος 
κοµποστοποίησης σε κλειστούς 
αντιδραστήρες 18 ηµέρες.  

2. Ωρίµανση κοµπόστ σε ανοικτούς 
αεριζόµενους σωρούς για 
τουλάχιστον 42 ηµέρες. 

3. Τήρηση απαιτήσεων  ΚΥΑ 
56366/4351/2014 

 
Β2: Προδιαλεγµένα Οργανικά από ∆σΠ:  
Η µονάδα βιολογικής επεξεργασίας 
(ανάλογα µε την προσφερόµενη 
τεχνολογική λύση), πάντα πληρώντας τις 
απαιτήσεις της ΚΥΑ 56366/4351/2014 θα 
έχει τους παρακάτω ελάχιστους χρόνους 
επεξεργασίας.   
• Ελάχιστος χρόνος αναερόβιας 

επεξεργασίας 21 ηµέρες  
• Ελάχιστος χρόνος 

κοµποστοποίησης χωνέµατος σε 
κλειστούς αντιδραστήρες 10 ηµέρες 
(εφόσον επιλεγεί) 

• Ελάχιστος χρόνος 
κοµποστοποίησης χωνέµατος σε 
αεριζόµενους ανοικτούς σωρούς 14 
ηµέρες (εφόσον επιλεγεί)  

• Ωρίµανση κοµπόστ σε ανοικτούς 
αεριζόµενους σωρούς για 
τουλάχιστον 28 ηµέρες 

• Τήρηση απαιτήσεων ΚΥΑ 
56366/4351/2014 
 

2. Ποσοστά ανάκτησης Μονάδας 
Μηχανικής Επεξεργασίας από την  
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επεξεργασία των σύµµεικτων ΑΣΑ 
(Παραποµπή 2) 

2.1 
Συνολική ανάκτηση ανακυκλώσιµων 
υλικών (χαρτί /χαρτόνι, πλαστικά, γυαλί, 
σιδηρούχα, αλουµινούχα, ξύλο)  

≥12% επί του συνόλου των εισερχοµένων 
σύµµεικτων ΑΣΑ επί υγρής βάσης 

2.2 

Ως ποσοστό ανάκτησης επί του 
αντίστοιχου εισερχόµενου ρεύµατος επί 
υγρής βάσης – Καθαρότητα υλικών 
• Χαρτί / Χαρτόνι 
• Πλαστικά 
• Γυαλί 
• Σιδηρούχα  
• Αλουµίνια 
• Ξύλο 

 
Ποσοστό 

ανάκτησης επί 
υγρής βάσης 

Καθαρότητα 
υλικών 

≥25% κ.β. ≥80,0% 
≥25% κ.β. ≥85,0% 
≥22% κ.β. ≥80,0% 
≥85% κ.β. ≥95,0% 
≥80% κ.β. 
≥62% κ.β. 

≥95,0% 
≥80,0% 

 

3.1 

Μέγιστο ποσοστό υπολειµµάτων επί 
των εισερχόµενων σύµµεικτων ΑΣΑ και 
προδιαλεγµένων οργανικών στην 
µονάδα3) 

40% κ.β. επί  υγρής βάσεως 

3.2 Εκτροπή βιοαποδοµήσιµων από την 
ταφή  

 

>60% επί των εισερχόµενων ΒΑΑ στην 
ΜΕΑ σε υγρή βάση 

4. Ειδική παραγωγή βιοαερίου4) 80Nm3/tn µάζας υλικού σε υγρή βάση που 
εισέρχεται στον αναερόβιο αντιδραστήρα. 

5.  Ποιότητα παραγόµενου α) κοµπόστ και 
 β) Κόµποστ τύπου Α5) 

α) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
παραγόµενου κοµπόστ από τα 
προδιαλεγµένα οργανικά υλικά θα 
πρέπει να καλύπτουν Ευρωπαϊκό 
πρότυπο, όπως το Οικολογικό Σήµα της 
Ε.Ε. (Eco-Label) για εδαφοβελτιωτικό 
υλικά. 

 
β) Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
Κ.Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 
«Καθορισµός απαιτήσεων 
(προδιαγραφών για εργασίες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της 
µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας 
των σύµµεικτων αστικών αποβλήτων 
και καθορισµός χαρακτηριστικών των 
παραγόµενων  υλικών ανάλογα µε τις 
χρήσεις τους, σύµφωνα µε  το εδάφιο β 
της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του 
Ν. 4042/2012 (Α΄/24).». 

 

6. Ηµέρες λειτουργίας6) 

• 260ηµέρες το έτος  
• 5 ηµέρες/εβδοµάδα 
• 1 βάρδια(8 ώρες) 

Όσον αφορά τα τµήµατα 
κοµποστοποίησης, αναερόβιας χώνευσης, 
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και αξιοποίησης βιοαερίου θα µπορούν να 
λειτουργούν έως και 365 ηµέρες το χρόνο 
σε 24ωρη βάση.  

7.  ∆ιαθεσιµότητα7) 

Ο χρόνος διαθεσιµότητας/λειτουργίας για 
τα τµήµατα Μηχανικής Επεξεργασίας 
Σύµµεικτων ΑΣΑ και Μηχανικής 
Προεπεξεργασίας Προδιαλεγµένων 
Οργανικών να ανέρχεται τουλάχιστον στο 
85% των ωρών που προκύπτουν για 
5ήµερη λειτουργία σε µία βάρδια  (8 
ώρες). 
 
Όσον αφορά τα τµήµατα 
κοµποστοποίησης, αναερόβιας χώνευσης, 
ωρίµανσης και αξιοποίησης βιοαερίου ο 
χρόνος διαθεσιµότητας/λειτουργίας τους 
να ανέρχεται τουλάχιστον στο 90% για 
7ήµερη λειτουργία (24 ώρες).  
 
Όσον αφορά το χρόνο εργασίας 
προσωπικού στα τµήµατα αναερόβιας 
χώνευσης, κοµποστοποίησης  ωρίµανσης 
να ανέρχεται τουλάχιστον στο 90% των 
ωρών που προκύπτουν για 5ήµερη 
λειτουργία σε µία βάρδια  (8 ώρες). 

 
Για την πιστοποίηση των παραπάνω µεγεθών ισχύουν τα ακόλουθα: 
1) Η συνολική δυναµικότητα της µονάδας που θα πιστοποιηθεί εντός της δοκιµαστικής 
λειτουργίας µέσω της λειτουργίας της µονάδας σε πλήρες φορτίο για δεδοµένο χρονικό 
διάστηµα , ανάλογα µε τις διαθέσιµες εισερχόµενες ποσότητες και τη δεδοµένη 
σύσταση των εισερχόµενων αποβλήτων στη ΜΕΑ την περίοδο εκείνη. Θα πρέπει 
ταυτόχρονα να εξεταστεί και η τήρηση των λοιπών εγγυηµένων µεγεθών. 

Σηµειώνεται ότι το διάστηµα µέχρι την πλήρη ανάπτυξη του συστήµατος ∆σΠ 
προδιαλεγµένων οργανικών, η ποσότητα των σύµµεικτων ΑΣΑ που καταλήγει στην 
µονάδα, δύναται να ανέλθει µέχρι την ποσότητα των 55.079t/y. Η Μονάδα θα έχει την 
δυνατότητα να επεξεργαστεί το σύνολο των εισερχόµενων αποβλήτων ήτοι 55.079t/y 
επαυξηµένου κατά 20% (για λόγους εποχιακής αιχµής παραγωγής απορριµµάτων). Η 
δυνατότητα επεξεργασίας της ποσότητας αυτής µπορεί να καλυφθεί µε επιπλέον ώρες 
ή βάρδια λειτουργίας. 
Το οργανικό κλάσµα των σύµµεικτών απορριµµάτων που προκύπτει από την µηχανική 
διαλογή/επεξεργασία, θα οδηγείται προς αερόβια κοµποστοποίηση-ωρίµανση για 
παραγωγή κοµπόστ τύπου Α’. 
Τα προδιαλεγµένα οργανικά απορρίµµατα, θα οδηγούνται προς µηχανική 
επεξεργασία/διαλογή για την αποµάκρυνση προσµίξεων και έπειτα προς βιολογική 
επεξεργασία τους σε αναερόβιο αντιδραστήρα. Το παραγόµενο χωνεµένο υλικό 
οδηγείται προς κοµποστοποίηση-ωρίµανση προς παραγωγή κοµπόστ υψηλής 
καθαρότητας και ποιότητας. 
Εφόσον οι ποσότητες των προδιαλεγµένων οργανικών δεν είναι αρκετές ώστε να 
καλύπτουν τη δυναµικότητα της µονάδας αναερόβιας επεξεργασίας, σ’ αυτήν δύναται 
να οδηγείται και το οργανικό κλάσµα των σύµµεικτων Α.Σ.Α. Σε καµία περίπτωση, δεν 
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θα υφίσταται ανάµιξη των δύο ρευµάτων µε στόχο τη δηµιουργία δύο διαφορετικών 
ειδών κοµπόστ. 
 

2) Το ποσοστό ανάκτησης επί του αντίστοιχου εισερχόµενου ρεύµατος επί υγρής 
βάσης 

θα προκύψει από τον ακόλουθο τύπο:  

Ποσοστό ανάκτησης (%) = 

Ανακτώµενο υλικό  (κ.β. επί υγρής βάσεως) / Ποσότητα υλικού στα εισερχόµενα 
σύµµεικτα (κ.β. επί υγρής βάσεως) 

 
3) Ποσοστό Υπολείµµατος – Εκτροπή βιοαποδοµήσιµων από την ταφή 

3.1)Ποσοστό υπολείµµατος προς ταφή: Το ποσοστό των υπολειµµάτων θα προκύψει 
από τον ακόλουθο τύπο:  

Ποσοστό υπολειµµάτων (%) = 

Παραγόµενα υπολείµµατα προς ΧΥΤΥ προερχόµενα από όλες τις διαδικασίες 
µηχανικής διαλογής και εξευγενισµού των εισερχόµενων στερεών αποβλήτων 
στη µονάδα του χρόνου (κ.β. επί υγρής βάσεως) / Εισερχόµενα απόβλητα 

(σύµµεικτα, προδιαλεγµένα και πράσινα)  (κ.β. επί υγρής βάσεως) 

3.2) Ποσοστό Εκτροπής Βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος από την ταφή: Το ποσοστό 
εκτροπής βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος (ζυµώσιµα και χαρτί) από την υγειονοµική ταφή 
υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

Πεκ,ΒΑΑ =				
ΒΒΑΑ, εισ. −ΒΒΑΑ, υπ.

ΒΒΑΑ, εισ.
		 

 
Όπου:  
Πεκ,ΒΑΑ = το ποσοστό (επί τοις εκατό) εκτροπής του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος 
από την  υγειονοµική ταφή.  
 

ΒΒΑΑ, εισ. = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος 
των εισερχοµένων στερεών αποβλήτων στη µονάδα, όπως αυτό προκύπτει από την 
ποσότητα και τη σύνθεση των εισερχοµένων αποβλήτων.  

ΒΒΑΑ, υπ. = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος στο 
υπόλειµµα, όπως αυτό προκύπτει από την ποσότητα και τη σύνθεση του 
υπολείµµατος.  

 

4) Η παραγωγή βιοαερίου:  

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

 
5) Ποιότητα παραγόµενου κόµποστ και κοµποστ τύπου Α:  
Κόµποστ τύπου Α: Όλα τα φορτία (batches) κοµπόστ που θα προκύψουν κατά τη 
διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας θα αποσταλούν σε πιστοποιηµένο εργαστήριο 
προς εξέταση της ποιότητάς του, σε σχέση µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 
56366/4351/12.12.2014 για κοµπόστ τύπου Α.  
 
Κόµποστ: Το κόµποστ που προέρχεται από την επεξεργασία του προδιαλεγµένου 
οργανικού προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως βελτιωτικό εδάφους ή καλλιεργητικό 
µέσο σε καλλιεργηµένα εδάφη, που προορίζονται για παραγωγή τροφών ή 
ζωοτροφών.  
 
Το κοµποστ, µετά από την περαιτέρω αναγκαία επεξεργασία θα πρέπει να πληροί τα 
κριτήρια, που καθορίζονται για τα βελτιωτικά εδάφους στην Απόφαση 2006/799/ΕΚ (E 
EL325, 24.11.2006 σ. 28) ή για καλλιεργητικά µέσα στην απόφαση 2007/64/ΕΚ (E EL 
32, 6.2.2007 σ. 137) 

 
 

Πίνακας 5: Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα 
εδαφοβελτιωτικά/καλλιεργητικά µέσα,(απόφ. 2006/799 & αποφ. 2007/64, 

αντίστοιχα 
Παράµετρος Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για 

τα εδαφοβελτιωτικά/καλλιεργητικά 
µέσα,(απόφ. 2006/799 & αποφ. 

2007/64, αντίστοιχα) 
Cd (mg/kg ξηρής µάζας) 1 
Cr (mg/kg ξηρής µάζας) 100 
Cu (mg/kg ξηρής µάζας) 100 
Hg (mg/kg ξηρής µάζας) 1 
Ni (mg/kg ξηρής µάζας) 50 
Pb (mg/kg ξηρής µάζας) 100 
Zn (mg/kg ξηρής µάζας) 300 
As (mg/kg ξηρής µάζας) 10 
Μο (mg/kg ξηρής µάζας) 2 
Se (mg/kg ξηρής µάζας) 1,5 
F (mg/kg ξηρής µάζας) 200 

Σαλµονέλα Απουσία σε 25g 
Helminth Ova Απουσία σε 1,5g 
E. Coli (MPN) <1000/g 
PCB’s (mg/kg) - 
PAHs (mg/kg) - 

Προσµίξεις> 2mm (d.w.) <0.5% 
Χαλίκι και πέτρες > 5mm <5% 

Περιεκτικότητα σε πλαστικό (% ξηρής 
µάζας) 

<0.5 (µέγεθος βρόχου 2mm) 

Περιεκτικότητα σε γυαλί (% ξ.µ.) <0.5 (µέγεθος βρόχου 2mm) 
Περιεκτικότητα σε µέταλλο (% ξ.µ.) <0.5 (µέγεθος βρόχου 2mm) 

Περιεκτικότητα σε πέτρες >5mm (% ξ.µ.)  
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Υγρασία (%) <75 
Οργανική ύλη (%) >20 

Ολικό Ν(%) <3 (εκ του οποίου το οργανικό Ν ≥ 80%) 
Κοκκοµετρική διαβάθµιση για το 90% κ.β. - 

Ηλεκτρική αγωγιµ., dS/m <1.5 
(µόνο για καλλιεργητικά µέσα) 

 
 
6) Η δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών απαιτήσεων της µονάδας θα πιστοποιηθεί 
εντός της δοκιµαστικής λειτουργίας µέσω της λειτουργίας της µονάδας σε πλήρες 
φορτίο για δεδοµένο χρονικό διάστηµα που θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και τον 
Επιβλέποντα του έργου, ανάλογα µε τις διαθέσιµες εισερχόµενες ποσότητες. Θα 
πρέπει ταυτόχρονα να εξεταστεί και η τήρηση των λοιπών εγγυηµένων µεγεθών. 
 
7) Ο ελάχιστος χρόνος διαθεσιµότητας λειτουργίας ανά τµήµα (µηχανική διαλογή, 
αναερόβια χώνευση, αξιοποίηση βιοαερίου, κοµποστοποίηση, ραφιναρία) θα προκύψει 
από τον ακόλουθο τύπο: 

∆ιαθεσιµότητα (%) = 

Καθαρές ώρες λειτουργίας / (Καθαρές ώρες λειτουργίας + ∆ιακοπές λειτουργίας 
για εργασίες συντήρησης, επισκευών κτλ) 

 
Στο τέλος της δοκιµαστικής λειτουργίας ο ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει ότι 
τηρούνται τα παραπάνω δεσµευτικά µεγέθη. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση 
της περιόδου πιστοποίησης, ο Ανάδοχος δεν ικανοποιεί τις ανωτέρω απαιτήσεις θα 
τεθούν σε εφαρµογή τα οριζόµενα στη ΕΣΥ. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MEA 
Στην παρούσα Ενότητα περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες κάθε τµήµατος της ΜΕΑ.   
 
Επίσης διευκρινίζεται ότι: 
 
Η ακριβής διάταξη και επιλογή του εξοπλισµού κάθε τµήµατος αποτελεί ευθύνη 
των ∆ιαγωνιζόµενων, οι οποίοι πρέπει τηρώντας τις ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τα όσα 
αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, να επιτύχουν την επίτευξη των 
ελάχιστων εγγυηµένων µεγεθών. 
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. 
 
Επίσης διευκρινίζεται ρητά ότι εάν η προτεινόµενη τεχνική λύση του Αναδόχου, 
ανεξάρτητα από το ότι θα τύχει της έγκρισης – αποδοχής του Εργοδότη, δεν 
µπορεί να επιτύχει την επίτευξη των ελάχιστων εγγυηµένων µεγεθών, κατά την 
περίοδο την δοκιµαστικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος 
χωρίς επιπλέον αµοιβή να τροποποιήσει – βελτιώσει – αντικαταστήσει 
κατάλληλα τη µελέτη και τον αντίστοιχο εξοπλισµό, ώστε να επιτυγχάνονται τα 
εγγυηµένα µεγέθη. 
 
3.1 ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ΜΟΝΑ∆Α ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τα απορριµµατοφόρα εισέρχονται στις εγκαταστάσεις από την υφιστάµενη πύλη 
εισόδου – εξόδου και κατευθύνονται προς το υφιστάµενες υποδοµές για την ζύγιση 
στην είσοδο του χώρου.  
 
Για τη ζύγιση των εξερχόµενων προϊόντων και υπολειµµάτων, στα πλαίσια του 
παρόντος έργου θα κατασκευαστεί δεύτερη γεφυροπλάστιγγα στο επίπεδο της ΜΕΑ σε 
κατάλληλη θέση, ανάλογα µε την γενική διάταξη του Αναδόχου, που θα διασφαλίζει την 
απρόσκοπτη ζύγιση των οχηµάτων που εξέρχονται από την ΜΕΑ.  
 
3.2 ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
Τα απορριµµατοφόρα οχήµατα µετά την ζύγισή τους οδεύουν µέσω της εσωτερικής 
οδοποιίας του έργου προς την πλατεία ελιγµών των απορριµµατοφόρων και 
ακολούθως προς τον ειδικά διαµορφωµένο χώρο για την υποδοχή των απορριµµάτων.  
Το δάπεδο της πλατείας ελιγµών των απορριµµατοφόρων θα είναι κατασκευασµένο 
από σκυρόδεµα αυξηµένων αντοχών στους ελιγµούς των οχηµάτων. 
Ο χώρος υποδοχής εξυπηρετεί την παραλαβή, σε ξεχωριστές θέσεις, των 
διαφορετικών ρευµάτων αποβλήτων που θα δέχεται η µονάδα ως ακολούθως: 
 
α) Υποδοχή σύµµεικτων αστικών αποβλήτων: Ο χώρος υποδοχής εξυπηρετεί την 

παραλαβή των σύµµεικτων απορριµµάτων ως χώρος εκκένωσης των 
απορριµµατοφόρων. Επιπλέον λειτουργεί ως προσωρινός αποθηκευτικός χώρος 
παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης των απορριµµάτων έως τη σταδιακή 
επεξεργασία τους.  
Ο χώρος υποδοχής των σύµµεικτων ΑΣΑ θα διαµορφωθεί σε τάφρο (υποχρεωτική 
τήρηση από τους διαγωνιζόµενους)και θα έχει συνολικό όγκο τουλάχιστον 2.100m3 
ώστε να επαρκεί για προσωρινή αποθήκευση ΑΣΑ τουλάχιστον (3) ηµερών. Το 
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δάπεδο θα είναι διαµορφωµένο µε κατάλληλη κλίση ενώ στον πυθµένα της 
δεξαµενής θα κατασκευαστούν συλλεκτήριες τάφροι µε εσχάρες ώστε να 
συλλέγονται τα υγρά απόβλητα και τα νερά από τις πλύσεις της τάφρου.  

 
β) Υποδοχή Προδιαλεγµένων οργανικών υλικών: Για την υποδοχή των 

προδιαλεγµένων οργανικών προερχόµενα από ∆σΠ (∆ιαλογή στην Πηγή),  θα 
διαµορφωθεί πλατεία ή τάφρος µικρής κλίσης µε δυνατότητα αποθήκευσης 3 ηµέρες 
και θα έχει συνολικό όγκο τουλάχιστον 225m3. Ο χώρος υποδοχής των 
προδιαλεγµένων οργανικών δύναται να χωροθετηθεί είτε σε χώρο πλησίον του 
χώρου υποδοχής των ΑΣΑ, είτε σε χώρο πλησίον της βιολογικής διεργασίας των 
προδιαλεγµένων οργανικών.  

 
γ) Υποδοχή Πράσινων: Για την υποδοχή των πράσινων και κλαδεµάτων ή και υλικού 

που επαναχρησιµοποιείται από την έξοδο της ραφιναρίας κοµπόστ και τα οποία θα 
χρησιµοποιούνται ως υλικό δοµής στην Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας θα 
προβλεφθούν κατάλληλοι χώροι λαµβάνοντας υπόψη την ποσότητα του υλικού 
δοµής που απαιτείται ανά διεργασία µε βάση  τον σχεδιασµό του Αναδόχου. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η θέση εκκένωσης θα διαµορφωθεί ώστε: 
• Να επιτρέπει την εύκολη εκφόρτωση και φόρτωση των απορριµµάτων. 
• Να διαθέτει επαρκή χώρο για αποθήκευση. 
• Να έχει επαρκή φωτισµό για τον οπτικό έλεγχο των απορριµµάτων. 
• Να επιτρέπει την πρόσβαση για την αποµάκρυνση των ακατάλληλων 

αποβλήτων. 
• Να µην διασκορπίζονται τα απορρίµµατα στον περιβάλλοντα χώρο. 
• Να µην υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων 

από την παραµονή των αποβλήτων στη θέση. 
 
3.3 ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ 
Η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής ακολουθεί µετά το χώρο υποδοχής. Στο τµήµα 
µηχανικής διαλογής θα γίνονται οι αναγκαίοι µηχανικοί και οπτικοί διαχωρισµοί και 
διεργασίες ώστε το ρεύµα των εισερχόµενων απορριµµάτων να διαχωριστεί στα 
παρακάτω κλάσµατα: 

� Ρεύµα ανακτηµένων ανακυκλώσιµων υλικών 
� Ρεύµα οργανικών  
� Ρεύµα άχρηστων προς ταφή 

 
Το σύστηµα γερανογέφυρας - αρπάγης από τον χώρο υποδοχής απορρίπτει τα υλικά 
εντός της χοάνης τροφοδοσίας του σχίστη σάκων. Στόχος της διάταξης αυτής είναι η 
διάνοιξη των συσκευασιών και των σάκων εντός των οποίων βρίσκονται τα σύµµεικτα 
αστικά απορρίµµατα. Μετά τον σχίστη σάκων τα απορρίµµατα µέσω µεταφορικής 
ταινία οδηγούνται σε καµπίνα χειροδιαλογής όπου γίνεται η ανάκτηση ευµεγέθων 
υλικών καθώς και η αποµάκρυνση υλικών τα οποία πιθανά να προκαλέσουν 
δυσλειτουργία του κατάντη εξοπλισµού και των διεργασιών. Τα υλικά που θα 
ανακτώνται στην καµπίνα χειροδιαλογής θα είναι κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

• Γυαλί 
• Ευµεγέθη ανακυκλώσιµα 

 
Επιπρόσθετα και ανάλογα µε το σχεδιασµό του διαγωνιζόµενου θα υπάρχει η 
δυνατότητα αποµάκρυνσης ανεπιθύµητων λοιπών υλικών. 
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Οι µετέπειτα διαχωρισµοί θα επιτυγχάνονται µε τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού 
(κόσκινα, µαγνητικούς διαχωριστές, επαγωγικούς διαχωριστές, οπτικούς διαχωριστές 
κ.λπ.) µε κύριους άξονες τον βέλτιστο διαχωρισµό των επί µέρους ρευµάτων, την 
ελαχιστοποίηση προσµίξεων στα ανακτούµενα ανακυκλώσιµα υλικά, την αφαίρεση των 
άχρηστων υλικών, και την επίτευξη των επιθυµητών προδιαγραφών των προϊόντων. 
 
Ο εξοπλισµός διαχωρισµού θα αναπτύσσεται σε τουλάχιστον µία (1) γραµµή 
επεξεργασίας για τα σύµµεικτα απορρίµµατα και µία (1) για τα προδιαλεγµένα 
οργανικά. Η µονάδα θα σχεδιαστεί ώστε να µπορεί να παραλάβει αύξηση 
δυναµικότητας λόγω αιχµής ή µελλοντική αύξησης ποσοτήτων κατά 20% χωρίς 
αλλαγές στο σχεδιασµό και διαφοροποίηση στα λειτουργικά κόστη. 

 Ο παραπάνω χώρος θα πρέπει να µελετηθεί και να αποτυπώνεται ευκρινώς στα 
σχέδια της µελέτης του Αναδόχου.   
 
Η χειροδιαλογή επιτρέπεται µόνο για την αύξηση της καθαρότητας των υλικών που 
ανακτώνται από τους οπτικούς διαχωριστές καθώς και για την χειροδιαλογή ογκωδών 
υλικών, ξύλου, γυαλιού καθώς και για την αποµάκρυνση ανεπιθύµητων υλικών.  
 
Κατ’ ελάχιστο τα προς ανακύκλωση-επαναχρησιµοποίηση χαρτιά και πλαστικά θα 
συµπιέζονται σε δέµατα και θα αποθηκεύονται. 
 
Οι διεργασίες της ρύθµισης του µεγέθους θα πραγµατοποιηθούν µε τεµαχισµό ή 
κοσκίνιση ή συνδυασµό τους. Η αλληλουχία των διεργασιών και τα µεγέθη των υλικών 
θα καθορισθούν αναλόγως της εφαρµοζόµενης τεχνολογίας από τον Ανάδοχο σε 
συνδυασµό µε τις καθοριζόµενες απαιτήσεις στο παρόν τεύχος.  
 
Το τµήµα µηχανικής διαλογής θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε µαγνητικούς διαχωριστές 
για την αποµάκρυνση σιδηρούχων υλικών, καθώς και αλουµινοδιαχωριστές για την 
αποµάκρυνση των µη σιδηρούχων υλικών που θα στηρίζονται στην αρχή των 
επαγωγικών ρευµάτων.  
 
Αντίστοιχα τα προς ανακύκλωση - επαναχρησιµοποίηση πλαστικά και χαρτιά θα 
διαχωρίζονται µε οπτικό διαχωρισµό. Επίσης στο εσωτερικό της µονάδας µηχανικής 
διαλογής θα αναπτύσσεται ένα ενιαίο σύστηµα διαδρόµων και κλιµακοστασίων γύρω 
από το µηχανολογικό εξοπλισµό, για την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία του 
ανάλογα µε την τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 
 
Για το σύνολο των παραγόµενων υγρών αποβλήτων από το τµήµα της µηχανικής 
διαλογής (υγρά απόβλητα επεξεργαζόµενων υλικών, πλύσεων εξοπλισµού και 
δαπέδων) θα προβλεφθεί σύστηµα συλλογής και µεταφοράς στη δεξαµενή υγρών 
αποβλήτων της ΜΕΑ.  
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3.4 ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ  

3.4.1 Μονάδα αερόβιας επεξεργασίας (κοµποστοποίηση) 
Στη Μονάδα βιολογικής Επεξεργασίας (Μ.Β.Ε.) οργανικού κλάσµατος των συµµείκτων 
γίνεται η επεξεργασία του οργανικού που προκύπτει από τη µηχανική διαλογή και 
προεπεξεργασία των σύµµεικτων απορριµµάτων  

Συγκεκριµένα το οργανικό από τα σύµµεικτα απορρίµµατα οδηγείται για 
κοµποστοποίηση/σταθεροποίηση σε µονάδα ταχείας κοµποστοποίησης. Το 
κοµποστοποιηµένο και σταθεροποιηµένο υλικό µεταφέρεται στη µονάδα ωρίµανσης 
από όπου παράγεται κοµπόστ τύπου Α’ σύµφωνα µε την ΚΥΑ 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 
3339/Β/12-12-2014).  

Η µονάδα θα σχεδιαστεί ώστε να µπορεί να παραλάβει αύξηση δυναµικότητας λόγω 
αιχµής ή µελλοντική αύξησης ποσοτήτων κατά 20% χωρίς αλλαγές στο σχεδιασµό και 
διαφοροποίηση στα λειτουργικά κόστη. 

Η µονάδα θα αποτελείται από κλειστούς αντιδραστήρες (κελιά) από σκυρόδεµα ή 
προκατασκευασµένα στοιχεία ή αντιδραστήρες τύπου δεξαµενής εντός των οποίων 
εισέρχεται το υλικό προς κοµποστοποίηση αφού αναµιχθεί µε την απαραίτητη 
ποσότητα υλικού δοµής εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχεδιασµό της 
προσφερόµενης τεχνικής λύσης.  

Οι αντιδραστήρες σε κάθε περίπτωση θα βρίσκονται εντός κλειστού κτιρίου το οποίο θα 
φέρει εγκατάσταση εξαερισµού και διαχείρισης του απαγόµενου αέρα. 

Εντός των αντιδραστήρων το υλικό παραµένει υπό συνεχή αερισµό και περιοδική 
διαβροχή ώστε να διατηρείται πάντα η επιθυµητή υγρασία του. Οι συνθήκες 
επεξεργασίας ελέγχονται µε αισθητήρες και αυτόµατο ελεγκτή ώστε να ρυθµίζονται 
αυτόµατα οι επιθυµητές παράµετροι αερισµού, διαβροχής κ.λπ. 

Ελέγχονται και καταγράφονται οι παρακάτω παράµετροι 

• Θερµοκρασία και υγρασία υλικού  

• Περιεκτικότητα οξυγόνου στον εξερχόµενο αέρα 

• Θερµοκρασία και υγρασία εισερχόµενου αέρα 

• Παροχή και πίεση εισερχόµενου αέρα 

• Θερµοκρασία και υγρασία εξερχόµενου αέρα  

 

Κάθε αντιδραστήρας ή κελί περιέχει 

• Σύστηµα βεβιασµένης εισαγωγής (ή απαγωγής) αέρα από το δάπεδο του, µε 
φυσητήρα / απορροφήτηρα 

• ∆ιάταξη ανακυκλοφορίας αέρα και ανάµιξης µε φρέσκο αέρα.  

• Σύστηµα συλλογής στραγγισµάτων 

• Σύστηµα διαβροχής / επανακυκλοφορίας των στραγγισµάτων 

• Αισθητήρια ελέγχου διαδικασίας 

• Αυτόµατο έλεγχο των συστηµάτων 
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Ο απορριπτόµενος από τους αντιδραστήρες αέρας οδηγείται στη διάταξη επεξεργασίας 
αέρα. 

Ο σχεδιασµός και η διαστασιολόγηση της µονάδας βιολογικής επεξεργασίας οργανικού 
Α.Σ.Α. θα γίνει για όλους του διαγωνιζόµενους σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

Ειδικό βάρος οργανικού Α.Σ.Α.:     0,6tn/m3 

Ειδικό βάρος υλικού δοµής (*):     0,3tn/m3 

Υγρασία υλικού δοµής (*):      40% κ.β 

Χρόνος εργασίας προσωπικού:     260 ηµέρες / έτος 

Καθαρός χρόνος εργασίας προσωπικού:    ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 90%  

των ωρών που 
προκύπτουν για 5ήµερη 
λειτουργία σε µία βάρδια  (8 
ώρες). 

Ικανότητα επεξεργασίας:      20% επιπλέον της 
ονοµαστικής βάση ισοζυγίων 

Ελάχιστος χρόνος παραµονής στον/στους αντιδραστήρα/ες:  18 ηµέρες 

(*) αναφέρεται σε υλικό δοµής από πράσινα κλαδέµατα κ.λπ, αν χρησιµοποιηθούν. 
∆ιαφορετικά αν χρησιµοποιηθεί υλικό από την έξοδο της ραφιναρίας αυτό θα έχει ειδικό 
βάρος και υγρασία σύµφωνα µε την τεχνική λύση του κάθε διαγωνιζόµενου.  

 

3.4.2 Μονάδα Ωρίµανσης 
Μετά την κοµποστοποίηση του το υλικό οδηγείται στη µονάδα ωρίµανσης όπου το 
υλικό διαστρώνεται σε ανοικτούς σωρούς. Οι σωροί φέρουν υποκείµενο αγωγό 
αερισµού ώστε να εξασφαλίζεται ο διαρκής αερισµός του υλικού, ενώ περιοδικά το 
κοµπόστ δύναται να αναδεύεται µε όχηµα αναστροφέα για την καλύτερη ρύθµιση της 
υγρασίας του. 

Ο αερισµός γίνεται µε ένα φυσητήρα ανά σωρό µε ελάχιστη παροχή 80m3/h. 

Στο στάδιο ωρίµανσης το υλικό παραµένει για τουλάχιστον 42 ηµέρες. 

Ο σχεδιασµός της µονάδα είναι τέτοιος ώστε να µπορεί να παραλάβει ποσότητα αιχµής 
έως και 20% επιπλέον της ονοµαστικής που προκύπτει από τα ισοζύγια των 
διαγωνιζόµενων. 

Η εισαγωγή και αποµάκρυνση των οργανικών θα γίνεται σε στεγασµένους χώρους, 
ανάλογα µε το σχεδιασµό του κάθε διαγωνιζόµενου.  

 

Οι σωροί καθώς και οι διατάξεις αερισµού καθώς και ο χώρος ελιγµών των 
µηχανηµάτων της ωρίµανσης θα είναι στεγασµένοι. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

21 

    

Όσον αφορά το χρόνο εργασίας προσωπικού θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 90% των 
ωρών που προκύπτουν για 5ήµερη λειτουργία σε µία βάρδια  (8 ώρες). 

 

3.5 ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  

3.5.1 Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης 
Τα προδιαλεγµένα απορρίµµατα, αφού περάσουν από τη µονάδα µηχανικής 
προεπεξεργασίας για αφαίρεση προσµίξεων κ.λπ., οδηγούνται στη συνέχεια στη 
µονάδα αναερόβιας χώνευσης. Εφόσον οι ποσότητες των προδιαλεγµένων οργανικών 
δεν είναι αρκετές ώστε να καλύπτουν τη δυναµικότητα της µονάδας αναερόβιας 
επεξεργασίας, σ’ αυτήν δύναται να οδηγείται και το οργανικό κλάσµα των σύµµεικτων 
Α.Σ.Α. Ο σχεδιασµός των αντιδραστήρων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει 
την επεξεργασία της ποσότητας προδιαλεγµένων οργανικών που εισέρχεται στη 
µονάδα χωρίς ανάµιξη τους µε το οργανικό κλάσµα των Α.Σ.Α. 

Η µονάδα θα αποτελείται από αντιδραστήρα/ες συνεχούς ή διακεκοµµένης αναερόβιας 
χώνευσης υψηλών στερεών (>25% κ.β). 

Η τροφοδοσία του οργανικού υλικού στους αντιδραστήρες γίνεται µε µηχανικά µέσα ή 
µε φορτωτές ανάλογα µε το σχεδιασµό του κάθε διαγωνιζόµενου. 

Η παραµονή του υλικού στον αντιδραστήρα (ή στους αντιδραστήρες αναερόβιας 
επεξεργασίας) είναι 21 ηµέρες , (όπως προβλέπεται για το οργανικό των Α.Σ.Α. από  
την ΚΥΑ 56366/4351/2014). Κατά το χρονικό διάστηµα αυτό σηµαντική ποσότητα της 
οργανική ύλης διασπάται προς σχηµατισµό βιοαερίου, το οποίο αξιοποιείται ενεργειακά 
προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. 

Το χώνεµα του αντιδραστήρα στη συνέχεια οδηγείται προς αερόβια επεξεργασία 
(κοµποστοποίηση) και ωρίµανση. 

Ανάλογα µε τον τύπο του αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης, το χωνεµένο υλικό 
διέρχεται από διάταξη αφυδάτωσης. Σε αυτή την τεχνολογία το νερό που αφαιρείται 
από το χωνεµένο υλικό είναι ουσιαστικά αυτό πού επί τω πλείστο προστίθεται κατά την 
πλήρωση του αντιδραστήρα, προς ρύθµιση της υγρασίας, και να εµβολιάζεται το 
εισερχόµενο υλικό µε µικροοργανισµούς απαραίτητους για την διάσπαση του 
οργανικού υλικού.  

Ο έλεγχος των διεργασιών που συντελούνται εντός των χωνευτών είναι ιδιαίτερα 
κρίσιµος τόσο για το έλεγχο των διεργασιών όσο και για την αποφυγή επικινδύνων 
καταστάσεων. Κατ’ ελάχιστον θα παρακολουθούνται συνεχώς η παραγόµενη ποσότητα 
βιοαερίου, η θερµοκρασία και η υγρασία στο εσωτερικό των αντιδραστήρων. 
 

Αντίστοιχα ανάλογα µε τον τύπο του αντιδραστήρα απαιτείται δοχείο βιοαερίου 
(αεριοφυλάκιο) για την οµαλή διοχέτευση του βιοαερίου στη µονάδα αξιοποίησης. Οι 
διαγωνιζόµενοι θα τεκµηριώσουν την απαίτηση ή όχι αεριοφυλακίου στην τεχνική τους 
λύση καθώς και την χωρητικότητα αυτού. 

 

Η διαστασιολόγηση του/των αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγµένου 
οργανικού θα γίνει µε τις παρακάτω παραδοχές για όλους τους διαγωνιζόµενους: 

Αιχµή:       20% επιπλέον της ονοµαστικής  
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Ειδικό βάρος προδιαλεγµένου οργανικού (*):  0,6tn/m3 

Το ειδικό βάρος του υλικού εντός των αντιδραστήρων εξαρτάται από τη σχεδίαση κάθε 
διαγωνιζόµενου. 

Υγρασία προδιαλεγµένου οργανικού (*):   65% κ.β 

Καθαρός χρόνος εργασίας προσωπικού: ανέρχεται τουλάχιστον στο 90% των 
ωρών που προκύπτουν για 5ήµερη 
λειτουργία σε µία βάρδια  (8 ώρες). 

(*) οι τιµές είναι εκτιµώµενες και αναφέρονται στο υλικό κατά την είσοδο του στη 
µονάδα και θα ληφθούν από όλους τους διαγωνιζόµενους, για τις ανάγκες και µόνο της 
οµοιοµορφίας των υπολογισµών. 

 

 

3.5.2 Μονάδα αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγµένου οργανικού. 
Το χώνεµα από το προδιαλεγµένο οργανικό, ανάλογα µε την τεχνική λύση αναµιγνύεται 
µε υλικό δοµής και οδηγείται προς αερόβια επεξεργασία. 

Η αερόβια επεξεργασία θα είναι εναλλακτικά και πάντα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
άρθρου 3 της ΚΥΑ 56366/4351/2014: 

Α) Σε ανοικτούς σωρούς (κοµποστοποίηση και ωρίµανση) 

Β) Σε αντιδραστήρες κλειστού τύπου 

Σε περίπτωση που η κοµποστοποίηση γίνεται σε ανοικτούς σωρούς, οι σωροί θα είναι 
στεγασµένοι, θα φέρουν αγωγό υποκείµενου αερισµού για συνεχή αερισµό του υλικού , 
ενώ το υλικό θα αναδεύεται περιοδικά µε όχηµα-αναστροφέα κοµπόστ. Ο χρόνος 
παραµονής τους συνολικά στη φάση κοµποστοποίησης-ωρίµανσης θα είναι 
τουλάχιστον 42 ηµέρες , από τις οποίες οι 14 ηµέρες θα αφορούν το στάδιο της 
κοµποστοποίησης σύµφωνα µε το σηµείο 1β) του άρθρου 3 της  ΚΥΑ 
56366/4351/2014. Μετά την κοµποστοποίηση το υλικό µεταφέρεται στο χώρο 
ωρίµανσης όπου διαστρώνεται σε αεριζόµενους σωρούς και παραµένει για 
τουλάχιστον 28 ηµέρες. 

Σε περίπτωση που η κοµποστοποίηση γίνει σε κλειστούς αντιδραστήρες το υλικό θα 
παραµείνει  για χρονικό διάστηµα 10 ηµερών ώστε να εξασφαλιστεί ο χρόνος µιας 
εβδοµάδας (7 ηµέρες) σε θερµοκρασία πάνω από 60οC σύµφωνα µε την (ΦΕΚ 
3339/Β/12-12-2014). Μετά την κοµποστοποίηση το υλικό µεταφέρεται στο χώρο 
ωρίµανσης όπου διαστρώνεται σε αεριζόµενους σωρούς και παραµένει για 
τουλάχιστον 28 ηµέρες. 

Η εισαγωγή και αποµάκρυνση των οργανικών θα γίνεται σε στεγασµένους χώρους, 
ανάλογα µε το σχεδιασµό του κάθε διαγωνιζόµενου.  

Οι αντιδραστήρες είναι από σκυρόδεµα ή προκατασκευασµένα στοιχεία. 

Σε κάθε περίπτωση , από τις παραπάνω , ο χρόνος ωρίµανσης θα είναι τουλάχιστον 
28 ηµέρες. 
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3.5.3 Μονάδα Ωρίµανσης προδιαλεγµένου οργανικού 
Μετά την κοµποστοποίηση του το υλικό οδηγείται στη µονάδα ωρίµανσης όπου το 
υλικό διαστρώνεται σε ανοικτούς σωρούς. Οι σωροί φέρουν υποκείµενο αγωγό 
αερισµού ώστε να εξασφαλίζεται ο διαρκής αερισµός του υλικού, ενώ περιοδικά το 
κοµπόστ αναδεύεται µε όχηµα αναστροφέα για την καλύτερη ρύθµιση της υγρασίας 
του. 

Ο αερισµός γίνεται µε ένα φυσητήρα ανά σωρό µε ελάχιστη παροχή 80m3/h.Στο στάδιο 
ωρίµανσης το υλικό παραµένει για τουλάχιστον 28 ηµέρες. 

Ο σχεδιασµός της µονάδα είναι τέτοιος ώστε να µπορεί να παραλάβει ποσότητα αιχµής 
έως και 20% επιπλέον της ονοµαστικής που προκύπτει από τα ισοζύγια των 
διαγωνιζόµενων. 

Η εισαγωγή και αποµάκρυνση των οργανικών θα γίνεται σε στεγασµένους χώρους, 
ανάλογα µε το σχεδιασµό του κάθε διαγωνιζόµενου.  

Οι σωροί καθώς και οι διατάξεις αερισµού καθώς και ο χώρος ελιγµών των 
µηχανηµάτων της ωρίµανσης θα είναι στεγασµένοι. 

 

3.6 ΜΟΝΑ∆Α ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ - ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ  
Το κοµπόστ τύπου Α που παράγεται από την βιολογική επεξεργασία του οργανικού 
κλάσµατος των σύµµεικτων και το κοµπόστ που παράγεται από την αερόβια 
επεξεργασία του χωνέµατος του προδιαλεγµένου οργανικού οδηγούνται στη µονάδα 
ραφιναρίας για εξευγενισµό προκειµένου να αποµακρυνθούν από αυτό οι 
ανεπιθύµητες προσµίξεις. 

Τα δύο ρεύµατα ραφινάρονται ξεχωριστά σε διαφορετικές ηµέρες, ώστε να µην υπάρχει 
ανάµιξη των δύο ειδών κοµπόστ.  

Οι διαγωνιζόµενοι θα τεκµηριώνουν στο σχεδιασµό τους το χρόνο που απασχολείται η 
ραφιναρία για την επεξεργασία του κάθε ρεύµατος. 

Για το σκοπό αυτό η τροφοδοσία της ραφιναρίας γίνεται σε διαφορετικού χρόνους ή/και 
ηµέρες, κατά συνέπεια η µεταφορά του υλικού από τους σωρούς του κοµπόστ από τα 
προδιαλεγµένα γίνεται σε διαφορετικό χρόνο ή /και ηµέρα από αυτόν που γίνεται η 
αντίστοιχη εκκένωση των σωρών κοµπόστ από το οργανικό των σύµµεικτων 
απορριµµάτων. Ενδιάµεσα γίνεται ο καθαρισµός των κόσκινων. 

 

Κατά το ραφινάρισµα, επιτυγχάνεται διαχωρισµός του από ξένες προσµίξεις (κυρίως 
γυαλί, σκληρά πλαστικά, χαλίκι, film πλαστικών).  

Τα στάδια φιλτραρίσµατος που χρησιµοποιούνται στη ραφιναρία για τον καθαρισµό του 
κοµπόστ σύµµεικτων και προδιαλεγµένων είναι ενδεικτικά τα εξής: 

• Περιστροφικό κόσκινο, για τον διαχωρισµό του κλάσµατος µε ενδεικτικό 
µέγεθος <30mm το οποίο οδηγείται στο επόµενο στάδιο, ενώ το µικρότερο 
κλάσµα συγκεντρώνεται σε container. 

• Βαρυµετρική τράπεζα για την αποµάκρυνση αδρανών υλικών και άλλων 
λεπτόκοκκων προσµίξεων και γίνεται η τελική ανάκτηση του κλάσµατος µε 
ενδεικτικό µέγεθος <10 mm που αποτελεί το τελικό προϊόν.  
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Μέρος του υλικού που απορρίπτεται στη ραφιναρία µπορεί να οδηγηθεί , 
ανάλογα µε το σχεδιασµό του διαγωνιζόµενου, για επαναχρησιµοποίηση σαν 
υλικό δοµής στα στάδια κοµποστοποίησης ενώ το υπόλοιπο θα οδηγείται στον 
Χ.Υ.Τ.Υ. 

 

Τα προϊόντα της ραφιναρίας είναι τα εξής: 

• Κοµπόστ οργανικού σύµµεικτων ΑΣΑ, κοµπόστ τύπου Α 

• Κοµπόστ υψηλής ποιότητας από προδιαλεγµένο οργανικό υλικό, κοµπόστ 
τύπου Β. 

• Υλικό δοµής µε ενδεικτικό µέγεθος >10mm, προς επαναχρησιµοποίηση στις 
µονάδες κοµποστοποίησης ή και ταφή στο ΧΥΤΥ. Στην περίπτωση που 
επαναχρησιµοποιείται στην κοµποστοποίηση δεν λαµβάνεται υπόψη στον 
υπολογισµό του ποσοστού υπολείµµατος προς ταφή. 

Στο ισοζύγιο του κάθε διαγωνιζόµενου θα φαίνεται η ποσότητα του υλικού που 
οδηγείται σε ταφή και του υλικού που οδηγείται σε επαναχρησιµοποίηση στην 
κοµποστοποίηση καθώς και το ποσοστό υγρασίας του κάθε ρεύµατος από αυτά. 

 

Το υλικό που επανακυκλοφορεί από το ραφινάρισµα του κοµπόστ τύπου Α , δεν θα 
χρησιµοποιηθεί ως υλικό δοµής για την κοµποστοποίηση του χωνέµατος του 
προδιαλεγµένου.  

Η ραφιναρία θα στεγάζεται εντός κλειστού αεριζόµενου κτιρίου. Ο απαγόµενος αέρας 
οδηγείται στη διάταξη επεξεργασίας αέρα.  

Τα ρεύµατα του κοµπόστ αφού ραφιναριστούν ,αποθηκεύονται σε στεγασµένο χώρο 
µέχρι την τελική τους διάθεση. 

Οι χώροι αποθήκευσης (διακριτοί για κάθε τύπο κοµπόστ) , θα έχουν την απαραίτητη 
χωρητικότητα για αποθήκευση κοµπόστ για τουλάχιστον 30 ηµέρες. 

 

3.7 ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Το παραγόµενο βιοαέριο οδηγείται µε σωλήνωση από ανοξείδωτο χάλυβα στον χώρο 
όπου υπάρχει η εγκατάσταση ενεργειακής αξιοποίησης του. 

Η διάταξη ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου ενδεικτικά αποτελείται από τα 
ακόλουθα: 

• Φίλτρο-δοχείο συµπυκνωµάτων 
• Αφυγραντήρας 
• Αντλία αναρρόφησης (blower) 
• Εναλλάκτης θέρµανσης 
• Πυρσός καύσης 
• Όργανα µέτρησης βιοαερίου 
• Μηχανή εσωτερικής καύσης-γεννήτρια 
• Μετασχηµατιστής 
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Ο πυρσός καύσης χρησιµοποιείται εναλλακτικά, ώστε το µέρος του βιοαερίου, το οποίο 
δε θα αξιοποιείται είτε λόγω περίσσειας είτε λόγω συντήρησης της γεννήτριας, θα 
οδηγείται για ασφαλή καύση. 

 

Οι σωληνώσεις από τον αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης καταλήγουν σε κοινό 
συλλέκτη από όπου αυτόµατα θα καθορίζεται ποια ποσότητα προορίζεται για 
ηλεκτροπαραγωγή και ποια προς τον πυρσό καύσης.  

Στην µηχανή εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται και ανάκτηση 
θερµικής ενέργειας από το ψυγείο του κινητήρα και από τα καυσαέρια του. 

Η θερµική ενέργεια χρησιµοποιείται για τη θέρµανση των αντιδραστήρων όπου 
απαιτείται. 

Η γεννήτρια θα βρίσκεται τοποθετηµένη σε µεταλλικό εµπορευµατοκιβώτιο (container) 
κατάλληλων διαστάσεων. 

Η µονάδα διαχείρισης βιοαερίου θα διαστασιολογηθεί µε τις παρακάτω παραµέτρους: 

Ελάχιστη παραγωγή βιοαερίου: 200Nm3/tn ξηρής µάζας που 
εισέρχεται στον αναερόβιο 
αντιδραστήρα ή ισοδύναµα 
80Nm3/tn υγρής µάζας που 
εισέρχεται στον αντιδραστήρα. 

Περιεκτικότητα βιοαερίου σε CH4:    ≥55%  

Θερµογόνος δύναµη CH4:     10kWh/m3 

 

Ονοµαστική ισχύς CHP:     ≥330 kVA 

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας µονάδας CHP:  8000 ώρες/έτος 

Κατανάλωση καυσίµου:     ≤2,5kWh/kWh 

Απόδοση ηλεκτροπαραγωγής:    ≥35% 

Απόδοση παραγωγής θερµικής ενέργειας:   ≥45% 

Παροχή ζεστού νερού:     περίπου 15m3/h 

Θερµοκρασία ζεστού νερού:    ≥85οC 

Ικανότητα µερικού φορτίου:    µέχρι και 50% 

Απόδοση γεννήτριας (cosf=0.8):    95% 

 

Η µέγιστη ισχύς του πυρσού καύσης θα είναι τέτοια που θα µπορεί να δεχτεί τη µέγιστη 
ποσότητα παραγόµενου βιοαερίου, ενώ η ελάχιστη ισχύς θα προσδιοριστεί από τη 
τεχνική πρόταση του διαγωνιζόµενου. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του πυρσού θα είναι 

Θερµοκρασία καύσης:       
 850οC 
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Πίεση λειτουργίας:        50mbar 

 

3.8 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ RDF 
Υπάρχει η δυνατότητα (όχι η υποχρέωση) παραγωγής RDF, υπό τις προϋποθέσεις 
τήρησης της ΑΕΠΟ, της ισχύουσας νοµοθεσίας και των λοιπών Τευχών 
∆ηµοπράτησης.   
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4. ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
 
Για τον σχεδιασµό της Γενικής ∆ιάταξης και την τοποθέτηση των κτιρίων στο χώρο 
λαµβάνεται ως γνώµονας, η απρόσκοπτη λειτουργία της µονάδας µε την ταυτόχρονη 
µείωση στο ελάχιστο δυνατό των επεµβάσεων στο φυσικό τοπίο. Αυτό επιτυγχάνεται 
µε: 
 

• τη διαµόρφωση κατάλληλων επιφανειών έδρασης όλων των κτιρίων και των 
εγκαταστάσεων της µονάδας. 

• την αφαίρεση της φυτικής γης και των υπολειµµάτων του ριζικού συστήµατος 
που θα µπορούσαν να προξενήσουν φθορές στα έργα υποδοµής. 

• την οριοθέτηση των πλατωµάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της 
µονάδας. 

 
Ειδικότερα, η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων θα γίνει µε τρόπο ώστε να εξυπηρετεί 
τις εξής παραµέτρους: 

• Να εξασφαλίζεται η λειτουργική διασύνδεση των επιµέρους παραγωγικών 
διεργασιών  

• Να πραγµατοποιείται η κίνηση όλων των οχηµάτων στο χώρο µε όσο το δυνατό 
λιγότερους ελιγµούς και µε την αποφυγή κινήσεων που ελλοχεύουν κινδύνους 

• Η θεµελίωση των κτιρίων σε περίπτωση που αυτά τοποθετούνται σε επιχώµατα 
θα γίνεται µε πασσάλους, ή µε οποιοδήποτε άλλο δόκιµο τρόπο κατόπιν ειδικής 
µελέτης θεµελίωσης. 

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

5.1 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

5.1.1 Γενικά 
Το κτίριο ∆ιοίκησης θα έχει εµβαδόν κατ’ ελάχιστο 100 m2. Το κτίριο σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό της Παθητικής Πυροπροστασίας (Π.∆. 41/18) κατατάσσεται στην κατηγορία 
Θ (Γραφεία) και πρέπει να εξεταστεί µε το άρθρο 8. 
Ενδεικτικά οι χώροι που προβλέπονται στο κτίριο είναι: 

• Είσοδο  – Αναµονή  
• Γραφείο διοίκησης  
• CONTROL ROOM (γραφείο προσωπικού) 
• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
• Κουζίνα - Χώρο Παραµονής Προσωπικού 
• Χώρο Εργαστηρίου  
• Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών (ιατρείο) 
• Χώρο αποδυτηρίων - WC  
• Αποθηκευτικό χώρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου 

 
5.1.2 Φέρων Οργανισµός 
Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα.  
5.1.3 Μονώσεις 
Στο κτίριο προβλέπεται κεκλιµένη ξύλινη στέγη µε επικάλυψη από κεραµίδια, επί 
πλάκας από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η στεγάνωση θα επιτευχθεί µε την τοποθέτηση 
συνθετικής µεµβράνης, ενώ για την θερµοµόνωση του κτιρίου θα χρησιµοποιηθούν 
φύλλα εξηλασµένης πολυστερίνης. Θερµοµόνωση και υγροµόνωση θα προβλεφθεί και 
κάτω από το δάπεδο επί εδάφους. Τα πάχη της θερµοµόνωσης θα καθορισθούν 
σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ. 
5.1.4 Τοιχώµατα 
Τα εξωτερικά τοιχώµατα θα κατασκευασθούν από διπλή δροµική οπτοπλινθοδοµή 
πάχους 25 έως 30 εκ. µε εξωτερική θερµοπρόσοψη. Τα εσωτερικά τοιχώµατα θα 
κατασκευασθούν από οπτοπλινθοδοµές δροµικές ή µπατικές ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις του χώρου. Οι εσωτερικές οπτοπλινθοδοµές θα επιχρισθούν η θα 
επενδυθούν ανάλογα. 
5.1.5 Επενδύσεις 
Επένδυση τοίχων µε κεραµικά πλακίδια 20x20 εκ. προβλέπεται στους χώρους W.C., 
W.C. ΑΜΕΑ. Η επένδυση θα φθάνει µέχρι το ύψος των πρεκιών των εσωτερικών 
θυρών. Τοπική επένδυση µε πλακίδια θα τοποθετηθεί πάνω από τον πάγκο της 
κουζίνας στο χώρο του προσωπικού. 
5.1.6 ∆άπεδα 
Τα εσωτερικά δάπεδα του κτιρίου προβλέπονται από κεραµικά πλακίδια. Στους 
χώρους W.C., W.C. ΑΜΕΑ, θα τοποθετηθούν κεραµικά πλακίδια πλήρως 
υαλοποιηµένης µάζας 20 x 20 εκ. αντιολισθηρά. Στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου 
θα τοποθετηθούν πλακίδια κεραµικά 30x30 εκ. ή 40x40 εκ. µονόχρωµα. Το συνολικό 
πάχος του δαπέδου προβλέπεται 10 εκ. Όπου απαιτηθεί θα προβλεφθούν ρύσεις προς 
τα σιφώνια του δαπέδου (χώρος W.C.). Στους χώρους µε κεραµικά πλακίδια όπου δεν 
προβλέπεται επένδυση του τοίχου θα τοποθετηθεί σοβατεπί από το ίδιο υλικό ύψους 7 
εκ. Προβλέπεται η τοποθέτηση λωρίδας µαρµάρου 3 εκ. στα κατώφλια των εξωτερικών 
θυρών και πάχους 3 εκ. στις ποδιές των παραθύρων. 
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5.1.7 Κουφώµατα 
Τα εξωτερικά κουφώµατα προβλέπονται από διατοµές αλουµινίου, ανοιγόµενα ή 
ανακλινόµενα µε θερµοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες. Περσίδες σκιασµού από 
αλουµίνιο ρυθµιζόµενες προβλέπονται στα εξωτερικά παράθυρα των όψεων του 
κτιρίου. 
Τα εσωτερικά κουφώµατα (θύρες) προβλέπονται ξύλινα πρεσσαριστά ανοιγόµενα µε 
επένδυση φορµάϊκας και  κάσες σιδερένιες από γαλβανισµένη λαµαρίνα 1,5 χιλ. Όλα τα 
κουφώµατα θα έχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα λειτουργίας τους (πόµολα, 
κλειδαριές, µεντεσέδες, µπάρες πανικού κλπ.). 
5.1.8 Ξυλουργικά - Ερµάρια 
Προβλέπονται ξύλινα ερµάρια σταθερά σε ορισµένους χώρους του κτιρίου (χώρος 
κουζίνας, χώρος Α΄ Βοηθειών). Προβλέπονται µε ερµάριο βάσης βάθους 60 εκ. και 
κρεµαστά βάθους 30εκ. Τα ερµάρια θα κατασκευαστούν ξύλινα από πλακάζ ή MDF µε 
επένδυση φορµάικας στα ορατά τους τµήµατα. Ο πάγκος προβλέπεται από Duropal. 
Ένθετος νεροχύτης ανοξείδωτος εµπορίου θα τοποθετηθεί ένθετος επί του πάγκου. 
5.1.9 Σιδηρουργικά 
Απλές σιδερένιες διατοµές (λάµες και σιδηροσωλήνες) προβλέπονται σε διάφορα 
σηµεία του κτιρίου.  
.- Ψευτόκασες κουφωµάτων αλουµινίου από γαλβανισµένες στρατζαριστές διατοµές, 
κάσες εσωτερικών θυρών. 

- Υδρορόες γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατοµής. 
- Μεταλλικός σκελετός ανάρτησης στεγάστρου όψης. 
5.1.10 Χρωµατισµοί 
Όλες οι ορατές επιφάνειες υλικών και κατασκευών στο κτίριο θα χρωµατισθούν µε τα 
κατάλληλα χρώµατα. Κατασκευές και υλικά που χρωµατίζονται στο εργοστάσιο 
κατασκευής τους και θα προσκοµίζονται έτοιµα, θα ελέγχονται έτσι ώστε να 
διαπιστώνεται η ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις του έργου και τα πρότυπα. 
Σηµαντικό κριτήριο στην επιλογή των χρωµάτων είναι η ευχέρεια και η απλότητα 
επανάληψης των χρωµατισµών και η εξασφάλιση µη τοξικής εφαρµογής τους. 
Τα είδη των χρωµάτων των εσωτερικών τοιχωµάτων, οροφών και τυχόν δαπέδων και ο 
βαθµός επεξεργασίας τους πριν από το χρωµατισµό, θα καθοριστούν στα επόµενα 
στάδια της µελέτης. Στην εξωτερική τοιχοποιία, ως τελική στρώση θερµοπροσόψεως 
θα εφαρµοστεί σε ακρυλική υπόβαση πρόσφυσης χρωµατισµένος σοβάς 
θερµοπρόσοψης ακρυλικής βάσης, µε επίπεδο φινίρισµα και κοκκοµετρία 1,5 mm. 
 
Όλες οι ξύλινες κατασκευές στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου θα 
χρωµατισθούν ή θα βερνικωθούν. Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες στο εσωτερικό και 
εξωτερικό του κτιρίου θα υποστούν την ενδεδειγµένη επεξεργασία καθαρισµού τους 
(τρίψιµο µε συρµατόβουρτσα και σµυριδόπανο ή αµµοβολή) την απαραίτητη 
αντισκωριακή προστασία και τον τελικό χρωµατισµό τους µε τα κατάλληλα χρώµατα 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
 
5.1.11 Λοιπά 
α) W.C. 
 Όλοι οι χώροι W.C. θα εξοπλιστούν µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα. Θα 

προβλεφθούν χαρτοθήκες κοντά στις λεκάνες, θήκες για χειροπετσέτες και 
σαπουνοθήκες στους νιπτήρες, καλαθάκια αχρήστων, καθρέπτες πάνω από τους 
νιπτήρες. 

 Στο W.C. ΑΜΕΑ θα προβλεφθούν ειδικά στηρίγµατα και εξαρτήµατα. 
β) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
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 Θα είναι εξοπλισµένος µε οθόνη προβολής, projector παρουσιάσεων και ηχητική 
εγκατάσταση. 

γ) Κουρτίνες  
 Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα της αίθουσας παρουσιάσεων θα τοποθετηθούν 

ρολά εσωτερικά για συσκότιση του χώρου. 
 
 
5.2 ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 

5.2.1 Γενικά 
Πρόκειται για κτίριο µεταλλικής κατασκευής, στο οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις 
υποδοχής και µηχανικής επεξεργασίας.  
Το κτίριο, εκτός από τους χώρους υποδοχής και µηχανικής επεξεργασίας, 
περιλαµβάνει τους κάτωθι κύριους χώρους: 

• Χώρος Υποδοχής και τροφοδοσίας 
• Καµπίνα Προδιαλογής  
• Χώρος Μηχανικής ∆ιαλογής,  
• Βοηθητικοί χώροι (WC, αποδυτήρια, αποθηκευτικός χώρος, χώρος 

πινάκων, Control Room, κ.λπ.) 
 
Η ∆εξαµενή Προσωρινής Αποθήκευσης σύµµεικτων ΑΣΑ κατασκευάζεται από 
οπλισµένο σκυρόδεµα. Ο πυθµένας της θα πρέπει να διαµορφωθεί µε κατάλληλες 
ρύσεις και διατάξεις έτσι ώστε να διευκολύνεται η συλλογή στραγγισµάτων.  
 
Ο χώρος του Control Room θα είναι κατά προτίµηση σε υπερυψωµένο πατάρι. Επίσης 
στο κτίριο θα προβλεφθεί καµπίνα, στην οποία θα βρίσκεται ο χειριστής της 
γερανογέφυρας. Η καµπίνα θα τοποθετηθεί έτσι ώστε να επιτρέπει την επίβλεψη της 
διαδικασίας και τον ευχερή χειρισµό της γερανογέφυρας. 
Προβλέπεται επίσης εντός του κτιρίου υπερυψωµένος χώρος όπου γίνεται η 
προδιαλογή. 
Η πρόσβαση στα γραφεία ελέγχου, εφόσον γίνουν σε υπερυψωµένο χώρο (πατάρι) 
γίνεται µε εξωτερική µεταλλική κλίµακα. Εσωτερικά του κτιρίου υπάρχουν 
υπερυψωµένοι διάδροµοι στη στάθµη των γραφείων, που επιτρέπουν την κίνηση του 
προσωπικού για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και εσωτερικές µεταλλικές κλίµακες 
για την κάθοδο από τη στάθµη των γραφείων στο ισόγειο. 
 
5.2.2 Φέρων Οργανισµός 
Η κατασκευή του κτιρίου θα είναι από φέροντα µεταλλικό σκελετό σύµφωνα µε τη 
στατική µελέτη. Μεταλλικός προβλέπεται και ο σκελετός στήριξης του παταριού. Το 
κτίριο από πλευράς Παθητικής Πυροπροστασίας κατατάσσεται στην κατηγορία I – 
υποκατηγορία Ζ2 (Βιοµηχανία – Βιοτεχνία) σύµφωνα µε το Π.∆. 41/18 και εξετάζεται µε 
το άρθρο 11. Σύµφωνα µε την Απόφαση 1589/104/2006 ανήκει στην κατηγορία Α (β) 
µέσου βαθµού κινδύνου (Μονάδες ανακύκλωσης και διαλογής απορριµµάτων). Ο 
µεταλλικός σκελετός του κτιρίου θα βαφεί µε πυράντοχη βαφή ώστε σύµφωνα µε την 
παρ. 6.2 του άρθρου 6, τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου και τα δοµικά στοιχεία του 
περιβλήµατος, να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης (Ζ2) 120 λεπτά. Σε κάθε 
περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να συµµορφωθούν µε τον νέο κανονισµό 
πυρασφάλειας Π∆41/2018 ΦΕΚ Α’80/07-05-2018 ανάλογα µε τον σχεδιασµό που θα 
προσφέρουν. 
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5.2.3 Εξωτερικά Τοιχώµατα 
Η πλαγιοκάλυψη και η επικάλυψη της στέγης θα γίνει από σύνθετα θερµοµονωτικά 
µεταλλικά πανέλα τα οποία αποτελούνται από δύο χαλυβδόφυλλα, µεταξύ των οποίων 
έχει υπάρχει πετροβάµβακας. Θα προβλεφθεί δευτερεύων µεταλλικός σκελετός 
στήριξης των πανέλων πλαγιοκάλυψης. Η στήριξη των πανέλων πλαγιοκάλυψης επί 
του µεταλλικού σκελετού θα γίνει µε κρυφή στήριξη. Τα πανέλα τοποθετούνται 
κατακόρυφα. Θα εξασφαλίζεται η υδατοστεγανότητα, η θερµοµόνωση και ηχοµόνωση 
της κατασκευής. Το συνολικό πάχος των πανέλων πλαγιοκάλυψης θα είναι min 8 εκ. Η 
εξωτερική όψη του χαλυβδόφυλου στα πανέλα πλαγιοκάλυψης θα έχει χρωµατισµούς 
RAL. Τα πανέλα της οροφής θα έχουν πάχος 10 εκ. 
 
5.2.4 ∆άπεδα 
Το δάπεδο του ισογείου θα είναι από σκυρόδεµα µε επεξεργασία βιοµηχανικού 
δαπέδου επί της πλάκας σκυροδέµατος. Θα προβλεφθεί αυτοεπιπεδούµενη 
επίστρωση υψηλής χηµικής και µηχανικής αντοχής. Εάν απαιτηθεί θα προβλεφθούν 
ρύσεις στην τελική επιφάνεια. Στους χώρους γραφείων, ελέγχου, W.C., διαλογής το 
δάπεδο θα είναι από αντιολισθηρά πλακίδια υψηλής αντοχής. Τα δάπεδα των 
εξωτερικών διαδρόµων των παταριών και των εσωτερικών κλιµάκων είναι από 
µεταλλική σχάρα. 
 
5.2.5 Επενδύσεις 
Οι τοίχοι των W.C. και ντους και οι προθάλαµοί τους θα επενδυθούν µε κεραµικά 
πλακίδια έως το ύψος των πρεκιών των εσωτερικών θυρών. 
 
5.2.6 Κουφώµατα 
Στο κτίριο προβλέπονται περιµετρικά πόρτες βιοµηχανοποιηµένες µε µορφή ρολού 
χαλύβδινου µε ανυψωτικό µηχανισµό. Οι διαστάσεις τους είναι 4,00 m x 5,00 m ύψος 
εκτός εάν απαιτηθεί διαφορετικά από την λειτουργία του χώρου. 
Στο περίβληµα του κτιρίου προβλέπονται και ανοιγόµενες πόρτες για τη διέλευση 
ατόµων. Θα είναι µεταλλικές πλήρεις ή µε φεγγίτη. Οι εσωτερικές πόρτες που 
βρίσκονται στα όρια πυροδιαµερισµάτων θα είναι µεταλλικές πυράντοχες, πυραντοχής 
ανάλογα µε την απαίτηση της µελέτης παθητικής πυροπροστασίας, εµπορίου µε 
πιστοποιητικό καταλληλότητας τόσο για τα φύλλα όσο και για τα εξαρτήµατά τους. 
Οι υπόλοιπες εσωτερικές πόρτες των γραφείων, W.C. κλπ. θα είναι ξύλινες. Τα 
εξωτερικά παράθυρα του κτιρίου προβλέπονται αλουµινίου µε υαλοπίνακα. Όπου 
απαιτείται από τη λειτουργία του χώρου θα είναι ανοιγόµενα µε διπλό υαλοπίνακα και 
θερµοδιακοπή. Τα εσωτερικά παράθυρα στα γραφεία ελέγχου προς τον χώρο 
παραγωγής, θα είναι σταθερά αλουµινίου µε διπλούς υαλοπίνακες για ηχοπροστασία. 
Στα γραφεία ελέγχου θα τοποθετηθούν περσίδες εσωτερικά, όπου απαιτείται. 
 
 
 
 
5.3 ΚΤΙΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Η µονάδα βιολογικής επεξεργασίας θα αποτελείται από: 

• Το κτίριο Κοµποστοποίησης οργανικού κλάσµατος σύµµεικτων ΑΣΑ. Ο 
φέρων οργανισµός θα είναι µεταλλικός σκελετός. Η προεργασία, η κατασκευή 
και η προστασία αυτού, θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος των 
Προδιαγραφών. Τα εξωτερικά τοιχώµατα του κτιρίου µέχρι ύψος τουλάχιστον 
1,40µ. από τη τελική στάθµη του εσωτερικού δαπέδου θα κατασκευαστούν µε 
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οπλισµένο σκυρόδεµα. Από τη στάθµη αυτή και πάνω, οι πλαγιοκαλύψεις θα 
γίνουν µε πανέλα σύµφωνα µε το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
λαµβάνοντας πρόνοια για φυσικό φωτισµό.  Η επικάλυψη της στέγης του 
κτιρίου, θα γίνει µε µεταλλικά πανέλα, όπως προβλέπεται στο τεύχος των 
Προδιαγραφών. Για την εξασφάλιση φυσικού φωτισµού θα προβλεφθεί και στη 
στέγη, τοποθέτηση διάφανων πολυκαρβονικών φύλλων 

• Το στέγαστρο Κοµποστοποίησης - Ωρίµανσης Χωνέµατος 
Προδιαλεγµένων Οργανικών. Ο φέρων οργανισµός θα είναι µεταλλικός 
σκελετός. Η προεργασία, η κατασκευή και η προστασία αυτού, θα γίνει 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος των Προδιαγραφών. Η επικάλυψη της 
στέγης του στεγάστρου, θα γίνει µε µεταλλικά πανέλα, όπως προβλέπεται στο 
τεύχος των Προδιαγραφών. 

• Το στέγαστρο Ωρίµανσης Οργανικού Συµµείκτων ΑΣΑ. Ο φέρων 
οργανισµός θα είναι µεταλλικός σκελετός. Η προεργασία, η κατασκευή και η 
προστασία αυτού, θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος των 
Προδιαγραφών. Η επικάλυψη της στέγης του στεγάστρου, θα γίνει µε µεταλλικά 
πανέλα, όπως προβλέπεται στο τεύχος των Προδιαγραφών. 

 
 

5.4 ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ  

5.4.1 Γενικά 
Πρόκειται για κτίριο µεταλλικής κατασκευής, στο οποίο θα εγκατασταθεί ο εξοπλισµός 
για τον εξευγενισµό (ραφινάρισµα) του κοµπόστ. Το δάπεδο θα είναι πλάκα 
σκυροδέµατος, µε επεξεργασία βιοµηχανικού δαπέδου. 

5.4.2 Φέρων Οργανισµός 
Ο φέρων οργανισµός θα είναι µεταλλικός σκελετός. Η προεργασία, η κατασκευή και η 
προστασία αυτού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος των 
Προδιαγραφών. 

5.4.3 Πλαγιοκάλυψη- Επικάλυψη στέγης 
Η πλαγιοκάλυψη και η επικάλυψη της στέγης θα γίνει από σύνθετα θερµοµονωτικά 
µεταλλικά πανέλα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών.   

 

 

 

5.5 ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ   

5.5.1 Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιµων Υλικών  
• Γενικά 

Πρόκειται για στέγαστρο µεταλλικής κατασκευής, που θα χρησιµοποιείται για την 
προσωρινή αποθήκευση των ανακυκλώσιµων υλικών, µέχρι την αποµάκρυνση αυτών 
από την εγκατάσταση.  Η αποθηκευτική ικανότητα του κτιρίου θα επαρκεί για 
αποθήκευση τουλάχιστον 30 ηµερών παραγωγικής λειτουργίας. 

• Φέρων Οργανισµός 
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Ο φέρων οργανισµός θα είναι µεταλλικός σκελετός. Η προεργασία, η κατασκευή και η 
προστασία αυτού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος των 
Προδιαγραφών. 

• Επικάλυψη στέγης 

Η επικάλυψη της στέγης του θα γίνει µε µεταλλικά πανέλα. Επίσης, προβλέπεται η 
τοποθέτηση διάφανων πολυκαρβονικών φύλλων σε χαρακτηριστικές θέσεις στην 
οροφή του κτιρίου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισµός. 

 

5.5.2 Χώρος Αποθήκευσης Κόµποστ 
• Γενικά 

Πρόκειται για στέγαστρο µεταλλικής κατασκευής, που θα χρησιµοποιείται για την 
αποθήκευση του κόµποστ. Το καθαρό ύψος του χώρου, θα είναι τέτοιο ώστε να γίνεται 
απρόσκοπτα και µε ασφάλεια η φόρτωση και η εκφόρτωση του διακινούµενου υλικού.  

Η αποθηκευτική ικανότητα του κτιρίου θα επαρκεί για αποθήκευση τουλάχιστον 30 
ηµερών. 

• Φέρων Οργανισµός 

Ο φέρων οργανισµός θα είναι µεταλλικός σκελετός. Η προεργασία, η κατασκευή και η 
προστασία αυτού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος των 
Προδιαγραφών. 

• Επικάλυψη στέγης 

Η επικάλυψη της στέγης του κάθε κτιρίου, θα γίνει µε µεταλλικά πανέλα, όπως 
προβλέπεται στο τεύχος των Προδιαγραφών. Για την εξασφάλιση φυσικού φωτισµού 
θα προβλεφθεί τοποθέτηση διάφανων πολυκαρβονικών φύλλων. 

• Εξωτερικό Τοίχωµα  

Το εξωτερικό τοίχωµα του χώρου µέχρι ύψος τουλάχιστον 2,00µ. από τη τελική στάθµη 
του εσωτερικού δαπέδου θα κατασκευαστεί µε οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 

 

5.6 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ   
Το κτίριο του λεβητοστασίου θα αποτελείται από δύο χώρους καθαρού ύψους 3,0m. Ο 
φέρων οργανισµός του κτιρίου και η πλάκα δαπέδου, θα κατασκευαστεί από οπλισµένο 
σκυρόδεµα ενώ οι τοιχοποιίες θα είναι επιχρισµένες οπτοπλινθοδοµές.  

Το κτίριο θα περιλαµβάνει δύο χώρους, το χώρο της δεξαµενής πετρελαίου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 5m3 και το χώρο του λέβητα-καυστήρα. Η επικάλυψη του 
δαπέδου θα είναι βιοµηχανικού τύπου. 

Το λεβητοστάσιο, ο υποσταθµός ανύψωσης τάσης, το κτίριο διανοµής µέσης τάσης και 
το κτίριο του υποσταθµού, µπορούν να κατασκευαστούν ως ενιαίο κτίριο.  
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5.7 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΤΑΣΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ  

Πρόκειται για κτίρια όµοιας κατασκευής µε αυτό του λεβητοστασίου και υπάρχει η 
δυνατότητα να κατασκευαστούν ως ενιαίο κτίριο. 

 

5.8 ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ – ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Θα κατασκευαστούν τουλάχιστον οι δεξαµενές: 

• ∆εξαµενή Βιοµηχανικού Νερού, στην οποία θα οδηγούνται επεξεργασµένα 
ύδατα από την εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισµάτων, απ’ όπου θα 
γίνεται ανακυκλοφορία του για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας. Η 
χωρητικότητα της δεξαµενής θα είναι τουλάχιστον 100 m3. 

• ∆εξαµενή Συλλογής Υγρών Αποβλήτων,  στην οποία θα συγκεντρώνονται τα 
υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν στα διάφορα στάδια των διεργασιών της 
εγκατάστασης. Η χωρητικότητα της δεξαµενής θα είναι τουλάχιστον 100 m3. 

• ∆εξαµενή Καθαρού Νερού, στην οποία θα αποθηκεύεται το νερό για την 
εξυπηρέτηση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων υποδοµής. 
Η χωρητικότητα της δεξαµενής θα είναι τουλάχιστον 100 m3. 

Όλες οι δεξαµενές θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα, και εσωτερικά θα 
γίνει στεγάνωσή της µε ισχυρή τσιµεντοκονία των 600 Kg τσιµέντου µε στεγανωτικό 
µάζας και επάλειψη µε στεγανωτικά υλικά.  
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5.9 ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

5.9.1 Περιγραφή Εσωτερικής οδοποιίας 
Το παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνει τη µελέτη των απαιτούµενων έργων οδοποιίας 
καθώς και τη φιλοσοφία του προτεινόµενου σχεδιασµού που έχει σκοπό να 
εξυπηρετήσει την κίνηση των απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων της ΜΕΑ. 
Το δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας αποτελείται από την κύρια οδό πρόσβασης στη 
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων.  
 
Η οδός είναι ασφαλτοστρωµένη. Θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, µία ανά 
κατεύθυνση µε πλάτος 3,00 µέτρα έκαστη, συνεχίζοντας την υφιστάµενη οδό. Στα έργα 
της οδοποιίας περιλαµβάνονται οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή της 
υπόβασης, της βάσης, των ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας της εσωτερικής 
οδοποιίας και των ασφαλτοστρώσεων, όπου απαιτείται στον περιβάλλοντα χώρο εκτός 
δικτύου οδοποιίας και κυρίως στο επίπεδο της ΜΕΑ, το οποίο είναι στο σύνολο του 
ασφαλτοστρωµένο. Οι εργασίες που απαιτούνται στην διαµόρφωση του χώρου της 
ΜΕΑ περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4, στα έργα διαµόρφωσης χώρου. 
 
Το δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας αποτελείται από την κύρια οδό πρόσβασης στη 
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων, η οποία για µήκος περίπου 270 µέτρα 
προβλέπεται να ανακατασκευαστεί οριζοντιογραφικά και µηκοτοµικά προκειµένου να 
διαπλατυνθεί ο διαθέσιµος χώρος για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Η 
προτεινόµενη χάραξη είναι ενδεικτική, ενώ οι ∆ιαγωνιζόµενοι είναι υπεύθυνοι για τον 
σχεδιασµό που θα προτείνουν. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι προδιαγραφές της 
παραγράφου 5.11.2. ακολούθως, ενώ η οδοστρωσία που προβλέπεται να τοποθετηθεί 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς Εγνατίας.  
 
Η κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση της οδού θεωρείται απαραίτητη για 
την καθοδήγηση και την ενηµέρωση υπαλλήλων και επισκεπτών καθώς και για να 
πραγµατοποιείται µε ευκολία η κίνηση όλων των οχηµάτων στον χώρο και θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες κυκλοφορίας. 
 
Σε σηµεία όπου θεωρηθούν απαραίτητα για λόγους ασφαλείας θα τοποθετηθούν 
µεταλλικά κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους εν θερµώ, ή άλλη 
κατάλληλη περίφραξη.  
Επίσης, στην έξοδο προς την οδό πρόσβασης θα υπάρχει η κατάλληλη σήµανση για 
την ασφαλή προσέγγιση της πύλης και αναχώρηση των οχηµάτων από την 
εγκατάσταση. 
 
5.9.2 Εσωτερική οδος 
Η οδοποιία είναι τύπου AV. 
Οι κύριες οδοί έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
• Λωρίδες κυκλοφορίας:                                                   
 2 
• Καθαρό πλάτος κάθε λωρίδας κυκλοφορίας:                    3,00 m 
• Πλάτος ερείσµατος εκατέρωθεν των λωρίδων κυκλοφορίας:        1,50 m 
• Ταχύτητα µελέτης για την οδό:                                 30 Κm/h 
• Ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων:                            28 Km/h 
• Μέγιστη κατά µήκος κλίση:                                    ≤8% 
• Μέγιστη επίκληση σε διατοµή:                                  5% 
• Eλάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας      15 m  
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Η οδοστρωσία της τυπικής διατοµής που εφαρµόζεται στην εσωτερική οδοποιία αλλά 
και στην πλατεία ελιγµών Α/Φ καθώς και στους χώρους κίνησης του επιπέδου των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας  είναι η εξής:  
� Αµµοχάλικο συµπυκνωµένου πάχους 30εκ. της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00.  
� ∆ύο στρώσεις βάσης, πάχους 0,10 m κάθε µία σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-03-00. 
Ασφαλτική προεπάλειψη, σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01Ασφαλτική 
στρώση βάσης, σύµφωνα την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04, πάχους 0,05 m Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 πάχους 0,05 m. 
Τα ερείσµατα θα είναι σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00. 
Τα στηθαία ασφαλείας θα είναι σύµφωνα ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00 
 Η κατάλληλη διαγράµµιση της οδού και η σήµανση θεωρείται απαραίτητη για την 
καθοδήγηση και την ενηµέρωση υπαλλήλων και επισκεπτών. 
Η προσαρµογή προς το τοπίο και η αποφυγή αισθητικής όχλησης από µεγάλα 
ορύγµατα, όπου προκύπτει τέτοιο ενδεχόµενο, θα υλοποιηθεί µε την επικάλυψη των 
πρανών δια φυτικών γαιών, µε φύτευση θάµνων και δέντρων σε συνδυασµό µε τη 
λειτουργικότητα και την ασφάλεια της οδού. 
Στις οδούς προβλέπεται η κυκλοφορία των απορριµµατοφόρων για τη µεταφορά των 
εισερχόµενων απορριµµάτων, των οχηµάτων µεταφοράς κοντέινερ για τα 
ανακυκλώσιµα υλικά της Μονάδας, των οχηµάτων µεταφοράς κοντέινερ για τις ανάγκες 
κοµποστοποίησης και των οχηµάτων µεταφοράς των υπολειµµάτων στον ΧΥΤΥ. 
 
Σε σηµεία όπου θεωρηθούν απαραίτητα για λόγους ασφάλειας θα τοποθετηθούν 
µεταλλικά κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους εν θερµώ, ή άλλη 
κατάλληλη περίφραξη.  
 
5.10 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Προκειµένου να προστατευθεί ο χώρος της ΜΕΑ από τα όµβρια ύδατα των γύρω 
περιοχών που απορρέουν σ' αυτόν, προβλέπεται να κατασκευασθούν περιµετρικά 
τάφροι που διοχετεύουν τα νερά έξω από τον κυρίως χώρο, κατάντη του επιπέδου των 
εγκαταστάσεων, στον φυσικό υδροφορέα. 
 
Προτείνεται να κατασκευαστούν τάφροι, κατάλληλης διατοµής και κλίσης, ανεπένδυτες 
και επενδεδυµένες. Αυτές είτε κατασκευάζονται ως συνέχεια του ερείσµατος της οδού, 
είτε στον πόδα των πρανών των ορυγµάτων στα τµήµατα του χώρου της ΜΕΑ που δεν 
διατρέχεται από οδό. 
 
Για την αποφόρτιση της λεκάνης απορροής που δηµιουργείται από τα ορύγµατα 
περιµετρικά του χώρου εγκατάστασης των κτιρίων θα κατασκευαστούν τάφροι 
τραπεζοειδείς ή ορθογωνικές µε κατάλληλες διαστάσεις οι οποίες θα τεκµηριώνονται 
από υδρολογικούς και υδραυλικούς υπολογισµούς ανάλογα µε τις λεκάνες απορροής 
που θα αποφορτίζουν κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τον σχεδιασµό των επιπέδων 
του ∆ιαγωνιζόµενου.  
Σε περίπτωση που απαιτηθεί µπορεί να χρησιµοποιηθούν και βαθµιδωτά ρείθρα για 
την ασφαλέστερη παροχέτευση των οµβρίων από τα επίπεδα των κτιριακών προς τον 
φυσικό αποδέκτη.  
Για τις τάφρους που θα επενδυθούν θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15, και θα φέρουν οπλισµό πλέγµατος. 
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6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ  
Οι οσµές και η σκόνη απάγονται από τους χώρους ή/και τα σηµεία δηµιουργίας τους 
και θα υφίστανται επεξεργασία σε κεντρικά συστήµατα αποκονίωσης - απόσµησης µε 
στόχο τη µείωση των τιµών τους εντός των χώρων εργασίας σε επίπεδα τόσο χαµηλά 
ώστε το προσωπικό να εργάζεται άνετα, µε ασφάλεια και υγιεινή. Στο εσωτερικό των 
κτιρίων η εξάλειψη οσµών και σκόνης να είναι πλήρης έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται 
στα αποδεκτά όρια η εκποµπή στην ατµόσφαιρα αερίων και στερεών ρύπων. 
Τα προτεινόµενα µέτρα περιλαµβάνουν: 
 
Σύστηµα εξαερισµού που δηµιουργεί ελαφρά υποπίεση εντός του κλειστού χώρου 
Υποδοχής της µονάδας επεξεργασίας σύµµεικτων Α.Σ.Α και του χώρου υποδοχής του 
προδιαλεγµένου οργανικού, προς αποφυγή έκλυσης οσµών στον περιβάλλοντα χώρο. 
Τα απαέρια θα οδηγούνται σε κατάλληλες διατάξεις αποκονίωσης και απόσµησης. Η 
ισχυρή αναρρόφηση αέρα θα πρέπει να επιτυγχάνει ανανέωση του αέρα του χώρου 
τουλάχιστον 4 φορές/ ώρα. 
 
Στο κτίριο των µηχανικών διαχωρισµών (µηχανική διαλογή-ραφιναρία) να γίνεται 
αναρρόφηση του αέρα τοπικά, από τα σηµεία στα οποία µεγιστοποιείται η επιφάνεια 
των υπό επεξεργασία υλικών (π.χ. κόσκινα, τεµαχιστές, πτώσεις από ταινία σε ταινία) ο 
οποίος να οδηγείται προς επεξεργασία σε κατάλληλες διατάξεις αποκονίωσης - 
απόσµησης (στην ραφιναρία µόνο σύστηµα αποκονίωσης), µε επί τόπου αναρρόφηση 
µέσω δικτύου αεραγωγών και κατάλληλους φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες. 
 
Θα πρέπει να προβλέπεται κεντρικός αεραγωγός µε διακλαδώσεις για την αναρρόφηση 
του αέρα από κάθε κλειστό κτήριο κοµποστοποίησης. Όλος ο αέρας, εφόσον 
προηγουµένως διέλθει από υδατοπαγίδες, θα πρέπει να καταλήγει σε φίλτρα 
απόσµησης. Στην περίπτωση κλειστών συστηµάτων (βιοαντιδραστήρες) θα πρέπει ο 
αέρας διεργασιών όπως και ο απαγόµενος αέρας, άνωθεν του βιοαντιδραστήρα (όταν 
εφαρµόζεται εµφύσηση), αφού έχουν προηγουµένως διέλθουν από υδατοπαγίδες, να 
καταλήγουν τελικά σε φίλτρα απόσµησης. Για  την  απόσµηση  των κλειστών  κτιρίων 
και των κλειστών συστηµάτων κοµποστοποίησης  να  εγκατασταθεί  κατάλληλο  
σύστηµα µε απόδοση 99% µείωση του H2S, 99% µείωση της αµµωνίας, 20%-70% των 
οργανικών σουλφιδίων  και 75%  µείωση  των VOC.  Οι  οσµές  στην  έξοδο  του  
συστήµατος απόσµησης να είναι κατά µέγιστο 500 ou/m3 
Στους θαλάµους προσωπικού και χειροδιαλογής της µονάδας επεξεργασίας θα γίνεται 
ισχυρή αναρρόφηση του αέρα (10 φορές / ώρα) ο οποίος θα οδηγείται προς 
επεξεργασία καθώς και ταυτόχρονη ανανέωση αυτού µε προσαγωγή φρέσκου αέρα. 
Συστήµατα αποκονίωσης που δύναται να χρησιµοποιηθούν στο έργο είναι κυκλώνες 
ή/και σακόφιλτρα, αναλόγως της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της σκόνης, σε κάθε όµως 
περίπτωση όλα τα αέρια ρεύµατα του δικτύου αποκονίωσης θα έχουν διέλθει από 
σακόφιλτρο πριν εκλυθούν τελικώς στην ατµόσφαιρα.  
Κάθε λήψη αποκονίωσης – απόσµησης θα έχει κατάλληλη παροχή ώστε να µην 
υπάρχει διαφυγή ρυπαρού αέρα στο περιβάλλον. Επιπλέον η λήψη θα γίνεται µε 
χοάνες κατάλληλης διατοµής ώστε να µην παρασύρονται τεµαχίδια απορριµµάτων που 
θα υποβαθµίσουν την απόδοση των φίλτρων. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα ρύθµισης της παροχής κάθε λήψης ξεχωριστά από τις υπόλοιπες. 
Συστήµατα απόσµησης που δύναται να χρησιµοποιηθούν στο έργο είναι χηµικές 
πλυντρίδες αέρα (scrubber), βιολογικές πλυντρίδες (bioscrubber), βιόφιλτρα.  
Ο αέρας που θα συλλέγεται από τα τµήµατα της υποδοχής (ΑΣΑ και οργανικών) θα 
οδηγείται προς πλυντρίδα χηµικού καθαρισµού και στην συνέχεια προς βιολογική 
πλυντρίδα ή βιόφιλτρο. Ο αέρας από το τµήµα µηχανικής διαλογής θα οδηγούνται 
απευθείας προς βιολογική πλυντρίδα ή βιόφιλτρο.  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

39 

    

Το σύστηµα αποκονίωσης-απόσµησης κάθε τεχνικής προσφοράς θα είναι αποτέλεσµα 
της πρότασης του κάθε διαγωνιζόµενου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτονται 
οι απαιτήσεις των τευχών ως προς την ποιότητα του επεξεργασµένου αέρα καθώς και 
να τηρούνται οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές . 
Οι αέριες εκποµπές µετρούµενες στο σηµείο έκλυσης στην ατµόσφαιρα πρέπει να είναι 
εντός των ορίων της εγκεκριµένης ΑΕΠΟ και ειδικότερα: 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. Όριο εκποµπών  
ΝΗ3     mg/Nm3 1-20 
Οσµές    OUE/Nm3 ≤500 στην έξοδο των συστηµάτων απόσµησης 
Αιωρούµενα στερεά mg/Nm3 5-20  
TVOC   mg/Nm3 7-20 
 
Όλες οι διατάξεις αποκονίωσης του Έργου θα σχεδιασθούν θεωρώντας συγκέντρωση 
σκόνης στον αναρροφώµενο αέρα κατ' ελάχιστο 2,5 gr/m3. 
Ο βαθµός απόδοσης των συστηµάτων αποκονίωσης και µείωσης οσµών θα πρέπει να 
είναι κατ’ ελάχιστον ο απαιτούµενος από την ΑΕΠΟ του έργου.  
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6.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Κατά τη λειτουργία της µονάδας, θα παράγονται υγρά απόβλητα. Τα υγρά απόβλητα 
της εγκατάστασης θα προέρχονται από : 

• την υποδοχή των αποβλήτων 
• τη µονάδα αναερόβιας χώνευσης 
• τη µονάδα κοµποστοποίησης 
• τις εγκαταστάσεις απόσµησης (βιόφιλτρα & πλυντηρίδα) 
• την περιοδική πλύση των χώρων της µονάδας 
• τις καθηµερινές δραστηριότητες του προσωπικού και των επισκεπτών του 

χώρου 
 
Η υιοθετούµενη τεχνολογία θα πρέπει να στοχεύει  στην  ελαχιστοποίηση  των τελικώς  
απορριπτόµενων  υγρών αποβλήτων και στη µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης αυτών 
µε την δηµιουργία ενός «κλειστού» συστήµατος νερού. Οι ποσότητες που δεν 
ανακυκλώνονται θα οδηγούνται προς επεξεργασία στην εγκατάσταση επεξεργασίας 
στραγγισµάτων του παρακείµενου ΧΥΤΑ (ΕΕΣ).  
Πριν οδηγηθούν τα υγρά απόβλητα στην ΕΕΣ του ΧΥΤΑ, αυτά θα συγκεντρώνονται σε 
εγκατάσταση διαχείρισης υγρών αποβλήτων της ΜΕΑ η οποία θα αποτελείται από τα 
εξής στάδια: 

• Φίλτρανση των υγρών αποβλήτων για αφαίρεση των αιωρούµενων στερεών  
• Αναδευόµενη και αεριζόµενη δεξαµενή αποθήκευσης, εξισορρόπησης παροχής 

και οµογενοποίησης των υγρών αποβλήτων που θα έχει κατ΄ ελάχιστο τη 
δυνατότητα αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων για 3 ηµέρες. Η δεξαµενή θα 
είναι καλυµµένη και θα διαθέτει σύστηµα εξαερισµού. 

Τα υγρά απόβλητα από την δεξαµενή συλλογής θα διοχετεύονται στην ΕΕΣ του ΧΥΤΑ 
και συγκεκριµένα προς τη δεξαµενή SBR της µονάδας επεξεργασίας B’ φάσης του 
ΧΥΤΑ.  
Από τα επεξεργασµένα στραγγίσµατα της ΕΕΣ του ΧΥΤΑ, σηµαντική ποσότητα θα 
επιστρέφει στην ΜΕΑ  και συγκεκριµένα σε δεξαµενή νερού, για να χρησιµοποιηθεί ως 
βιοµηχανικό νερό σε επιµέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασίας όπου απαιτείται 
υψηλής καθαρότητας νερό.  
 
Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσδιορίσει την ποσότητα και ποιότητα των υγρών 
αποβλήτων που θα οδηγείται προς επεξεργασία. Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να 
θεωρήσει ως δεδοµένη την πραγµατική σύσταση των υγρών αποβλήτων βάσει του 
σχεδιασµού. Προκειµένου τα υγρά απόβλητα να γίνονται αποδεκτά από την ΕΕΣ του 
ΧΥΤΑ, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τις κάτωθι τιµές:  
  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

41 

    

Πίνακας 6: ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΑ  - ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΕΣ 

  
Μονάδα 
Μέτρησης 

ΜΕΓΙΣΤΑ 
ΟΡΙΑ 

ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΕΣ 

Παροχή 
Παροχή m3/yr 6.850 
Μέγιστη 
ηµερήσια  m3/d  19 

Φορτίο 
COD mg/L 5.750 
BOD5 mg/L 2.250 
NH4-N mg/L 550 
NO3-N mg/L 100 

TN mg/L 800 
TP mg/L 10 

TSS mg/L 120 
Αγωγιµότητα µS/cm 6.000 

pH - 6,5-8,5 
Αλκαλικότητα mg/L CaCO3 2.000 

 
 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης έστω και µιας από τις παραπάνω 
παραµέτρους (ποσοτικής ή ποιοτικής) κατά την περίοδο λειτουργίας, τα υγρά 
απόβλητα της ΜΕΑ, δεν θα γίνονται αποδεκτά στην υφιστάµενη Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Στραγγισµάτων. 
 
6.2 ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Οι κύριες πηγές θορύβου µιας µονάδας µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας ΑΣΑ είναι: 

• Τα συστήµατα µηχανικής επεξεργασίας 
• Τα συστήµατα απαγωγής του αέρα 
• Η κίνηση των οχηµάτων που εξυπηρετούν τη µονάδα. 

 
Κατά κύριο λόγο τα µηχανήµατα κινούνται στο εσωτερικό της εγκατάστασης και οι 
εξαεριστήρες θα εγκατασταθούν σε στεγασµένο κλειστό χώρο, συνεπώς το επίπεδο 
θορύβου εκτός της εγκατάστασης θα κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Επιπλέον η 
ηχορύπανση επί του ευρύτερου χώρου είναι ασήµαντη λόγω της απόστασης του έργου 
από κατοικηµένες περιοχές ή περιοχές ευαίσθητων χρήσεων. 
Όλα τα θορυβώδη µηχανήµατα (γεννήτριες, φυσητήρες, κλπ.) θα βρίσκονται εντός 
ηχοµονωµένου οικίσκου. Όπου είναι εφικτό ο µηχανολογικός εξοπλισµός θα 
αποµονώνεται µε πάνελ ή σε ανεξάρτητα δωµάτια και η πρόσβαση σε αυτόν θα γίνεται 
µε αυτόνοµες θύρες που θα κλείνουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Οι ανεµιστήρες θα 
φέρουν σιγαστήρες τόσο στην αναρρόφηση όσο και στην κατάθλιψή τους. Η ηχητική 
όχληση περιορίζεται µόνο στους εργαζοµένους στο χώρο, οι οποίοι πρέπει να 
λαµβάνουν όλα τα µέτρα ηχοπροστασίας χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µέσα 
ατοµικής προστασίας. 
Κατά τη φάση της λειτουργίας θα πραγµατοποιούνται περιοδικές δειγµατοληπτικές 
ηχοµετρήσεις περιµετρικά του γηπέδου καθώς και µετρήσεις θορύβου βάθους. Επίσης 
θα γίνεται τακτικός έλεγχος/συντήρηση του εξοπλισµού. Είναι σηµαντικό να τηρούνται 
τα όρια του Π.∆. 1180/293Α/1981 για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων και ορίων 
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θορύβου, τα θεσµοθετηµένα όρια εκποµπών θορύβου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από την ΚΥΑ µε α.π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ 
1418Β), όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 286Β). 
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7. ΕΡΓΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα απαραίτητα ηλεκτροµηχανολογικά έργα και 
εγκαταστάσεις, τόσο στα κτίρια όσο και στον υπαίθριο χώρο, που απαιτούνται για την 
εύρυθµη λειτουργία της µονάδας. 

7.1 EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Θα γίνει εγκατάσταση φωτισµού σε κάθε κτίριο και υπόστεγο, ανάλογα µε τις ανάγκες 
φωτισµού σε κάθε ένα από αυτά. 

Για την υλοποίηση της φωτοτεχνικής µελέτης θεωρούνται οι παρακάτω στάθµες:  

Γραφεία, ιατρεία       400 LUX 

Εργαστήρια       500 LUX 

∆ιάδροµοι, είσοδοι      150 LUX 

WC, βοηθητικοί χώροι      100 LUX 

Αποθήκες       200 LUX 

Μηχανοστάσιο, Ηλεκτροστάσιο     300 LUX 

Συνεργείο και κτίρια επεξεργασίας (γενικός φωτισµός)  300 LUX 

Υπόστεγα αποθήκευσης υλικού, στάθµευσης οχηµ.   200LUX 

 

Για τις ανάγκες λειτουργίας της µονάδας και ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε χώρου ο 
φωτισµός των διαφόρων χώρων των κτιριακών κατασκευών θα γίνει µε φωτιστικά 
σώµατα τεχνολογίας LED. Στα γραφεία θα τοποθετηθούν κυρίως φωτιστικά σώµατα 
τεχνολογίας LED µε διακοσµητικές περσίδες και διπλούς ανταυγαστήρες.  

Στα WC και στα αποδυτήρια θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα φθορισµού PL µε 
πλαστικό κάλυµµα, στεγανά. Στο χώρο των κτιρίων αντλιοστασίου και ενέργειας θα 
χρησιµοποιηθούν βιοµηχανικού τύπου φωτιστικά σώµατα λαµπτήρων φθορισµού 
οροφής στεγανά.  

 

Στο χώρο των κτιρίων µηχανικής διαλογής, κοµποστοποίησης, ραφιναρίας αλλά και τα 
υπόστεγα ωρίµανσης τοποθετούνται φωτιστικά σώµατα τύπου καµπάνας µε λαµπτήρα 
τεχνολογίας LED.  

 

Επιπλέον περιµετρικά των κτιρίων τοποθετούνται βραχίονας µε φωτιστικό σώµα LED 
εξωτερικού φωτισµού. 

Φωτισµός ασφαλείας θα προβλεφτεί σε όλα τα κτίρια µε παρουσία προσωπικού για τον 
φωτισµό των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου. 

 

Επιπλέον στα κτίρια θα γίνει ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία 
µηχανηµάτων και ρευµατοδοτών όπως και λοιπών ηλεκτρικών διατάξεων. 
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Προβλέπεται η σύνδεση µε το Ηλεκτρικό ∆ίκτυο Μέσης Τάσης 20 kV, 50Hz του 
∆Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε τις υποδείξεις του. 

Επιπλέον προβλέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µε αναβάθµιση της τάσης 
στα 20kV και η διοχέτευση της στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

Για τον σκοπό αυτό κατασκευάζεται οικίσκος διανοµής Μέσης τάσης όπου θα 
τοποθετηθούν οι πίνακες εισόδου Μέσης τάσης και οι πίνακες εξόδου Μέσης τάσης 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του διαχειριστή του δικτύου. Ανάλογα µε το σχεδιασµό του 
διαγωνιζόµενου οι οικίσκοι µπορεί να είναι ξεχωριστοί ή και να κατασκευαστούν 
επιµέρους οικίσκοι υποσταθµοί ανάλογα µε το σχεδιασµό της διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

 

Από τον οικίσκο διανοµής Μέσης τάσης θα οδεύει υπόγειο δίκτυο διανοµής µέσης 
τάσης προς τον υποσταθµό ή τους υποσταθµούς υποβιβασµού τάσης (ανάλογα µε τον 
σχεδιασµό). 

Στους υποσταθµούς θα γίνεται η επιτόπου υποβίβαση της τάσης στα 400V για την 
τροφοδοσία των επιµέρους κτιρίων και εξοπλισµού, ενώ παράλληλα θα 
τροφοδοτούνται και οι εγκαταστάσεις υποδοµής του γύρω χώρου (π.χ εξωτερικός 
φωτισµός). 

 

Σε κάθε υποσταθµό, θα υπάρχει χώρος µε τις απαιτούµενες διαστάσεις για τους 
πίνακες µέσης τάσης, χώρος για τους µετασχηµατιστές τάσης, χώρος για τις κυψέλες 
του Γενικού πίνακα Χαµηλής τάσης. 

Για τον Γενικό πίνακα χαµηλής τάσης Γ.Π.Χ.Τ. ( ή τους πίνακες αν σχεδιαστούν 
περισσότεροι υποσταθµοί) προβλέπεται συστοιχία πυκνωτών αντιστάθµισης για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εγκατάστασης και µείωση της άεργου ισχύος. 

Επιπλέον σε ξεχωριστό χώρο του κάθε υποσταθµού προβλέπεται η εγκατάσταση 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους εφεδρικού φορτίου, το οποίο θα παρέχει την απαραίτητη 
εφεδρική ισχύ σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ώστε να τροφοδοτούνται τουλάχιστον 
τα κρίσιµα φορτία. 

Τα κρίσιµα φορτία θα προσδιοριστούν ανάλογα µε τον σχεδιασµό ωστόσο κατ΄ελάχιστο 
θα είναι: 

 

• Το σύνολο του εξωτερικού φωτισµού 
• Οι πίνακες φωτισµού όλων των κτιρίων 
• Το σύστηµα τηλεελέγχου και οι πίνακες αυτοµατισµού όλων των κτιρίων 

(τοπικών και κεντρικού σταθµού ελέγχου) 
• Το σύστηµα εξαερισµού και αποκονίωσης των κτιρίων επεξεργασίας-

αποθήκευσης 
• Η βιολογική επεξεργασία (αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης, αποµάκρυνση 

παραγόµενου βιοαερίου προς το αεροφυλάκιο, κελιά κοµποστοποίησης κλπ) 
• Τα βιόφιλτρα και διατάξεις απόσµησης-αποκονίωσης 
• Οι γεφυροπλάστιγγες εισόδου - εξόδου 
• Το σύστηµα διαχείρισης βιοαερίου (λέβητας, πυρσός καύσης βιοαερίου, µηχανή 

συµπαραγωγής). 
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Η τροφοδότηση των εφεδρικών φορτίων µπορεί να γίνεται είτε µε πεδίο του Γ.Π.Χ.Τ 
από όπου θα ξεκινούν τα αντίστοιχα φορτία είτε µε τοπική αποµόνωση των φορτίων 
που δεν τροφοδοτούνται από το Η/Ζ ,µε διάταξη τηλεχειριζόµενου διακόπτη. 

 

Η διανοµή ηλεκτρικής ισχύς θα γίνεται από τους Γενικού πίνακες χαµηλής τάσης προς 
τους επιµέρους πίνακες κτιρίων και µηχανηµάτων. 

Η διανοµή εσωτερικά των κτιρίων θα γίνει εντός προστατευτικών σωλήνων εντός της 
τοιχοποιίας ή σε µεταλλικές σχάρες, η τροφοδοσία των µηχανηµάτων µπορεί να γίνει 
και από υπόγεια κανάλια. 

 Εξωτερικά των κτιρίων θα γίνει υπογείως εντός πλαστικών προστατευτικών σωλήνων 
από πολυαιθυλένιο κυµατοειδούς διατοµής κατάλληλης διαµέτρου (ελάχιστη διαµέτρος 
DN110).  

 

Οι κανονισµοί µε τους οποίους θα µελετηθούν και θα κατασκευαστούν τα έργα είναι: 

 

• Κανονισµός ΕΛΟΤ HD384 

• Προδιαγραφές θεµελιακής γείωσης ΦΕΚ τεύχος Β΄1222/05-09-2006  

• Κανονισµοί ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-04-20-01-02,  1501-04-20-02-01,  1501-04-20-01-
03 

• ∆ιεθνείς κανονισµός και πρότυπα IEC, DIN, VDE για θέµατα που δεν 
καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισµούς. 

• Τους όρους των τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών του έργου. 

• Τις οδηγίες του κατασκευαστή των διαφόρων συσκευών, µηχανηµάτων, 
οργάνων 

• Τις οδηγίες που θα δοθούν από τον επιβλέποντα µηχανικό, επί τόπου του 
έργου. 

• Τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας 
κατασκευή. 

• Τις ειδικές απαιτήσεις της ∆ΕΗ. 

• Bestimmungen fur das Errichten von Starkstromanlangen mit Nennspannungen 
bis 1000 V, VDE 0100 όπως ισχύει σήµερα. 

• Bestimmungen fur das Errichten von Storkstrom-anlagen mit Nennspannungen 
von 1 KV und daruber VDE 0101, όπως  ισχύει σήµερα 

• ∆ιεθνείς προδιαγραφές IEC 298, 129, 694,  UTE NFC 13.100, 13.200,  64.130, 
64.160 και EDF HN64S41, HN64S43 

• IEC 76-1 έως 76-5. 
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• IEC 726: 1982 έκδοση µαζί µε την τροποποίηση αρ. 1 του Φεβρουαρίου 1986. 

• CENELEC Harmonization Documents: 

• HD 464 S1: 1988+/A2: 1991+/A3:1992 για ξηρούς Μ/Σ. 

• HD 538-1 S1: 1992 για τριφασικούς ξηρού τύπου Μ/Σ διανοµής  50Ηz, από 100 
έως 2500KVA, µε ονοµαστική τάση = 24KV. 

• IEC 905: 1987. Οδηγός φορτίου για ξηρού τύπου Μ/Σ ισχύος. 

• IEC 60 694. Κοινές προδιαγραφές για πίνακες µέσης τάσης  

• IEC 60 298. Πίνακες µέσης τάσης µε µεταλλικό περίβληµα (1 το 52kV)  

• IEC 60 265. ∆ιακόπτης φορτίου υψηλής τάσης AC 

• IEC 60 129. Αποζεύκτης και γειωτής  

• IEC 62271-100. Αυτόµατος διακόπτης ισχύος µέσης τάσης AC 

• IEC 60 470. Ρελέ µέσης τάσης AC 

• IEC 60 420. Συνδυασµένοι διακόπτες µε ασφάλειες, υψηλής τάσης 

• IEC 60 044-1. Μετασχηµατιστές έντασης 

• IEC 60 044-2. Μετασχηµατιστές τάσης 

• IEC 60 282-1. Ασφάλειες υψηλής τάσης 

• IEC 60 255. Ηλεκτρονόµοι προστασίας 

• IEC 60 801. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα για µετρήσεις και όργανα ελέγχου 

• IEC 60 529. ∆είκτης προστασίας περιβληµάτων (IP) 

 

 

7.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
Στην µονάδα θα τοποθετηθεί εξωτερικός φωτισµός αποτελούµενος από φωτιστικά 
σώµατα οδοφωτισµού τοποθετηµένα σε βραχίονες επί ιστών ελάχιστου ύψους 6 m επί 
σταθερών προκατασκευασµένων βάσεων από σκυρόδεµα και ενσωµατωµένο καπάκι 
διακλάδωσης και επί των κτιρίων σε ύψος πάνω από 4 m. 

Τα φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας LED κατάλληλης ισχύος ώστε να πληρούν τις 
απαιτήσεις φωτισµού των επιµέρους χώρων 

Επιπλέον γύρω από τα κτίρια, φωτιστικά σώµατα τοποθετούνται σε βραχίονες επί των 
κτιρίων για αυξηµένη ένταση φωτισµού τοπικά. 

 

Οι στάθµες φωτισµού που θα επιτευχθούν είναι: 

 

Περιοχές κίνησης οχηµάτων:   20 lux µε χρωµατική απόδοση >70 
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Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια:   40 lux µε χρωµατική απόδοση >70 

 

Το δίκτυο θα τροφοδοτηθεί µε υπόγειο αγωγό εντός πλαστικού σωλήνα από HDPE 
κυµατοειδούς διατοµής για προστασία. 

Παράλληλα µε το δίκτυο θα οδεύει ο αγωγός γείωσης, διατοµής ίσης µε τον ουδέτερο 
πόλο του αγωγού τροφοδοσίας και όχι µικρότερης διατοµής από 16mm2 ο οποίος στο 
πέρας του θα γειώνεται µε πάσσαλο γείωσης ή άλλο γειωτή. 

∆εν θα αναπτυχθεί τέτοιο δίκτυο στα όρια µε τον ΧΥΤΑ καθώς υπάρχει υφιστάµενος 
φωτισµός επί της περίφραξης του τελευταίου. 

 

Η µελέτη και κατασκευή του εξωτερικού φωτισµού θα γίνει σύµφωνα µε τους κάτωθι 
κανονισµούς: 

 

• ΕΛΟΤ HD 384 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 

• ΕΤΕΠ TΠ 1501-05-07-02-00 

• EN40 1-8 

• DIN EN ISO 1461:1999, ASTM  A123/A123M-97 

 

 

7.3 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
Για την αντικεραυνική προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων του έργου 
θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα Σ.Α.Π. αποτελούµενο από 

 

• Θεµελιακή γείωση σε κάθε κτίριο και υπόστεγο στις πεδιλοδοκούς αυτού. 

• Σχηµατισµό κλωβού faraday µε βρόχους 20x20m σε κάθε µεταλλικό κτίριο και 
υπόστεγο και σύνδεση του µε την θεµελιακή γείωση. 

• Τοποθέτηση αλεξικέραυνων ιονισµού στις άκρες των κτιρίων συνδεδεµένων 
αγώγιµα τόσο µε τον βρόχο faraday όπου υπάρχει, όσο και µε την θεµελιακή 
γείωση του κάθε κτιρίου.  

• Μεµονωµένα αλεξικέραυνα ιονισµού τοποθετηµένα σε µεταλλικούς ιστούς , µε 
δική τους ανεξάρτητη γείωση ( όπου απαιτείται η γείωση θα είναι προστασίας 
από βηµατική τάση). 

• ∆ιατάξεις απαγωγής υπερτάσεων οφειλοµένων σε κεραυνικά ρεύµατα ,από τις 
γραµµές ισχύος και ασθενών ρευµάτων. 
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Γι’ αυτό σε κάθε κτίριο, µεταλλικό ή συµβατικό, προβλέπεται εγκατάσταση 
αντικεραυνικής προστασίας Σ.Α.Π, από ικανό αριθµό αλεξικέραυνων ιονισµού 
κατάλληλου τελικού ύψους ώστε να εξασφαλίζεται προστασία κατηγορίας Ι (NSF 
17102) σε όλη την κάλυψη του κτιρίου ενώ η περιοχή γύρω από τα κτίρια θα 
καλύπτεται µε προστασία κατηγορίας ΙΙΙ (NSF 17102). Επιπλέον σε κάθε µεταλλικό 
κτίριο θα τοποθετηθεί και πλέγµα κλωβού faraday µέγιστου βρόγχου 20x20m. 

 Το σύστηµα Σ.Α.Π συνδέεται µέσω χαλύβδινου αγωγού κατάλληλης διατοµής µε την 
θεµελιακή γείωση του κτιρίου. 

  

Εντός των κτιρίων υπάρχει εξοπλισµός υπέρτασης, σε κάθε κεντρικό πίνακα για όλους 
τους πόλους και τον ουδέτερο, ώστε να διοχετεύει τα επαγόµενα ρεύµατα στην 
ηλεκτρολογική γείωση. 

 

Επιπλέον των συστηµάτων Σ.Α.Π των κτιρίων προβλέπεται η τοποθέτηση κατάλληλου 
αριθµού αλεξικέραυνων ιονισµού επί ιστού κατάλληλου ύψους (τουλάχιστον 10 
µέτρων) σε κατάλληλο σηµείο του γηπέδου της µονάδας ώστε να προστατεύονται 
αποτελεσµατικά τα διάφορα σηµεία αυτού µε προστασία κατηγορίας ΙΙΙ (NSF 17102). 

Κάθε αλεξικέραυνο ιονισµού σε ιστό θα φέρει περιµετρική γείωση ώστε να απάγει τα 
κεραυνικά φορτία µε ασφάλεια στο έδαφος, (όπου απαιτείται µε γείωση προστασίας 
έναντι βηµατικής τάσης) και µαγνητική κάρτα καταγραφής των πληγµάτων.  

 

 

Για την γείωση ασφάλειας και λειτουργίας σε όλα τα κτίρια (µεταλλικά και µη) θα 
κατασκευαστεί θεµελιακή γείωση µε ταινία πλάτους 40mm 4mm πάχους θερµά 
επιψευδαργυρωµένη, η οποία θα τοποθετηθεί στα πέδιλα της θεµελίωσης και σε βάθος 
τουλάχιστον 1 m, επαυξηµένη µε τους απαραίτητους εγκάρσιους φορείς ώστε κανένα 
σηµείο του χώρου να µην απέχει απόσταση µεγαλύτερη από 10 µέτρα από την ταινία. 
Ειδικότερα στα κτίρια των υποσταθµών θα τοποθετηθεί επιπλέον πλέγµα δαρινγκ και 
ισοδυναµική γείωση όλων των µεταλλικών µερών του κτιρίου, πόρτες, παράθυρα κ.λπ. 

 

Οι κανονισµοί µε τους οποίους θα µελετηθούν και θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις 
είναι: 

 

• ΕΛΟΤ HD384 

• ΕΛΟΤ 1197-1, ΕΛΟΤ 1412Β, ΕΛΟΤ HD384 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 04-50-01-00, 04-50-02-00 

• DIN 57185/VDE 0185 

• IEC 1024-1 

• ΕΝ 61024-1 , EN 50164, ΕΝ 61643 

• NF 17100-17102  
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• CENELEC  

• ANSI- NFPA 78  

• BS 6651  

• BS CP 1013 

• CEI-81  

 

7.4 ∆ΙΚΤΥΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ – ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ 
Στην µονάδα θα γίνει εγκατάσταση δικτύου ασθενών ρευµάτων και δικτύου 
τηλεελέγχου. 

Το δίκτυο ασθενών ρευµάτων περιλαµβάνει κατ’ ελαχιστο: 

 

� ∆ίκτυο DATA και δίκτυο τηλεφωνίας µε κεντρικό τηλεφωνικό κατανεµητή και 
τηλεφωνικό κέντρο στο κτίριο διοίκησης από όπου θα γίνεται η διασύνδεση των 
επιµέρους κτιρίων. Συνολικά στην µονάδα θα εγκατασταθούν τέσσερις εξωτερικές 
γραµµές, τρείς για τηλέφωνο, και µία για FAX. 

Τηλέφωνο θα τοποθετηθεί τουλάχιστον στα παρακάτω κτίρια: 

• Κτίριο διοίκησης 

• Γραφείο/α ελέγχου κτιρίου µηχανικής διαλογής 

• Γραφείο/α ελέγχου κτιρίου βιολογικής επεξεργασίας 

 

� ∆ίκτυο τηλεελέγχου, δίκτυο PLC, αποτελούµενο από τοπικούς σταθµούς ελέγχου σε 
κρίσιµες θέσεις του έργου και κεντρικό σταθµό ελέγχου στο κτίριο διοίκησης. 

 

Θα ελέγχονται κατ’ ελάχιστο: 

• Οι πίνακες πυρανίχνευσης 

• Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους κεντρικού ηλεκτρικούς πίνακες 

• Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο κτιρίου 

• Ο εξωτερικός φωτισµός της µονάδας 

• Το δίκτυο άρδευσης 

• Ο εξαερισµός των κτιρίων επεξεργασίας 

• Οι κρίσιµες παράµετροι λειτουργίας της µονάδας βιολογικής επεξεργασίας 
ανάλογα µε τον εξοπλισµό  (ενδεικτικά θερµοκρασία, υγρασία κλπ) 

• Σήµατα βλάβης ή κατάστασης από κύρια µηχανήµατα 

• Στάθµες δεξαµενής νερού 
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• Ο πυρσός καύσης βιοαερίου και το σύστηµα διαχείρισης-διάθεσης του 
βιοαερίου 

• Το λεβητοστάσιο 

• Η µηχανή συµπαραγωγής 

 

Οι τοπικοί σταθµοί θα ελέγχουν και την λειτουργία των µηχανηµάτων όπως και τα 
σήµατα κινδύνου ή σφάλµατος τους, ενώ θα επιτηρούνται κρίσιµες παράµετροι για τα 
στάδια της επεξεργασίας όπως θερµοκρασίες ,πιέσεις, υγρασία κλπ. 

Όλοι οι σταθµοί θα έχουν µονάδα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας UPS κατάλληλης 
ισχύος και διάρκειας 30min ώστε το σύστηµα τηλεελέγχου να λειτουργεί διαρκώς. 

 

Σε κάθε περίπτωση το σύστηµα τηλεελέγχου θα τροφοδοτείται µε αδιάλειπτη πηγή 
ενέργειας στο σύνολο του ώστε µετά από πιθανή διακοπή της κύριας πηγής ρεύµατος 
(∆ΕΗ) και µέχρι ενεργοποίησης του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) να διατηρείται 
τόσο η κατάσταση επιτήρησης αλλά και να ακολουθούνται τα σενάρια αυτοµατισµού 
χωρίς να «πέφτει» το σύστηµα.  

Τα σήµατα θα συλλέγονται από τους τοπικούς σταθµούς και θα µεταδίδονται στον 
κεντρικό έλεγχο για καταγραφή και εποπτεία. 

Στο κτίριο διοίκησης θα τοποθετηθεί ο κεντρικός σταθµός ελέγχου και ο κεντρικός 
υπολογιστής µε το λογισµικό τηλεελέγχου όπου θα επιτηρούνται όλοι οι τοπικοί 
σταθµοί. 

 

Στο υπολογιστή όπου είναι εγκατεστηµένο το λογισµικό SCADA θα απεικονίζονται όλα 
τα συλλεγόµενα σήµατα σε κατάλληλα παράθυρα, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα 
τηλεχειρισµού όλων των επιµέρους διατάξεων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή των µηχανηµάτων. 

Η επικοινωνία των σταθµών γίνεται µε ενσύρµατο τρόπο, µε οπτική ίνα, σε συνεχή 
βάση και τα συλλεγόµενα σήµατα θα παρουσιάζονται οπτικά ή και θα εκτυπώνονται.  

H όδευση της οπτικής ίνας θα γίνει υπόγεια, στο ίδιο χαντάκι µε τα λοιπά 
ηλεκτρολογικά, εφόσον είναι εφικτό, αλλά σε διαφορετικό προστατευτικό σωλήνα 
HDPE. 

 

� Εγκατάσταση κεραίας λήψης τηλεοπτικών σηµάτων στο κτίριο διοίκησης.  

 

Οι κανονισµοί για τη µελέτη και τη κατασκευή των έργων ασθενών και τηλεελέγχου θα 
γίνουν σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς: 

 

• Κανονισµός ΕΛΟΤ HD384 

• Κανονισµοί ΕΛΟΤ 
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• Κανονισµός του ΟΤΕ περί "Μελέτης, Κατασκευής, Ελέγχου και Συντηρήσεως 
Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων Οικοδοµών" (ΦΕΚ 767 Τεύχος Β 31.12.92)  

• Κανονισµός του ΟΤΕ περί "Τοποθετήσεως και Συντηρήσεως ∆ευτερευουσών 
Εγκαταστάσεων" (Απ. 1179/22.1.71 ΦΕΚ 269/ Β/8.4.71 και Απ. 1610/22.1.80 
ΦΕΚ 331/Β/31.3.80). 

• Πρότυπο Commercial Building Telecommunications Wiring Standard EIA/TIA 
568, Ιούλιος 1991 (ANSI/EIA/TIA-568, 1991). 

• Πρότυπο Commercial Building Telecommunications Wiring Standard EIA/TIA 
568- A, 1995 (ANSI/EIA/TIA-568-A, 1995). 

• Πρότυπο Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Space EIA/TIA-569, Οκτώβριος 1990 (ANSI/EIA/TIA-569, 1990). 

• Πρότυπο Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring 
Standard EIA/TIA-570, Ιούνιος 1991 (ANSI/EIA/TIA-570, 1991). 

• Πρότυπο Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 
Commercial Buildings EIA/TIA-606, Φεβρουάριος 1993 (ANSI/EIA/TIA-T606, 
1993). 

• Πρότυπο Commercial Building Grounding and Bonding for Telecommunications 
EIA/TIA-607, 1994 (ANSI/EIA/TIA-T607, 1994).  

• Πρότυπα IEEE/ISO 8802-3, 8802-5, IEEE 802.12 Πρότυπα ISO/IEC 603-7, 
807-8, 11801 1995, 11801 

 

7.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ - Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Στη µονάδα θα κατασκευαστεί δίκτυο καθαρού νερού και δίκτυο βιοµηχανικού νερού. 

Το καθαρό νερό θα διοχετευτεί στους καταναλωτές της µονάδας από δεξαµενή 
καθαρού νερού διά µέσω πιεστικού συγκροτήµατος κατάλληλης πίεσης. 

Το βιοµηχανικό νερό ουσιαστικά αποτελεί τις επεξεργασµένες εκροές του υφιστάµενου 
βιολογικού καθαρισµού της µονάδας και είναι υψηλής καθαρότητας. Αποθηκεύεται σε 
δεξαµενή βιοµηχανικού νερού και διοχετεύεται σε δίκτυο βιοµηχανικού νερού στις 
επιµέρους καταναλώσεις της µονάδας. 

Η τροφοδοσία της δεξαµενής βιοµηχανικού νερού γίνεται µε αντλία από την υφιστάµενη 
δεξαµενή επεξεργασµένων του ΧΥΤΑ. 

Από τη δεξαµενή βιοµηχανικού νερού µε τη βοήθεια πιεστικού κατάλληλης πίεσης και 
παροχής γίνεται η τροφοδοσία του δικτύου βιοµηχανικού νερού. 

Το δίκτυο καθαρού νερού θα τροφοδοτεί κάθε κτίριο όπου υπάρχουν χώροι υγιεινής,  ή 
µηχανήµατα µε απαίτηση για νερό υψηλής καθαρότητας (π.χ εναλλάκτες). 

Με καθαρό νερό θα τροφοδοτηθούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω κτίρια και 
εγκαταστάσεις. 

 

• Κτίριο διοίκησης 
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• Το γραφείο και οι χώροι προσωπικού στο κτίριο της µηχανικής διαλογής 

• Το λεβητοστάσιο και ο εναλλάκτης των αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης 

• Το κτίριο µηχανικής διαλογής 

• Το κτίριο βιολογικής επεξεργασίας 

 

Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης καλύπτουν τις ανάγκες σε  νερό χρήσης. Το πόσιµο νερό 
θα παρέχεται µε δοχεία PET 20λτ σε κάθε χώρο παραµονής προσωπικού. 

Επιπλέον για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης, όπου υπάρχει και κατ’ 
ελάχιστον στο κτίριο διοίκησης και στους χώρους υγιεινής του κτιρίου µηχανικής 
διαλογής, θα γίνει εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα βεβιασµένης ή φυσικής 
κυκλοφορίας διπλής ενέργειας µε ηλεκτρική αντίσταση. 

 

Με βιοµηχανικό νερό θα τροφοδοτηθούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω κτίρια και 
εγκαταστάσεις: 

• Το κτίριο µηχανικής διαλογής για τις όποιες ανάγκες σε πλύσεις χώρων ή 
εξοπλισµού έχει 

• Το κτίριο ραφιναρίας για τις όποιες ανάγκες σε πλύσεις χώρων ή εξοπλισµού 
έχει 

• Το κτίριο βιολογικής επεξεργασίας για τις όποιες ανάγκες νερού έχει 

• Τα συστήµατα απόσµησης (βιόφιλτρα) της µονάδας 

 
 

Το δίκτυο καθαρού νερού και το δίκτυο βιοµηχανικού νερού θα κατασκευαστούν 
υπογείως από πλαστικό σωλήνα HDPE 3ης γενιάς αντοχής τουλάχιστον PN 10 atm 
κατά ΕΝ 12201. 

Το πιστικό συγκρότηµα τόσο του δικτύου καθαρού νερού όσο και του δικτύου 
βιοµηχανικού νερού θα αποτελείται από δίδυµο αντλητικό (µία κύρια και µία εφεδρική 
αντλία) ,δοχείο διαστολής κατάλληλου όγκου. 

Η παροχή καθαρού νερού σε κάθε κτίριο θα δοθεί ,υπό µέγιστη πίεση 30mΣΥ και υπό 
ελάχιστη 20mΣΥ, µε φρεάτιο εντός του οποίου θα υπάρχει: 

 

• Βαλβίδα αντεπιστροφής 

• Βάνα αποκοπής τύπου σύρτου 

• Ταυ καθαρισµού και εκκένωσης του  εσωτερικού (κτιριακού) δικτύου 

• Ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης µε το εξωτερικό δίκτυο πολυαιθυλενίου , όπως 
σέλλα ή ζιµπόν. 

• Μανόµετρο γλυκερίνης µε µέτρηση 0-5bar. 
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• Αν η πίεση είναι µεγαλύτερη των 30mΣΥ στην παροχή θα εφαρµοστεί µειωτής 
πίεσης ή άλλη κατάλληλη διάταξη περιορισµού της πίεσης. 

 

Όλα τα ανωτέρω εξαρτήµατα θα είναι κατάλληλα για πίεση 10atm. 

Οι γενικές παροχές θα γίνουν µε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατάλληλους για 
ύδρευση κατά ΕΝ 10255.  

Οι κανονισµοί µε τους οποίους θα γίνει η µελέτη και η κατασκευή των έργων ύδρευσης 
είναι: 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/ 86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: ∆ιανοµή κρύου - 
ζεστού νερού. 

• Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός 

• Νέος Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός 

• Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων Ε 
10716/420/50 Υπ. ∆ηµοσίων Έργων 

• Υγειονοµική διάταξη Ε1β/221/65 

• Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 Φ.Ε.Κ. 892/Β/01 

• Νοµοθεσία περί λυµάτων. 

• τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-01 

• τους διεθνείς κανονισµούς DIN, ΙΕC, εκτός αν καλύπτονται από τους 
παραπάνω Ελληνικούς Κανονισµούς 

• τις οδηγίες του κατασκευαστή των διαφόρων συσκευών, µηχανηµάτων και 
οργάνων 

• τους κανόνες της πείρας και της τέχνης 

 

7.6 EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
∆ίκτυο διανοµής ζεστού νερού θα εγκατασταθεί για την θέρµανση των αντιδραστήρων 
βιολογικής επεξεργασίας, όπου αυτό είναι απαιτητό. 

Το δίκτυο αποτελείται από τον εναλλάκτη θερµότητας , τον λέβητα διπλού καυσίµου , 
τον/τους κυκλοφορητές από τον εναλλάκτη προς τους εναλλάκτες των βιο-
αντιδραστήρων. 

Ο εναλλάκτης δέχεται ζεστό νερό από στο πρωτεύων κύκλωµα του από τις θερµικές 
πήγες της µονάδας, τον λέβητα δηλαδή ή την µηχανή συµπαραγωγής και εναλλάσσει 
θερµότητα µε το δευτερεύον κύκλωµα του που είναι το ή τα κυκλώµατα θέρµανσης των 
αναερόβιων αντιδραστήρων. 
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Ο εναλλάκτης θα είναι κατάλληλης θερµικής ισχύος και θα τροφοδοτείται από την 
µηχανή συµπαραγωγής κατά κύριο λόγο και εναλλακτικά ή επικουρικά από τον λέβητα. 

Ο λέβητας θα χρησιµοποιεί για καύσιµο κυρίως το παραγόµενο στη µονάδα βιοαέριο, 
αλλά σε περιόδους αιχµής ή και ελλιπούς ποσότητας βιοαερίου θα µπορεί να 
τροφοδοτηθεί µε πετρέλαιο θέρµανσης. 

Το δίκτυο θέρµανσης θα κατασκευαστεί από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε 
επαρκής µόνωση, ενώ αν είναι υπόγειο θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες 
HDPE 3ης γενιάς µε επαρκή µόνωση. 

Η αποθήκη πετρελαίου θα εξασφαλίζει την συνεχή κάλυψη των θερµικών αναγκών των 
αντιδραστήρων σε ποσοστό τουλάχιστον 50% και για χρόνο τουλάχιστον 5 ηµερών.  

Τόσο η ισχύς του λέβητα όσο και ο όγκος της δεξαµενής πετρελαίου θα τεκµηριωθεί µε 
βάση τις παραπάνω παραδοχές. 

7.7 EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Εγκατάσταση αποχέτευσης θα γίνει σε όλα τα κτίρια που έχουν παροχή νερού είτε για 
την αποχέτευση των χώρων υγιεινής ,είτε για την αποχέτευση των µηχανηµάτων, είτε 
για την αποχέτευση των πλυµάτων των δαπέδων τους όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

 

Εγκατάσταση αποχέτευσης θα γίνει ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, στα παρακάτω 
κτίρια. 

 

• Κτίριο διοίκησης 

• Κτίριο µηχανικής διαλογής, για την αποχέτευση χώρων υγιεινής και πλύσεων 

• Κτίριο/εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας 

• Κτίριο ραφιναρίσµατος του παραγόµενου κόµποστ 

• Γενικότερα θέσεις από όπου θα προκύψουν λύµατα από πλύσεις και εν γένει 
λειτουργία χώρων και µηχανηµάτων (π.χ. βιόφιλτρο)  

 

Το δίκτυο αποχέτευσης θα συλλέγει τα λύµατα (πλύσεις, συµπυκνώµατα κλπ) που 
παράγονται σε κάθε κτίριο και θα τα οδηγεί στην δεξαµενή συλλογής υγρών 
αποβλήτων της µονάδας.. 

Ειδικότερα από την εγκατάσταση κοµποστοποίησης και αναερόβιας επεξεργασίας, το 
δίκτυο αποχέτευσης θα συλλέγει το σύνολο ή τµήµα των σταλαγµάτων /στραγγισµάτων 
που δεν ανατροφοδοτείται στην επεξεργασία ανάλογα µε την τεχνολογία που θα 
εγκατασταθεί. 

Το δίκτυο αποτελείται από µηχανοσίφωνα εξωτερικά από κάθε κτίριο , το υπόγειο 
δίκτυο µεταφοράς και πιθανά αντλιοστάσια ανύψωσης ανάλογα µε την θέση και την 
γεωµετρία της χωροθέτησης. 

Στα βιοµηχανικά κτίρια η αποχέτευση θα γίνει µε σιφώνια ή εσχάρες δαπέδου όπου 
συµπυκνώµατα και πλύµατα δαπέδων συλλέγονται και οδηγούνται στο µηχανοσίφωνα 
του κτιρίου. 
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Από τα επιµέρους κτίρια τα συλλεγέντα λύµατα οδηγούνται σε κεντρικό δίκτυο και 
οδηγούνται στη δεξαµενή λυµάτων της µονάδας. 

Το υπόγειο δίκτυο διακλαδίζεται κατάλληλα και έχει σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης 
φρεάτιο επίσκεψης. 

Από τη δεξαµενή λυµάτων τα λύµατα οδηγούνται στην υφιστάµενη µονάδα 
επεξεργασίας λυµάτων του παρακείµενου ΧΥΤΑ µε την βοήθεια αντλίας µε παροχή 
ανάλογη της φόρτισης της µονάδας επεξεργασίας. 

Το κεντρικό δίκτυο θα κατασκευαστεί από πλαστικό σωλήνα PVC και θα είναι επι τω 
πλείστο βαρυτικό. 

Αν λόγω υψοµετρικής διαφοράς απαιτηθεί αντληση των λυµάτων από κάποια σηµεία , 
αυτή θα γίνει µε αντλιοστάσια κατάλληλης παροχής και πίεσης µε δίδυµη αντλία (µία 
κύρια και µία εφεδρική). 

 

Οι κανονισµοί µε τους οποίους θα γίνει η µελέτη και η κατασκευή των έργων 
αποχέτευσης είναι: 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/ 86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: ∆ιανοµή κρύου - 
ζεστού νερού. 

• Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός 

• Νέος Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός 

• Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων Ε 
10716/420/50 Υπ. ∆ηµοσίων Έργων 

• Υγειονοµική διάταξη Ε1β/221/65 

• Νοµοθεσία περί λυµάτων. 

• τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

• τους διεθνείς κανονισµούς DIN, ΙΕC, εκτός αν καλύπτονται από τους 
παραπάνω Ελληνικούς Κανονισµούς 

• τις οδηγίες του κατασκευαστή των διαφόρων συσκευών, µηχανηµάτων και 
οργάνων 

• τους κανόνες της πείρας και της τέχνης 

 

7.8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Σε κάθε κλειστό κτίριο επεξεργασίας και αποθήκευσης θα γίνει εγκατάσταση 
εξαερισµού αποτελούµενο κανάλι απαγωγής αέρα από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
κυκλικής ή ορθογωνικής διατοµής. Η είσοδος του αέρα γίνεται µε υποπίεσης στο χώρο. 

Ειδικότερα για τις καµπίνες χειροδιαλογής ο εξαερισµός αποτελείται από αεραγωγό 
εισαγωγής και αεραγωγό απαγωγής αέρα. 
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Οι ελάχιστες εναλλαγές αέρα στα κλειστά κτίρια είναι: 

 

 

Γενικός αερισµός:      2 εναλλαγές όγκου / ώρα 

Χώροι χειροδιαλογής:      10 εναλλαγές όγκου/ ώρα 

Χώροι ελέγχου εντός βιοµηχανικών κτιρίων (control room):   10 εναλλαγές όγκου/ 
ώρα 

Χώροι µηχανικής επεξεργασίας:     2 εναλλαγές όγκου/ 
ώρα 

Χώροι υποδοχής απορριµµάτων:     4 εναλλαγές όγκου/ 
ώρα 

 

Εκτός από τον εξαερισµό του χώρου θα υπάρχει και τοπικός εξαερισµός (απαγωγή) 
πάνω από κάθε σηµείο εστιακής δηµιουργίας σκόνης όπως είσοδοι σε τεµαχιστές και 
λοιπά µηχανήµατα. Η απαγωγή του αέρα τοπικά θα είναι τουλάχιστον 1000m3/h. 

Η απαγωγή του αέρα θα γίνεται µε ανεµιστήρα κατάλληλης πίεσης ώστε να 
καλύπτονται οι πτώσεις πίεσης στα στόµια , στους αεραγωγούς αλλά και στις κατάντι 
διατάξεις αποκονίωσης κ.λπ. 

Το δίκτυο εξαερισµού είναι ουσιαστικά δίκτυο σηµειακής και γενικής αναρρόφησης ,ενώ 
ο καθαρός αέρας εισέρχεται στο κτίριο από τα ανοίγµατα αυτού, είτε δια µέσω δικτύου 
προσαγωγής νωπού αέρα (καµπίνες χειροδιαλογής, control room) 

Η διαστασιολόγηση των ανεµιστήρων αναρρόφησης είναι τέτοια ώστε να καλύπτεται η 
πτώση πίεσης στους αεραγωγούς, να εξασφαλίζεται υποπίεση 50Pa στο στόµιο και να 
διατίθεται περίσσεια πίεσης για την κάλυψη της πτώσης πίεσης στις διατάξεις 
αποκονίωσης. 

Η διαστασιολόγηση των αγωγών γενικού εξαερισµού γίνεται µε µέγιστη πτώση 
0,1mmΣΥ/m αεραγωγού και ταχύτητα αέρα 10m/sec, ενώ η πτώση πίεσης στα στόµια 
λαµβάνεται κάτω από 10mmΣΥ. 

Για την τοπική αναρρόφηση πρέπει να επιτυγχάνεται ταχύτητα αέρα τουλάχιστον 
17m/s. 

Οι απαιτήσεις εξαερισµού για το κτίριο διοίκησης και τους χώρους γραφείων ελέγχου, 
WC, αποδυτηρίων κλπ δίνονται από την Τ.Ο.ΤΕ.Ε 20701-1 και θα γίνουν µε τοπικές 
µονάδες εξαερισµού, µονάδες τοίχου ή αγωγούς εξαερισµού κ.λπ. 

 

7.9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  
Η κάλυψη των αναγκών θέρµανσης - κλιµατισµού στα κτίρια παραµονής προσωπικού 
(κτίριο διοίκησης, χώροι γραφείων σε κτίρια επεξεργασίας κλπ) θα γίνει µε αντλίες 
θερµότητας διαιρούµενου τύπου. 
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Συγκεκριµένα η θέρµανση και ψύξη του κτιρίου διοίκησης θα γίνει µε αντλίες 
θερµότητας τοπικές ή κεντρικές τύπου VRV αποτελούµενες από  τοπική ή κεντρική 
εξωτερική µονάδα και επιµέρους εσωτερικές επίτοιχες ή επιδαπέδιες κατά περίπτωση 
µονάδες. 

Παράλληλα θα κατασκευαστεί δίκτυο προσαγωγής εξαερισµού µε ανάκτηση ενέργειας. 

Η θέρµανση και ο κλιµατισµός στους λοιπούς χώρους γραφείων θα γίνει µε αντλία 
θερµότητας split-unit.  

Στους χώρους προσωπικού των κτιρίων επεξεργασίας (δωµάτιο ελέγχου, καµπίνα 
χειροδιαλογής, γραφείο προσωπικού, γραφείο χειρισµού κλπ) η θέρµανση –
κλιµατισµός θα γίνει µε τοπικές  ή κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες µε εισαγωγή νωπού 
αέρα 100% από το εξωτερικό περιβάλλον και κανάλια προσαγωγής κλιµατισµένου 
αέρα µε διάταξη ανάκτησης θερµικής ενέργειας από την απόρριψη. 

 

Για την µελέτη απωλειών λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω : 

• Μέση Ελάχιστη Εξωτερική Θερµοκρασία -6 ºC 

• Μέση Θερµοκρασία Εδάφους 10 ºC 

• Χώροι Γραφείων, Εργαστήριο 20 ºC 

• Χώρος Προσωπικού 20 ºC 

• Ιατρείο, WC, αποδυτήρια, λουτρά 22 ºC 

 

Για τη µελέτη των ψυκτικών φορτίων λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω : 

• Ύπαρξη ατόµων στους χώρους 

• Λειτουργία φωτιστικών σωµάτων φθορισµού 

• Λειτουργία Η/Υ ή άλλων µηχανηµάτων στο χώρο 

• Μέση µέγιστη θερµοκρασία 36 ºC µε διακύµανση 14,6ºC 

• Εσωτερική υγρασία 50% 

• Εσωτερική θερµοκρασία 26 ºC 

 

Οι κανονισµοί σύµφωνα µε τους οποίους θα γίνει η µελέτη θερµικών απωλειών, 
ψυκτικών φορτίων και εν γένει η µελέτη θέρµανσης κλιµατισµού των χώρων όπου αυτό 
απαιτείται είναι οι παρακάτω: 

• Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (Ν.Ο.Κ.) Ν4067/2012 

• Τεχνική οδηγία ΤΟΤΕΕ 20701-1 

• 4122/2013 ΦΕΚ Α’ 42 

• 1192/2012 ΦΕΚ Β’1413 
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• ΚΕΝΑΚ ∆6/Β/5825/2010 ΦΕΚ Β’ 407 

• Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384 

• Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ καθώς και τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234, 352, 810, 447 

• Τεχνική Οδηγία ΤΟΤΕΕ 2425/86 

• Τεχνική Οδηγία ΤΟΤΕΕ 2421/86 

• Οι διεθνείς Κανονισµοί DIN 4701 – 4706 / DIN 4751 / DIN 1786 / DIN / 2394 / 
DIN 59753 / DIN4083 / DIN 16892 / DIN 4726. 

• Τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των διαφόρων συσκευών 

 

7.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  
Εγκατάσταση πυροπροστασίας αποτελούµενη από όλα τα απαραίτητα µέσα 
πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης θα γίνει σε όλα τα κτίρια και κλειστά υπόστεγα.  

Τα απαραίτητα µέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, προκύπτουν από τους 
ισχύοντες κανονισµούς, όπως πυροσβεστικές φωλιές, συστήµατα ολικής κατάκλισης µε 
αφρό, αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης CO2, και ο απαραίτητος αριθµός και τύπος 
πυροσβεστήρων. 

 

Σύστηµα ολικής κατάκλισης µε αφρό ή άλλο ισοδύναµο κατασβεστικό µέσο, θα 
τοποθετηθεί στο λεβητοστάσιο. 

Αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης µε CO2, ή ισοδύναµο κατασβεστικό µέσο, θα 
τοποθετηθούν στα κτίρια όπου τοποθετούνται µετασχηµατιστές τάσης και πίνακες 
Μέσης Τάσης . 

Σε όλα τα κτίρια θα γίνει διαµερισµατοποίηση σε πυροδιαµερίσµατα σύµφωνα µε το 
ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018 (Νέος Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων) 

Ειδικότερα τα βιοµηχανικά κτίρια ανήκουν στην κατηγορία βιοµηχανία Ζ1 
επικινδυνότητας (Αβ) Κ.Α 39 :Λοιπές βιοµηχανίες µε χρήση «µονάδες ανακύκλωσης 
και διαλογής απορριµµάτων». 

Επιπλέον στο έργο θα αναπτυχθεί δίκτυο πυρόσβεσης αποτελούµενο από πιεστικό 
συγκρότηµα νερού, µόνιµο υδροδοτικό δίκτυο πυρόσβεσης, πυροσβεστικές φωλιές, 
σταθµούς πυροσβεστικών εργαλείων και λοιπά µέσα πυρόσβεσης. 

 

Το πιεστικό συγκρότηµα θα αποτελείται από κύρια ηλεκτροκίνητη και εφεδρική 
πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών. Το δίκτυο θα αναπτυχθεί σε 5 
τουλάχιστον κλάδους µε ταυτόχρονη παροχή σε κάθε έναν από αυτούς ποσότητας ίσης 
µε 380lt/min για χρόνο τουλάχιστον 30λεπτών,  και η συνολική παροχή του θα είναι 
τουλάχιστον 115m3/h, ενώ αντίστοιχα η δεξαµενή νερού θα επαρκεί για τουλάχιστον 1 
ώρα , µε ελάχιστη χωρητικότητα 115m3 νερού. 

Το υπόγειο δίκτυο θα κατασκευαστεί από αγωγό πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς 
αντοχής τουλάχιστον 12,5 atm (SDR 13,6) και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από το 
150% της πίεσης λειτουργίας , της πίεσης δηλαδή της αντλίας διαφυγών. 
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• Κ.Υ.Α 50910/2727/22-12-2003 

• Οδηγίες της Οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

• ΦΕΚ Β’ 1016 17/11/1997 

• ΚΥΑ 114218/97  

• ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018: Νέος Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων 
• Υπ. Απόφ. 7755-160 ΦΕΚ 241 Τ.Β. 22.4/88. Περί µέτρων πυροπροστασίας 

βιοµηχανικών εγκαταστάσεων 

• 14024/6.5.88 § Ε εντολής του Α.Π.Σ. 

• Πυροσβεστική ∆ιάταξη 3/81 Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις 
αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού. 

• Πρότυπα ΕΛΟΤ, DIN, NFPA 12 

• Πυροσβεστική διάταξη 9/2000 «Κανονισµός ρύθµισης µέτρων για την πρόληψη 
και πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» Φ.Ε.Κ. 1459/30-11-2000/Τ.Β. 

• Τεχνική Οδηγία ΤΟΤΕΕ 2451/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια – Μόνιµα 
Πυροσβεστικά Συστήµατα µε νερό» 

• ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-04-05-08-00, 1501-08-08-01-00, 1501-08-08-02-00, 1501-08-
08-04-00, 1501-08-08-05-00 

• Φ.Ε.Κ.  230 Α’ 2/10/2002 

• Φ.Ε.Κ.  611Β’ 12/7/1995 

• Υ.Α 58185/2474/91 § 15 

• Φ.Ε.Κ. 578 Β’ 29/7/1991 

• Φ.Ε.Κ 360 Β’ 28/5/1991 

• Υ.Α 7755/160/1988 Φ.Ε.Κ. 241 Β’ /22/4/1988 

• Π.∆ 77/88 Φ.Ε.Κ. 32 Α’ 17/2/1988 

• Π.∆ 44/1987 Φ.Ε.Κ. 15 Α’ 17/2/1987 

• Υ.Α 17484/282/78  ΦΕΚ 283 Β’/30-3-78 

• Υ.Α 17483/281/78 ΦΕΚ 269/Β/28.3.78 

• Π.∆ 460/76 ΦΕΚ 170/Α/6.7.76 
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7.11 ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 

7.11.1 Γενικά 
∆ίκτυο συµπιεσµένου αέρα (πεπιεσµένου) θα κατασκευαστεί για την τροφοδοσία των 
µηχανηµάτων των οποίων η λειτουργία απαιτεί πεπιεσµένο αέρα. Τέτοια µηχανήµατα 
είναι οι οπτικοί διαχωριστές της µονάδας µηχανικής διαλογής κ.λπ. 

Το δίκτυο αποτελείται από τη µονάδα παραγωγής συµπιεσµένου αέρα και τον 
παρελκόµενο εξοπλισµού αυτού, όπως φίλτρα αέρα, φίλτρα λαδιού, αεριοφυλάκιο κλπ 
και το δίκτυο διανοµής. 

Η µονάδα παραγωγής βρίσκεται σε κεντροβαρικά τοποθετηµένο σηµείο µε πρόσβαση 
στο εξωτερικό περιβάλλον ώστε να γίνεται η αναρρόφηση του αέρα. 

Το δίκτυο αναρτάται από το ζευκτό και οδεύει πάνω από τους οπτικούς διαχωριστές, 
όπου σε κατάλληλο σηµείο πάνω από αυτούς δίνεται κατακόρυφη παροχή προς το 
µηχάνηµα. 

Βασικές αρχές σχεδιασµού που θα τηρηθούν είναι: 

• Το δίκτυο θα έχει τον σχεδιασµό µονής κεντρικής γραµµής από όπου θα γίνεται 
η διανοµή προς τις καταναλώσεις. 

• Η κεντρική/ες γραµµή/ες θα ξεκινάει από το συγκρότηµα/τα συµπίεσης και θα 
οδεύει αναρτώµενη στην οροφή (ζευκτά κλπ). 

• Το µέγιστο µήκος κάθε διανοµής δεν θα είναι µεγαλύτερο από 100m 

• Η µέγιστη πτώση πίεσης του δικτύου δεν θα είναι πάνω από 1.5% της 
λειτουργικής και ιδανικά όχι µεγαλύτερη από 0.1bar. 

• Η ταχύτητα στις σωληνώσεις δεν θα είναι µεγαλύτερη από 10m/s 

 

7.11.2 Αεροσυµπιεστής 
Ο αεροσυµπιεστής θα είναι τύπου screw ή λοβών, πλήρης ενσωµατωµένος εντός 
ηχοµονωτικού µεταλλικού κιβωτίου. 

Θα είναι εφοδιασµένος µε προφίλτρο , φίλτρο αέρα και φίλτρο λαδιού, ψύκτη αέρα και 
λαδιού, εφοδιασµένος µε πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα µε control αυτοµατισµού. 

Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του θα είναι: 

Πίεση:    έως και 13bar 

Παροχή:    ταυτοχρονισµός >90% των καταναλωτών 
πεπιεσµένου άερα 

Πίεση ήχου:   ≤70db 

 

Ηλεκτροκινητήρας 

Παροχή:   400V/50Hz/3Φ 

Απόδοση:   eff1 
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Μόνωση:   F 

Προστασία:   IP55 

Έλεγχος-εκκίνηση:  inverter 

 

7.11.3 Αεροφυλάκιο 
Το αεροφυλάκιο θα τοποθετηθεί µετά τον αεροσυµπιεστή για την αποθήκευση του 
αέρα και την οµαλοποίηση της λειτουργίας του αεροσυµπιεστή. 

Θα είναι σύµφωνο µε  

• 87/404/EC 

• 97/23/EE 

• ΦΕΚ 987/27.05.99 

 

Θα έχει την κατάλληλη χωρητικότητα ενώ η αντοχή του σε πίεση θα είναι τουλάχιστον 
150% της πίεσης λειτουργίας του δικτύου. Θα φέρει υδατοπαγίδα για την δέσµευση της 
περιεχόµενης στον συµπιεσµένο αέρα υγρασίας, ελάχιστης απόδοσης 80%, ενώ θα 
είναι πλήρως γαλβανισµένο για αντοχή σε διάβρωση. 

 

7.11.4 Φίλτρα 
 

Φίλτρα Υγρασίας 

Φίλτρο/α υγρασίας θα τοποθετηθεί µετά το αεροφυλάκιο, τα χαρακτηριστικά του θα 
είναι: 

 

Βαθµίδες φιλτραρίσµατος    : 2 βαθµίδες (5 micron - 20 micron)  

Αυτόµατη εξυδάτωση    :ναι 

Όγκος δοχείου     :≥200 cc. 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας    :x1,5 της ονοµαστικής πίεσης τού δικτύου  

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας   :(10 bar) 50°C. 

Παροχή 20 micron    :≥800 Nm3/h. (σε πίεση 10bar) 

Μέγιστη πτώση πίεσης    :1bar (σε πίεση 10bar /παροχή 800 
Nm3/h) 

Σύµφωνο µε την οδηγία    :2002/95/CE (RoHS). 

 

 

Φίλτρο λαδιού 
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Φίλτρο λαδιού θα τοποθετηθεί µετά τον αεροσυµπιεστή για την συγκράτηση του 
περιεχόµενου στον πεπιεσµένο αέρα λαδιού. 

Ο βαθµός φίλτρανσης ορίζεται σύµφωνα µε το ISO12500, βάση του οποίου το ISO 
12500-2 ορίζει τον βαθµό απορρόφησης λαδιού σε απορροφητικά φίλτρα, το ISO 
12500-3 ορίζει τον βαθµό φίλτρανσης σωµατιδίων  και το ISO 8573.1:2009 ορίζει τον 
βαθµό καθαρότητας σε κλίµακα 0-9  

 

Τα χαρακτηριστικά του θα είναι: 

Κλάση φίλτρανσης    : HF ( 1 σε σωµατίδια, 1 σε λάδι) 

Πτώση πίεσης (ξηρό)    : 0.04bar 

Πτώση πίεσης (υγρό)    : 0.12bar 

Παροχή      :≥800 Nm3/h (σε πίεση 10bar) 

Αντοχή σε πίεση    :≥ x 1,5 της ονοµαστικής πίεσης 
λειτουργίας 

 

7.11.5 Σωληνώσεις ∆ικτύου Πεπιεσµένου Αέρα 
H κεντρική γραµµή διανοµής θα κατασκευαστεί από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 
ελάχιστης εσωτερικής διαµέτρου 50mm ενώ οι επιµέρους σωληνώσεις προς τους 
καταναλωτές µπορούν να κατασκευαστούν και από πλαστικούς-ελαστικούς σωλήνες. Η 
µέγιστη θερµοκρασία του αέρα εντός των σωληνώσεων δεν θα ξεπερνάει τους 500C.  

 

7.11.6 ∆οκιµές 
Το δίκτυο θα υποβληθεί σε δοκιµή µε πνευµατικό τρόπο σε πίεση 150% της 
ονοµαστικής του πίεση.  

Η καλή στεγανότητα των κολλήσεων και  των συνδέσεων ελέγχεται µε 
σαπωνοδιάλυµµα ή µε ειδικό Spray. 

Αν στο χρονικό διάστηµα της δοκιµής αυτής παρουσιαστεί πτώση πίεσης, θα βρεθούν 
και θα αποκατασταθούν όλα τα πιθανά σηµεία διαρροών και η δοκιµή θα ξαναγίνει, 
µέχρι να διαπιστωθεί η πλήρης στεγανότητα του δικτύου.  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επισκευή στις σωληνώσεις και αν παρουσιαστεί 
οποιαδήποτε ζηµιά στο σωλήνα, θα αντικαθίσταται ολόκληρος ο σωλήνας αµέσως.  

 

 

7.12 ∆ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Για την τροφοδοσία της ηλεκτρογεννήτριας βιοαερίου θα κατασκευαστεί δίκτυο 
σωληνώσεων βιοαερίου από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα iso-medium βαρέως τύπου 
ελάχιστης διαµέτρου DN150, ο οποίος ξεκινάει από τους αντιδραστήρες ή το 
άεροφυλάκιο και καταλήγει σε διανοµέα. Από τον διανοµέα τροφοδοτείται τόσο η 
γεννήτρια όσο και ο πυρσός καύσης, ενώ κατάλληλο σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου 
καθαρίζει την παροχή πρός την γεννήτρια και προς τον πυρσό καύσης . 
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Η όδευση των σωληνώσεων θα γίνει µε τρόπο ώστε να επιτρέπει την ασφαλή διέλευση 
οχηµάτων και προσωπικού. 

 

7.13 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 
Στην είσοδο της µονάδας και πριν την ζύγιση του εισερχόµενου φορτίου θα 
τοποθετηθεί διάταξη µέτρησης ραδιενέργειας για εντοπισµό απορριµµατοφόρων που 
δυνητικά µεταφέρουν τέτοιο φορτίο (ιατρικά και λοιπά απόβλητα). Το 
απορριµµατοφόρο αυτό θα οδηγείται σε χώρο αναµονής και µετά από συνεννόηση µε 
τον φορέα του έργου θα αποµακρύνεται από την µονάδα. 
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8. ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα περιγράψουν αναλυτικό πρόγραµµα 
παρακολούθησης το οποίο κατ΄ ελάχιστον θα περιλαµβάνει: 

• Παρακολούθηση εισερχόµενων απορριµµάτων και προδιαλεγµένων οργανικών: 
ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση.  

• Παρακολούθηση αερίων εκποµπών από τη ΜΕΑ 
• Έλεγχος καλής λειτουργίας συστηµάτων αποκονίωσης/απόσµησης 
• Παρακολούθηση επιπέδων σκόνης σε αιώρηση στους χώρους εργασίας.  
• Έλεγχος ποσότητας και ποιότητας παραγόµενου Χωνέµατος τύπου Α. Σε 

σχέση µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα ακολουθούνται οι προδιαγραφές της 
ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014 περί παραµέτρων παρακολούθησης, συχνότητα 
δειγµατοληψιών, πρότυπα αναλύσεων και δειγµατοληψίας.  

• Έλεγχος ποσότητας και ποιότητας παραγόµενου κοµπόστ από προδιαλεγµένα 
οργανικά. Σε σχέση µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι παράµετροι που θα 
µετρώνται καθώς και οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και αναλύσεων ορίζονται στην 
απόφαση 2006/799/EK της επιτροπής της 3ης Νοεµβρίου 2006 περί 
καθορισµού αναθεωρηµένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών 
απαιτήσεων αξιολόγησης και εξακρίβωσης για την απονοµή κοινοτικού 
οικολογικού σήµατος σε βελτιωτικά εδάφους.  

• Έλεγχος καθαρότητας ανακυκλώσιµων υλικών.  
• Αναφορικά µε τα παραγόµενα Υπολείµµατα ΜΕΑ και πριν από τη  διάθεσή τους 

στον ΧΥΤΑ, θα γίνεται µια ανάλυση σύστασης ανά µήνα και θα αποδίδεται 
κωδικός ΕΚΑ σαν σύνολο. Ο Λειτουργός πρέπει να διενεργεί τις επιθεωρήσεις 
που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις που αφορούν τα κριτήρια αποδοχής 
αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων υλικών, και 
συγκεκριµένα στην ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/16-12-2002) και την 
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19-12-2002, όπου 
προβλέπεται συγκεκριµένη διαδικασία για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής.  

• Υγρά απόβλητα: θα παρακολουθείται η σύσταση και η ποσότητα των 
παραγόµενων υγρών αποβλήτων 

• Παρακολούθηση βιοαερίου. Σχετικά µε το βιοαέριο που παράγεται κατά την 
Αναερόβια Χώνευση θα πρέπει να παρακολουθείται κατ΄ελάχιστον η ποσότητα 
αυτού (παροχή) αλλά και η περιεκτικότητα, σε: µεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, 
οξυγόνο, υδρόθειο. 

• Έλεγχος υψηλών συγκεντρώσεων βιοαερίου στους χώρους εργασίας 
• Παρακολούθηση απαερίων µηχανών ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου: θα 

ακολουθούνται τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 6164/2018 - ΦΕΚ 1107/Β/27-3-2018 
• Παρακολούθηση της διακύµανσης του θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου 

τόσο στα όρια του γηπέδου όσο και µέσα στη µονάδα επεξεργασίας. Η 
παρακολούθηση της διακύµανσης του θορύβου είναι δυνατή µε τη χρήση 
ειδικών φορητών αναλυτών θορύβου (Sound Level Analysers) ή µε την 
πρόσληψη εξειδικευµένης εταιρίας για τη διενέργεια µετρήσεων και την 
επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  

• Εν γένει έλεγχο των επιµέρους παραγωγικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα 
στο σύνολο της µονάδας µε σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης της 
µονάδας. 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

65 

    

9. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο αριθµός και το είδος του εξοπλισµού θα πρέπει να τεκµηριωθεί από τον ανάδοχο 
στην τεχνική προσφορά.  

9.1 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
Ο ελαστιχοφόρος φορτωτής θα χρησιµοποιηθεί στην κοµποστοποίηση-ωρίµανση, στην 
ραφιναρία, στους αποθηκευτικούς χώρους κτλ. Θα είναι χωµατουργικού τύπου, 
αρθρωτού πλαισίου στο κέντρο, µε τοποθετηµένη µπροστά εξάρτηση φορτωτή και 
σύνδεσµο Ζ. Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της Ε.Ε. ελάχιστης καθαρής ιπποδύναµης 143hp σύµφωνα µε το 
ISO 9249. 

Η λειτουργία των εξαρτήσεων του φορτωτή και η διεύθυνση, θα είναι υδραυλικές. Το 
βάρος του µε πλήρη εξάρτηση και κάδο φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 12,5 ton. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Πλαίσιο:     Αρθρωτό 

Αριθµός αξόνων:    2 

Κινητήριοι τροχοί :   4 (4 x 4) 

Καύσιµο:    Diesel 

Ισχύς κινητήρα:    ελάχιστη 105 kW (143 hp)  

Σχεδιασµός κινητήρα:   oι κύλινδροι σε ευθεία διάταξη, υδρόψυκτος, 
τετράχρονος 

Βάρος λειτουργίας:   ελάχιστο 12.5 tonnes 

Χωρητικότητας κάδου:   ελάχιστο 2.7 m3 (για υλικά µε πυκνότητα 
1,2 tn/m3) 

Σύνδεση κάδου:    Ζ- τύπου  

 

9.2 ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
Οι µικροί φορτωτές από τα πιο ευπροσάρµοστα κοµµάτια του κινητού εξοπλισµού 
κυρίως λόγο του µικρού µεγέθους, της ευελιξίας και της ικανότητας να εναλλάσσουν 
µεγάλη ποικιλία από διαφορετικά εξαρτήµατα. 

 

Το µηχάνηµα διαθέτει τέσσερις τροχούς που λαµβάνουν ισχύ από τον κινητήρα. Ο 
κινητήρας είναι συνήθως στο πίσω µέρος, ακριβώς πίσω από το κάθισµα του χειριστή 
στην καµπίνα. Οι µίνι φορτωτές παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα η αλλαγή διεύθυνσης 
να γίνεται µε την αντίστροφη κίνηση των τροχών από την κάθε πλευρά του 
µηχανήµατος. Αυτό τους προσφέρει εξαιρετική ευελιξία. 

 

Το όχηµα προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί για τις γενικές ανάγκες της µονάδας. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Πλαίσιο    Μονοκόµµατο (µονοµπλόκ) 

Αριθµός αξόνων   2  

Κινητήριοι τροχοί   4 (4 x 4) 

Καύσιµο    Diesel 

Ισχύς κινητήρα   ελάχιστο 60 hp  

Σχεδιασµός κινητήρα  oι κύλινδροι σε ευθεία διάταξη, υδρόψυκτος, τετράχρονος 

Βάρος λειτουργίας   ελάχιστο 2.5 tonnes 

Χωρητικότητας κάδου  ελάχιστο 0,45 m3  

 

 

9.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) 
Ανοικτό container χωρητικότητας 30κ.µ. κατ’ ελάχιστον, ορθογωνικής διατοµής, 
βαρέως τύπου, κατασκευασµένο από χάλυβα ST 37, (πάχους 5 mm για το δάπεδο και 
3 mm για τα πλαϊνά) µε: 

• οπίσθια πόρτα  

• οπίσθιο διάκενο (προστασίας) 

• µε οπίσθιους συρόµενους οδηγούς µε πείρο άρθρωσης και βαρέως τύπου 
δακτυλίους, απόλυτα συµβατό µε όχηµα τύπου γάντζου -roll on-off µεταφοράς 
container. Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι περίπου (για 30κ.µ.) : 6.500mm X 
2.300 mm X 2.000 mm (Μ x Π x Υ). 

 

Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασµός της κατασκευής του θα διασφαλίζουν: 

• Υψηλή αντοχή σε παραµορφώσεις των τοιχωµάτων του. 

• Η κατασκευή θα αντέχει σε καταπονήσεις για µέση πυκνότητα φορτίου 
600kg/m3.  

• Ασφαλής συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση, κατά τα στάδια 
φορτοεκφόρτωσης και εκκένωσης. 

 

Φέρει ειδικά συστήµατα (λαβή παραλαβής) για την παραλαβή, φόρτωση και εκκένωση 
του από κατάλληλο όχηµα και συστήµατα ασφάλισής του κατά την µεταφορά.  

Η οπίσθια πλευρά του θα αποτελείται από σύνθετη ειδική κατασκευή, η οποία θα 
παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς εκφόρτωσης του φορτίου. Η ασφάλιση της οπίσθιας 
πόρτας θα γίνεται µε χειροµοχλό. 
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9.4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
Αυτό το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά των δεµατοποιηµένων 
ανακυκλώσιµων προϊόντων εντός της µονάδας, και για την στοίβαξη / χειρισµό των 
δεµάτων στον χώρο αποθήκευσης, καθώς επίσης και για τη φόρτωσή τους σε 
φορτηγό. Επίσης για την παραλαβή, µεταφορά και εκκένωσή ανοιχτών κάδων µε 
ανακυκλώσιµα υλικά από την γραµµή διαλογής. Παράλληλα θα χρησιµοποιείται για την 
γενική µεταφορά υλικών, εξαρτηµάτων κ.λπ. για εργασίες που απαιτούνται στην 
µονάδα.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Αριθµός αξόνων      2  

Τροχοί       4 (2 κινητήριοι)  

Καύσιµο       Diesel  

Ισχύς κινητήρα      ελάχιστο 50 hp 

Βάρος λειτουργίας      ελάχιστο 4,5 tones, µε φορτίο 

Ανυψωτική ικανότητα     3,5 tones 

Μέγιστο ύψος ανύψωσης φορτίου    3,2 m 

Ύψος ανύψωσης περονών     4,600 m 
Ύψος ανεπτυγµένου ιστού     4,500 m 

Εξάρτηµα εργασίας: Υδραυλική λαβίδα µε σύσφιξη (bailer clamp) για παραλαβή 
κάδων/ δεµατιών µε δυνατότητα ανύψωσης 2,5tones και περιστροφής 360o για την 
εκκένωση των κάδων. 

Εκποµπές καυσαερίων    EPA Tier3 and EU Stage IIIA 
compliant engine 

 

 

9.5 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Για τον τεµαχισµό των πρασίνων που εισάγονται στην µονάδα και την παραγωγή 
λεπτόκοκκου υλικού µε στόχο την ανάµιξη του κοµπόστ, υπάρχει τεµαχιστής (chipper). 

 

Ο τεµαχιστής θα τοποθετηθεί εντός του υπόστεγου αποθήκευσης υλικού δοµής, 
ωστόσο θα είναι φορητός επι ρυµουλκούµενου πλαισίου οπότε και θα έχει την 
δυνατότητα µεταφοράς σε όποιο σηµείο της µονάδας. 

 

Ο τεµαχιστής περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα: 

• Τµήµα τροφοδοσίας. 
• Τµήµα τεµαχισµού. 
• Πετρελαιοκινητήρας / δεξαµενή καυσίµου. 
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• Πλαίσιο µεταφοράς. 
• Μονάδα χειρισµού και ελέγχου λειτουργίας. 

 

Θα είναι κατάλληλος για θρυµµατισµό πράσινων αποβλήτων µε µέγιστη διάµετρο 
κλαδιού µέχρι και 15cm, ενώ η δυναµικότητα του θα είναι τουλάχιστον 15m3/h. 

Η µονάδα τεµαχισµού αποτελείται από περιστρεφόµενο κύλινδρο (δίσκο κοπής), πάνω 
στον οποίο βρίσκονται προσαρτηµένα κινητά σφυριά ή/και µαχαίρια/λεπίδες κοπής. 

Τόσο τα σφυριά όσο και τα µαχαίρια θα είναι τοποθετηµένα στον κύλινδρο µε κοχλίες 
και όχι συγκόλληση ώστε να είναι εύκολή η αντικατάσταση τους. 

Το µέγιστο µήκος των τεµαχισµένων κλαδιών θα είναι το πολύ 30mm. 

Ο τεµαχιστής θα φέρει διάταξη ασφαλείας που θα επιτρέπει την απεµπλοκή των 
κλαδιών σε περίπτωση µπλοκαρίσµατος ή αιφνίδιας βλάβης του τεµαχιστή κλαδιών. 

Επιπλέον, θα φέρει κατάλληλο αυτόµατο σύστηµα ελέγχου, µέσω του οποίου θα 
ρυθµίζεται το σύστηµα τροφοδοσίας, έτσι ώστε να προστατεύεται ο κινητήρας του 
µηχανήµατος και αποφεύγονται φαινόµενα υπερφόρτωσης. 

Ο τεµαχιστής κινείται από υδρόψυκτο πετρελαιοκινητήρα ελάχιστης ισχύος 30hp, και 
φέρει ενσωµατωµένη δεξαµενή πετρελαίου. 

Η τροφοδοσία του τεµαχιστή γίνεται χειρωνακτικά µέσω χοάνης ανοίγµατος 
1400Χ800mm. 

Το πλαίσιο το οποίο θα φέρει τον τεµαχιστή θα είναι κατασκευασµένο από χάλυβα. Θα 
έχει πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία, σύστηµα ανάρτησης για την ασφαλή 
κυκλοφορία του µε µικρή ταχύτητα. Θα φέρει έναν (1) άξονα και δύο (2) ελαστικούς 
τροχούς κατάλληλων διαστάσεων και θα είναι κατάλληλο και σύµφωνο κατά Κ.Ο.Κ. για 
κίνηση στους δρόµους µε ταχύτητα 80 km/h. 

Για την σύνδεση του µε το όχηµα έλξης, το µηχάνηµα θα φέρει κατάλληλο σύστηµα 
ρυµούλκησης, ενώ για την ασφαλή του στήριξη κατά την σύνδεση στο όχηµα έλξης ή 
για την αποσύνδεση του και την παραµονή του στο χώρο του εργοταξίου θα φέρει 
κατάλληλο σύστηµα στήριξης. Η στήριξη θα είναι οπωσδήποτε ρυθµιζόµενη καθ’ ύψος 
(µεταβλητό ύψος).  

Επιπλέον το πλαίσιο θα φέρει επίσης και πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την 
σύνδεση του φωτισµού µε το ηλεκτρικό σύστηµα του οχήµατος έλξης.  

Ο αγωγός απόρριψης των θρυµµάτων θα είναι τοξοειδής ώστε να είναι εφικτή η 
απόρριψη του υλικού , είτε επί φορτηγού οχήµατος είτε επί του εδάφους. Ο αγωγός 
απόρριψης θα αποτελείται από δύο (2) µέρη, το κάτω µέρος του οποίου θα είναι 
στερεωµένο επί σταθερής βάσεως, και το άνω µέρος µε δυνατότητα περιστροφής στο 
οριζόντιο επίπεδο κατά 270°.   

Το άνω µέρος του αγωγού θα φέρει κλαπέτο µεταβλητής κλίσης για τον έλεγχο της 
βέλτιστης διεύθυνσης απόρριψης των τεµαχισµένων υλικών. 

 

Το τεµαχισµένο υλικό αποθηκεύεται στο υπόστεγο υλικού δοµής , σε µεταλλικά 
container αλλά και στα κτίρια κοµποστοποίησης/ ωρίµανσης, στις ειδικά 
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διαµορφωµένες τάφρους, µέχρι τη διάθεση του για ανάµιξη µε το προς 
κοµποστοποίηση οργανικό υλικό 

 

9.6 ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΩΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤ 
Η αναστροφή των σωρών ωρίµανσης γίνεται µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα αναστροφής. 
Το µηχάνηµα είναι κατάλληλο για αναστροφή σωρών κοµπόστ τριγωνικής διατοµής µε 
µέγιστες διαστάσεις πλάτους και ύψους σωρού τουλάχιστον 4,2 και 2,2 m αντίστοιχα. 

 

Τα χαρακτηριστικά του µηχανήµατος είναι: 

 

Πλάτος σωρού:      4,2m (υδραυλική ρύθµιση) 

Υλικό:       ≤300mm 

Μετακίνηση σωρού κατά την αναστροφή:   ≤2,5m 

Ικανότητα αναστροφής:     ≥1000m3/h 

Μέγιστη ροπή:      ≥7000Nm 

∆ιάµετρος ρότορα αναστροφής:    ≥900mm 

Ενδεικτικές διαστάσεις µηχανήµατος (ΜxΠxΥ):  5x5x4,5m 

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος:    ≤30mm 

Απαιτούµενο πλάτος διαδρόµου τροχών/ ερπυστριών : ≤50cm 

Ακτίνα στροφής:      ≤6m 

Ταχύτητα µετακίνησης:     µέχρι 60m/min 

Μέγιστο βάρος:      ≤10tn 

Μέγιστη πίεση στο έδαφος;    ≤1 kg/cm2 

 

Το µηχάνηµα θα είναι εποχούµενο τροχήλατο ή µε ερπύστριες µε εµπροσθοπορεία και 
οπισθοπορεία, αυτοκινούµενο µε µηχανή εσωτερικής καύσης πετρελαίου τεχνολογίας 
EU stage IV, ελάχιστης ισχύος 200hp,  

Ο χειρισµός του γίνεται από οδηγό σε υπερκείµενη του µηχανήµατος κλειστή καµπίνα 
πλήρως κλιµατιζόµενη µε φίλτρα αέρα. 
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10. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα ξεκινήσει η περίοδος της 
δοκιµαστικής λειτουργίας και η οποία θα έχει διάρκεια 6 µηνών. Κατά τη διάρκεια της 
θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και ρυθµίσεις στις παραγωγικές διαδικασίες ώστε 
να εξασφαλιστεί η επαρκής ποιοτική - ποσοτική λειτουργία και ασφαλής απόδοση της 
µονάδας σύµφωνα µε τα εγγυηµένα - δεσµευτικά µεγέθη.  
 
Ο Ανάδοχος θα συντάσσει µηνιαίες αναφορές προόδου µε όλα τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά και αποτελέσµατα της δοκιµαστικής λειτουργίας της Μονάδας και οι 
οποίες θα περιέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  
 

• Εισερχόµενες – εξερχόµενες ποσότητες αποβλήτων (ηµερησίως) 

• Ποιοτική σύσταση εισερχόµενων αποβλήτων (εβδοµαδιαίως)  

• Παράµετροι παρακολούθησης Μονάδας Επεξεργασίας µε την συχνότητα που 
ορίζει η ΑΕΠΟ και τα τεύχη δηµοπράτησης 

• Παράµετροι παρακολούθησης λειτουργίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων µε 
την συχνότητα που ορίζει η ΑΕΠΟ και τα τεύχη δηµοπράτησης 

• Ποσότητες δευτερογενών προϊόντων και υπολειµµάτων (µηνιαίως) 

• Ποσοτικά ποιοτικά και ποσοστιαία µεγέθη που περιγράφονται στα εγγυηµένα- 
δεσµευτικά µεγέθη σε κάθε τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας (µηνιαίως) 

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

• Χρόνος διαθεσιµότητας/λειτουργίας του εξοπλισµού και των συστηµάτων της 
µονάδας, και διακοπές/βλάβες µε τεχνικές επεξηγήσεις για τα αίτια τους.  

• Εργασίες συντήρησης, επισκευών και τροποποιήσεων  

• Απασχολούµενα άτοµα του αναδόχου και του φορέα  

• Κατανάλωση ενέργειας, καυσίµου και αναλωσίµων  

• Παράµετροι προγραµµάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, κ.α.  

 
Στις αναφορές αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνεται η παρακολούθηση όλων των 
παραµέτρων που απαιτούνται από τη σχετική νοµοθεσία και τους περιβαλλοντικούς 
όρους.  
 
Κατά το διάστηµα αυτό ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για:  
 

• Να παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από την 
είσοδο του απορριµµατοφόρου στο χώρο µέχρι την αποµάκρυνση των 
παραγόµενων προϊόντων  

• Να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ρυθµίσεις και προσαρµογές σε κάθε τµήµα 
της παραγωγικής διαδικασίας προκειµένου να είναι σύµφωνη η λειτουργία της 
µονάδας µε τα εγγυηµένα-δεσµευτικά µεγέθη 

• Να λειτουργήσει τα τµήµατα της µονάδας που προβλέπονται µε το πλήρες 
εφεδρικό φορτίο που παρέχουν τα Η/Ζ 
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• Να εφαρµόσει το πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης σύµφωνα µε 
τους εκάστοτε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης 

• Να εκπαιδεύσει το προσωπικό λειτουργίας σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για 
τη λειτουργία της ΜΕΑ 

 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε ότι αφορά το φορτίο το οποίο θα πρέπει να διαχειρίζεται ο 
Ανάδοχος κατά την δοκιµαστική λειτουργία έχει ως ακολούθως:  
 

• 20η ηµέρα: Οι εγκαταστάσεις θα τεθούν σε λειτουργία µε µηδενικό φορτίο  
• 40η ηµέρα: Οι εγκαταστάσεις θα δέχονται ηµερησίως µέχρι 50% της 

διατιθέµενης ποσότητας.  
• 90η ηµέρα: Οι εγκαταστάσεις θα δέχονται ηµερησίως το 100% της διατιθέµενης 

ποσότητας. Το διάστηµα αυτό θα πιστοποιηθεί η λειτουργία της Μονάδας 
Μηχανικής ∆ιαλογής στη δυναµικότητα σχεδιασµού (κατ’ ελάχιστον  30t/h).  

• Το εύρος διακύµανσης της ποιοτικής σύνθεσης φαίνεται στον πίνακα 7.  
Πίνακας 7: Εύρος ∆ιακύµανσης σύνθεσης  

 Εύρος ∆ιακύµανσης σύνθεσης 
Ανακυκλώσιµα (χαρτί, 
γυαλί, µέταλλα, πλαστικό) 

25% 45% 

Βιοαποδοµήσιµα 
(συµπεριλαµβάνονται 
ζυµώσιµα και χαρτί) 

52% 70% 

 
Ρητά επισηµαίνεται ότι τα εισερχόµενα απόβλητα θεωρούνται ότι βρίσκονται εκτός 
ορίων του ανωτέρω πίνακα όταν αυτό σηµειωθεί σε τέσσερις (4) διαδοχικές µηνιαίες 
αναλύσεις. 
 
Θα πρέπει ταυτόχρονα να εξεταστεί και η τήρηση των λοιπών εγγυηµένων µεγεθών. 
 
  
 
 
 
 
10.1 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 
Οι δοκιµές ελέγχου πριν τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων και ειδικότερα οι 
δοκιµές ελέγχου του εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες 
εξοπλισµού και θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  
 

• Μηχανολογικός εξοπλισµός  
• ∆οκιµές κάθε περιστρεφόµενου µέρους του µηχανολογικού εξοπλισµού  
• ∆οκιµές σωστής λειτουργίας του µηχανολογικού εξοπλισµού  
• Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός  
• ∆οκιµές µέσης και χαµηλής τάσης  
• Έλεγχος κυκλωµάτων  
• ∆οκιµές σωστής λειτουργίας του λοιπού εξοπλισµού  
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10.2 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Οι δοκιµές ελέγχου κατά την θέση σε λειτουργία περιλαµβάνουν την εκκίνηση 
λειτουργίας των µηχανηµάτων, τη σταδιακή φόρτιση των µηχανηµάτων, τη λειτουργία 
του εξοπλισµού ασφάλειας και ελέγχου, τις περιόδους shut down και down time του 
συνόλου της µονάδας ή των επιµέρους εγκαταστάσεων οι οποίες µπορούν να 
λειτουργούν ανεξάρτητα η µία από την άλλη.  
 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλον τον εξοπλισµό, τα εργαλεία, τα υλικά, το νερό, την 
ενέργεια, τα αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, την εργασία, το προσωπικό κλπ για τη 
διεξαγωγή των ελέγχων για τη θέση σε λειτουργία. 
  
Προκειµένου να τεθούν σε λειτουργία τα έργα και να διεξαχθούν όλες οι απαραίτητες 
δοκιµές- έλεγχοι η µονάδα θα πρέπει να εφοδιαστεί µε εισερχόµενα απορρίµµατα.  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει τον ΚτΕ σχετικά µε το χρόνο που απαιτείται να 
προµηθευτεί η µονάδα µε την απαραίτητη ποσότητα υλικού.  
 
Η δοκιµαστική λειτουργία θεωρείται πλήρης όταν το σύνολο των µηχανηµάτων και του 
εξοπλισµού θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που τίθενται σχετικά µε την 
παραγωγή κι εφόσον µέσα σε καθορισµένα χρονικά περιθώρια η λειτουργία είναι 
ικανοποιητική χωρίς να έχουν προκύψει σοβαρές αστοχίες ή βλάβες.  
 
10.3 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ  
 
Η περίοδος της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας θα έχει διάρκεια 6 µηνών, όπως έχει 
αναφερθεί και ανωτέρω.  
 
Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:  
 

• Θα επιδείξει την αξιόπιστη και απρόσκοπτα συνεχή λειτουργία της Μονάδας σε 
όλες τις απαιτούµενες συνθήκες φόρτισης τους.  

• Θα θέσει σε λειτουργία όλες τις εγκαταστάσεις σε πλήρη και συνεχή λειτουργία 
µε δικά του έξοδα και θα παρέχει όλα τα υλικά, τον εξοπλισµό, τα εργαλεία, τα 
ανταλλακτικά και τα φθειρόµενα µέρη, το προσωπικό που θα εποπτεύει, κ.λπ. 
τα οποία απαιτούνται για την λειτουργία και την συντήρηση κατά την περίοδο 
της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας και για την εκπαίδευση του προσωπικού του.  

• Θα διεξάγει τις απαραίτητες δοκιµές ελέγχου όσον αφορά στις αποδόσεις και 
προδιαγραφές των παραγόµενων προϊόντων.  

• Θα διεξάγει τις αναλύσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισµό των 
φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών των εισερχόµενων απορριµµάτων και τους 
ελέγχους που ορίζονται στις κείµενες διατάξεις περί των κριτηρίων αποδοχής 
αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικινδύνων για τα υπολείµµατα 
που οδηγούνται στο ΧΥΤΥ.  

 
Στην περίοδο της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας θα διεξαχθεί ο πλήρης έλεγχος καλής 
λειτουργίας (test run) για όλα τα µηχανολογικά µέρη του Έργου. Με την επιτυχή 
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ολοκλήρωση του θα συνταχθεί έκθεση από τον Ανάδοχο όπου θα παρουσιάζονται όλες 
οι διαδικασίες και τα αποτελέσµατα του test run.  
 
Κατά τη διάρκεια της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας, η λειτουργία και η συντήρηση του 
Έργου θα γίνονται υπό την ευθύνη του Αναδόχου µε την εποπτεία του προσωπικού 
του.  
 
 
Κατά τη διάρκεια της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να 
προβεί σε µικρές προσαρµογές οι οποίες ενδέχεται να είναι απαραίτητες, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι προσαρµογές αυτές µε κανένα τρόπο δεν οδηγούν σε µείωση της 
δυναµικότητας ή τη µείωση των αποδόσεων. Ωστόσο δεν επιτρέπονται σηµαντικές 
διακοπές στη λειτουργία του Έργου, εκτός στην περίπτωση όπου αυτές οφείλονται σε 
υπαιτιότητα πέραν της ευθύνης του Αναδόχου, γεγονός που πρέπει να αποδειχθεί από 
τον Ανάδοχο.  
 
Για να θεωρηθεί επιτυχής η ∆οκιµαστική Λειτουργία θα πρέπει: 
α) ο εξοπλισµός να λειτουργεί επιτυχώς σε πλήρες φορτίο για τουλάχιστον ενενήντα 
(90) συνεχείς ηµερολογιακές ηµέρες  
β) να τηρηθούν τα δεσµευτικά µεγέθη και στόχοι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και της 
προσφοράς του Αναδόχου. ∆ιευκρινίζεται ότι οι ποσοτικοί στόχοι κατά την περίοδο της 
δοκιµαστικής λειτουργίας θα είναι σε άµεση συνάρτηση µε τις εισερχόµενες ποσότητες. 
γ) τα παραγόµενα προϊόντα να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Τευχών ∆ηµοπράτησης 
αναφορικά µε τις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της Μονάδας όπως αναφέρονται 
στην αντίστοιχη παράγραφο της τεχνικής περιγραφής.  
 
 Αν κατά το διάστηµα της 6µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας δεν επιτευχθούν οι ποιοτικοί 
και ποσοτικοί στόχοι που τέθηκαν παραπάνω, τότε το διάστηµα της 6µηνης 
παρατείνεται έως και 2 µήνες επιπλέον, έως επίτευξης των στόχων, χωρίς πρόσθετη 
αµοιβή για τον Ανάδοχο.  
 
Σε περίπτωση που δεν γίνει επίτευξη των εγγυηµένων µεγεθών θα τεθούν σε 
εφαρµογή τα οριζόµενα στη παρ.3, του Άρθρου 168 του N. 4412 καθώς και των 
σχετικών άρθρων της ΕΣΥ. 
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11. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η σύµβαση έχει ως αντικείµενο, µεταξύ άλλων, και την κανονική λειτουργία για περίοδο 
2 ετών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ).  
 
11.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Οι ενέργειες, τις οποίες έχει σαν αντικείµενο η κανονική Λειτουργία, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται ως εξής:  

• Υποδοχή στη Μονάδα των σύµµεικτων απορριµµάτων, των προδιαλεγµένων 
οργανικών και των πράσινων. ∆ιευκρινίζεται ότι η εισερχόµενη ποσότητα 
πράσινων δεν θα τιµολογείται από τον Ανάδοχο. 

• Τροφοδοσία των γραµµών διαλογής  
• ∆ιαλογή των απορριµµάτων (οργανικό, ανακυκλώσιµα και απορριπτέα) 
• Κοµποστοποίηση του οργανικού κλάσµατος   
• Επεξεργασία των προδιαλεγµένων οργανικών µε µηχανική επεξεργασία και 

ξηρή αναερόβια χώνευση  
• Αερόβια κοµποστοποίηση του προϊόντος της ξηρής αναερόβιας χώνευσης  
• Ωρίµανση του προϊόντος της αερόβιας κοµποστοποίησης  
• Ραφινάρισµα του κόµποστ (τόσο από τα σύµµικτα όσο και από τα 

προδιαλεγµένα)  
• Μεταφορά στον ΧΥΤΥ των υπολειµµάτων της επεξεργασίας και των µη 

επεξεργάσιµων υλικών  
• Συλλογή, διαχείριση και µεταφορά στραγγισµάτων και υγρών αποβλήτων του 

συνόλου των εγκαταστάσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας του ΧΥΤΥ 
• Λειτουργία της εγκατάστασης  
• ∆ιάθεση των προϊόντων της µονάδας (ενέργεια, ανακυκλώσιµα, κοµπόστ από 

προδιαλεγµένα οργανικά) 
• Εκπαίδευση του προσωπικού του Κύριου του Έργου σε όλες τις απαραίτητες 

εργασίες για τη λειτουργία της µονάδας. 
• Περιβαλλοντική παρακολούθηση της εγκατάστασης  

 
Επισηµαίνεται ότι η ευθύνη και τα έσοδα/κόστη διαχείρισης των 
προϊόντων/υποπροϊόντων της ΜΕΑ, όπως τα ανακτώµενα υλικά ( Χ-Π-Μ-Γ , Κοµπόστ) 
και η ανακτώµενη ενέργεια (από την αναερόβια χώνευση) αποτελούν αρµοδιότητα του 
Αναδόχου.   
 
Κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την ορθή λειτουργία και συντήρηση της 
εγκατάστασης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εγγράφων δηµοπράτησης, τη 
Μελέτη Εφαρµογής του Αναδόχου και των ισχυόντων προδιαγραφών - νοµοθετηµάτων 
για αντίστοιχα έργα.   
 
 
 
11.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση και πληροφόρηση για 
σκοπούς φωτογράφησης ή βιντεογράφησης ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που έχει 
στόχο την προβολή και δηµοσιότητα του έργου, αν ζητηθεί από τον ΚτΕ.  
 
Κατά την περίοδο λειτουργίας ο Ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις δαπάνες που είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, όπως εργατικά, ασφάλειες 
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προσωπικού και εγκαταστάσεων, καύσιµα, ηλεκτρική ενέργεια, νερό, εγκαταστάσεις 
τηλεφωνίας, αναλώσιµα, πλήρης συντήρηση του εξοπλισµού, διοικητικά έξοδα, και 
γενικά πάσης φύσεως αναγκαία δαπάνη η οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία του 
έργου.  
 
Ο Ανάδοχος θα συντάσσει µηνιαίες, τριµηνιαίες και ετήσιες αναφορές προόδου µε όλα 
τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και αποτελέσµατα της λειτουργίας της Μονάδας και οι 
οποίες θα περιέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

• Εισερχόµενες – εξερχόµενες ποσότητες αποβλήτων (ηµερησίως) 

• Ποιοτική σύσταση εισερχόµενων αποβλήτων (µηνιαίως)  

•  Παράµετροι παρακολούθησης Μονάδας Επεξεργασίας  

• Παράµετροι παρακολούθησης λειτουργίας και Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγρών 
Αποβλήτων   

• Ποσότητες δευτερογενών προϊόντων και υπολειµµάτων  
• Ποσοτικά ποιοτικά και ποσοστιαία µεγέθη που περιγράφονται στα εγγυηµένα- 

δεσµευτικά µεγέθη σε κάθε τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας  
• Χρόνος διαθεσιµότητας/λειτουργίας του εξοπλισµού, και των συστηµάτων της 

µονάδας, και διακοπές/βλάβες µε τεχνικές επεξηγήσεις για τα αίτια τους.  
• Εργασίες συντήρησης, επισκευών και τροποποιήσεων  
• Απασχολούµενα άτοµα του αναδόχου και του φορέα  
• Κατανάλωση ενέργειας, καυσίµων και αναλωσίµων  
• Παράµετροι προγραµµάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης κ.α.  

 
Στις αναφορές αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνεται η παρακολούθηση όλων των 
παραµέτρων που απαιτούνται από τη σχετική νοµοθεσία, τους περιβαλλοντικούς 
όρους.  
 
Στη Μελέτη εφαρµογής του ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς τα 
παρεχόµενα στοιχεία.  
 
11.3 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  
Στην εγκατάσταση θα εισέρχονται:  
 

• Σύµµεικτα  Απόβλητα  
 

• Προδιαλεγµένα οργανικά απορρίµµατα, τα οποία θα έχουν συλλεχθεί µε 
προγράµµατα ∆σΠ  
 

• Πράσινα απόβλητά (κλαδέµατα κλπ), τα οποία θα εισέρχονται ξεχωριστά από 
τα ΑΣΑ. 

 
Τα πράσινα απόβλητα θα χρησιµοποιούνται ως υλικό δοµής στην µονάδα βιολογικής 
επεξεργασίας ανάλογα µε το σχεδιασµό του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο 
Ανάδοχος θα προβαίνει σε έλεγχο των εισερχόµενων υλικών για να διαπιστώσει την 
συµβατότητά τους µε τα κριτήρια υποδοχής αποβλήτων της εγκατάστασης, όπως 
προκύπτει κάθε φορά από τη σχετική νοµοθεσία.  
 
Ειδικά τα απόβλητα που θα οδηγούνται για Υγειονοµική Ταφή, πρέπει να πληρούν τα 
αντίστοιχα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής οικιακών 
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απορριµµάτων. Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά για διάθεση στον  ΧΥΤΥ 
αδρανή ή τοξικά - επικίνδυνα ή µολυσµατικά απόβλητα.  
 
Σε σχέση µε την εξέλιξη στη σύνθεση των εισερχόµενων αποβλήτων, η περιεκτικότητά 
τους σε ανακυκλώσιµα υλικά και βιοαποδοµήσιµα απόβλητα θα είναι για κάθε έτος 
λειτουργίας εντός των ορίων που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  
 
 
 
 
 

Πίνακας 8: Εύρος ∆ιακύµανσης σύνθεσης  
 Εύρος ∆ιακύµανσης σύνθεσης 
Ανακυκλώσιµα (χαρτί, 
γυαλί, µέταλλα, πλαστικό) 

25% 45% 

Βιοαποδοµήσιµα 
(συµπεριλαµβάνονται 
ζυµώσιµα και χαρτί) 

52% 70% 

 
Ρητά επισηµαίνεται ότι τα εισερχόµενα απόβλητα θεωρούνται ότι βρίσκονται εκτός 
ορίων του ανωτέρω πίνακα όταν αυτό σηµειωθεί σε τέσσερις (4) διαδοχικές τριµηνιαίες 
αναλύσεις. 
 
 
 
11.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει:  
 

• Να εκτελεί την επεξεργασίας των απορριµµάτων µε δικά του έξοδα για την: 
παροχή νερού, ενέργειας, καυσίµων, αναλώσιµων, ανταλλακτικών, και να 
εκπληρώνει κάθε αναγκαία τεχνική στην πραγµατοποίηση της επεξεργασίας, 
του διαχωρισµού των τµηµάτων επανάκτησης, για να ελαχιστοποιήσει την 
ποσότητα των υπολειµµάτων προς τελική διάθεση στο χώρο του ΧΥΤΥ.  
 

• Να εκτελεί όλες τις απαραίτητες συντηρήσεις, προγραµµατισµένες ή εκτός 
προγράµµατος, όποτε αυτές είναι αναγκαίες, προς χάριν της εγκατάστασης σε 
όλο της το σύνολο και όλων των οχηµάτων, των µηχανηµάτων και των 
διαφόρων εξαρτηµάτων.  

 
• Να πραγµατοποιεί την αντικατάσταση και/ή την αποκατάσταση των τµηµάτων 

που έχουν υποστεί φθορά και οτιδήποτε άλλο που υποδεικνύεται στα ειδικά 
εγχειρίδια συντήρησης που συνοδεύουν τα διάφορα µηχανήµατα που 
αποτελούν την εγκατάσταση ή που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο του 
κατασκευαστή.  

 
• Να προσλαµβάνει µε δικό του βάρος το προσωπικό της λειτουργίας που είναι 

αναγκαίο για να εγγυηθεί την καλή λειτουργία της εγκατάστασης 
συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας της εργασίας.  

 
• Να εξοπλίσει το προσωπικό µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, για την 

αντικατάσταση των στοιχείων που έχουν υποστεί φθορά, όπως και για την 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

77 

    

πραγµατοποίηση της προγραµµατισµένης συντήρησης κανονικής και έκτακτης 
και τις αναγκαίες επιδιορθώσεις.  

 
• Να εξασφαλίζει την περιοδική µυοκτονία σε όλη την επιφάνεια και όλα τα κτίρια 

και/ή στους χώρους της εγκατάστασης όπως επίσης, και τη λήψη 
οποιωνδήποτε έκτακτων µέτρων σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί επιδροµή 
ποντικών ή αρουραίων.  

 
• Να εξασφαλίζει την απολύµανση των ιδίων επιφανειών και/ή χώρων και τις 

απαραίτητες απολυµάνσεις για µύγες και κουνούπια κάθε φορά που αυτό θα 
είναι απαραίτητο προκειµένου να εξασφαλίζεται η υγιεινή του προσωπικού.  

 
• Να τηρεί, ηλεκτρονικό µητρώο για την καταχώρηση των εισερχοµένων 

απορριµµάτων και των εξερχοµένων υλικών. Αυτό το µητρώο θα πρέπει να 
είναι προσβάσιµο από τον ΚτΕ και τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα τηρεί επίσης 
ηµερολόγιο λειτουργίας καταγράφοντας καθηµερινά, τα σηµαντικά γεγονότα και 
παραθέτοντας συνθετικά αλλά αντιληπτά έργα, δοκιµές, αναλύσεις και 
επεµβάσεις πραγµατοποιηµένες για διαφόρους λόγους.  

 
• Να εντοπίζει έγκαιρα και να υποδεικνύει στο προσωπικό του ΚτΕ τα µη 

επιτρεπτά απόβλητα  στην εγκατάσταση (βάσει της ΑΕΠΟ του έργου).  
 

• Να πραγµατοποιεί τη µεταφορά στο ΧΥΤΥ των παρακάτω υλικών: 
 

- ρεύµα των άχρηστων του ραφιναρίσµατος  
 

- ακατάλληλα προς  επεξεργασία απορρίµµατα  
 

- ρεύµα των υπολειµµάτων της επεξεργασίας  
 

- µη επεξεργάσιµα ΑΣΑ λόγω των διακοπών λειτουργίας της 
Εγκατάστασης που δεν οφείλεται στον Ανάδοχο (Η κατηγορία αυτή δεν 
προσµετράται στο ανώτερο επιτρεπόµενο ποσοστό των άχρηστων-
υπολείµµατος που θα οδηγηθούν κατά µέγιστο στο ΧΥΤΥ).  

 
• Να πραγµατοποιεί τις προβλεπόµενες περιοδικές αναλύσεις/δειγµατοληψίες 

των απορριµµάτων που εισέρχονται, όπως επίσης τις απαραίτητες αναλύσεις 
για τον έλεγχο όλης της πορείας επεξεργασίας των απορριµµάτων στις 
διάφορες επιµέρους µονάδες της εγκατάστασης και του ελέγχου της ποιότητας 
των προϊόντων, ακόµα και µέσω εξειδικευµένων εξωτερικών εργαστηρίων, εάν 
απαιτείται, µε δικές του δαπάνες.  
 

• Να καταγράφει στο ηµερολόγιο λειτουργίας κάθε εργασία που δεν 
πραγµατοποιείται και/ή παύση λειτουργίας της Εγκατάστασης ανεξάρτητα από 
το γεγονός ότι αυτό µπορεί να συµβεί για λόγους εξαρτώµενους ή µη από την 
θέληση του Αναδόχου όπως για παράδειγµα:  
 

- συντήρηση κανονική και έκτακτη  
 

- διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας από βλάβες του ∆Ε∆ΗΕ, ή ελλιπής 
διάθεση νερού, κ.λπ.  
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- απεργίες του προσωπικού  
 

- απρόοπτες απουσίες του προσωπικού  
 

- έλλειψη ανταλλακτικών  
 

- κλπ.  
 

• Να εξασφαλίζει την φύλαξη/επιτήρηση ολόκληρης της εγκατάστασης και όλων 
των µηχανηµάτων που την αποτελούν όπως επίσης να αποκαθιστά τις άµεσες 
και έµµεσες ζηµίες που προκύπτουν σαν αποτέλεσµα ελλιπούς φύλαξης  
 

• Να εξασφαλίζει την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο 
χώρο του έργου σύµφωνα µε το σχετικό πρόγραµµα της µελέτης εφαρµογής 
του, όπως επίσης και την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς κάθε 
εκποµπή (αέρα, θόρυβο, κ.λπ.). Να φροντίζει για την συντήρηση και να 
εξασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία των εγκαταστάσεων απόσµησης και 
αποκονίωσης.  
 

• Να αποφεύγει όσο το δυνατόν τον διασκορπισµό ουσιών στο έδαφος και την 
µεταφορά µε τον αέρα οποιουδήποτε υλικού.  

 
11.5 ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
 
Η τακτική προληπτική συντήρηση θα περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:  
 

• Καθαρισµός και/ή πλύσιµο των καλυµµένων και ακαλύπτων χώρων εντός των 
ορίων της εγκατάστασης, µε ιδιαίτερη φροντίδα στους χώρους που εργάζεται το 
προσωπικό και/ή έρχεται σε επαφή µε τα απορρίµµατα, ο οποίος θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται σε καθηµερινή βάση.  
 

• Περιοδική καθαριότητα των εσχαρών φρεατίων και καθαρισµός και συντήρηση 
των δικτύων οµβρίων και αποχέτευσης.  
 

• Περιοδικός καθαρισµός των µηχανηµάτων που αποτελούν τις Εγκαταστάσεις, 
όχι µόνο εκείνων που προορίζονται για επεξεργασία των υλικών αλλά και 
εκείνων που πραγµατοποιούν την µεταφορά τους ανάµεσα στα µηχανήµατα 
αυτά (µεταφορικές ταινίες), καθώς και των αντιστοίχων φερόντων πλαισίων, 
καλυµµάτων και/ή των προστατευτικών κιγκλιδωµάτων.  
 

• Τοπική αποκατάσταση των βαφών και περιοδικό επαναβάψιµο στα µεταλλικά 
µέρη όλων των µηχανηµάτων, των πλαισίων και των µεταλλικών κατασκευών 
του Έργου. 
 

• Λίπανση και γρασάρισµα οποιουδήποτε στοιχείου σε κίνηση ή αντικειµένου του 
Έργου, που καθίσταται αναγκαίο τόσο για την καλύτερη λειτουργία του, όσο 
σαν µέτρο προστασίας του ιδίου, ακόµα και όταν αυτό δεν είναι ρητά 
προβλεπόµενο και ενδεδειγµένο από τους κατασκευαστές.  
 

• Συντήρηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης συµπεριλαµβανοµένης της 
εσωτερικής και εξωτερικής περιοδικής καθαριότητας των ερµαρίων των 
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πινάκων, µε αντικατάσταση των εύτηκτων, των λυχνιών ανίχνευσης, των 
λυχνιών φωτισµού κλπ. καθώς και περιοδική επαλήθευση και επιδιόρθωση των 
υπολοίπων παραγόντων ελέγχου, χειρισµού και ασφάλειας.  
 

• Καθάρισµα και ρύθµιση των αλυσίδων, ιµάντων, ταινιών, κλπ.  
• Συντήρηση των εγκαταστάσεων και του βοηθητικού εξοπλισµού και µονάδων  
• Συντήρηση των χώρων πρασίνου και των ανάλογων φυτεύσεων.  
• Συντήρηση των κατασκευών, κουφωµάτων των διαφόρων χώρων και των 

χώρων υγιεινής, των περιφράξεων και όλων των εισόδων στην εγκατάσταση, 
στα κτίρια και στους διάφορους χώρους.  
 

• Συντήρηση και καθαρισµός του εσωτερικού οδικού δικτύου, στους χώρους 
δικής του αρµοδιότητας των ασφαλτοστρωµένων επιφανειών και των 
πεζοδροµίων.  
 

• Συντήρηση των οχηµάτων, µηχανηµάτων συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών 
περιοδικής πλύσης και λίπανση.  
 

• Συντήρηση των συστηµάτων απόσµησης -αποκονίωσης και αντιρύπανσης.  
 

• Συντήρηση της εγκατάστασης συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης και 
επεξεργασίας των στραγγισµάτων.  
 

• Συντήρηση του συστήµατος συλλογής-µεταφοράς και καύσης του βιοαερίου.  
 
11.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
 
Προς αποφυγή ζηµιών προερχόµενων από την χρήση όλων των µηχανηµάτων όπως 
και των ζηµιών που οφείλονται στην διάβρωση των µεταλλικών τµηµάτων, ο Ανάδοχος 
καλείται να εφαρµόζει µία ετήσια προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού όπως επίσης και στα υπόλοιπα µέρη της 
εγκατάστασης, και των οχηµάτων, των µηχανών και των βοηθητικών εξοπλισµών της, 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης, κ.λπ. Το προαναφερόµενο 
πρόγραµµα συντήρησης θα µπορεί να ενηµερώνεται περιοδικά, σε σχέση µε τις 
πραγµατικές ανάγκες επακόλουθα της λειτουργίας και της προοδευτικής φυσιολογικής 
φθοράς των µηχανηµάτων, τόσο για τον τρόπο και την συχνότητα πραγµατοποίησης 
των συντηρήσεων, όσο για την χρήση και την εκλογή των υλικών προς κατανάλωση, 
ανάλογα µε τα όσα συµφωνηθούν µεταξύ των υπευθύνων του ΚτΕ και του Αναδόχου.  
 
Όλα τα έντυπα συντήρησης θα πρέπει να είναι προσβάσιµα από τον ΚτΕ που θα 
πιστοποιεί µε τον έλεγχο τους, την οµαλή πραγµατοποίηση από µέρους του Αναδόχου 
όλων των προβλεπόµενων ενεργειών. Στην προγραµµατισµένη συντήρηση 
περιέχονται  όλες οι περιοδικές αντικαταστάσεις των τµηµάτων των µηχανηµάτων που 
έχουν φθαρεί, όπως τα σφυριά ή τα µαχαίρια των τεµαχιστών και οι αντιτριβικές 
προστατευτικές µεταλλικές επιφάνειες των τοιχωµάτων και των θαλάµων συµπίεσης.  
 
Η ετήσια προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση του κινητού εξοπλισµού και του 
σηµαντικού ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των εγκαταστάσεων (κτιρίου 
υποδοχής, κτιρίου µηχανικής διαλογής, κτιρίου βιολογικής επεξεργασίας, µονάδα 
αξιοποίησης βιοαερίου εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων) θα πρέπει να 
γίνεται από τον επίσηµο αντιπρόσωπο/προµηθευτή του µηχανήµατος/εξοπλισµού, ο 
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οποίος θα ελέγχει και τις καρτέλες συντήρησης του έτους. Αντίγραφο πιστοποιητικών 
για τους πιο πάνω ελέγχους από τους επισήµους αντιπροσώπους/προµηθευτές θα 
υποβάλλεται στον ΚτΕ.  
 
11.7 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
 
Κάθε φορά που θα γίνεται χρήση ενός ανταλλακτικού, αυτό θα αναφέρεται στη µηνιαία 
Έκθεση Παρακολούθησης Έργου και θα γίνεται άµεσα η παραγγελία του, ώστε η 
αποθήκη ανταλλακτικών να είναι πάντα πλήρης. Μηνιαίως, µε την υποβαλλοµένη 
έκθεση, θα υποβάλλεται και η κίνηση της αποθήκης.  
 
Μετά το πέρας της σύµβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδώσει τα υλικά 
αυτής της αποθήκης ανταλλακτικών στον Κύριο του Έργου µε τα σχετικά παραστατικά 
(τιµολόγια αγοράς, εγγυήσεις κ.λπ.), χωρίς δαπάνη για τον Κύριο του Έργου.  
 
Γενικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάζει αναλώσιµα και ανταλλακτικά που θα 
χρειαστούν ή που θα θεωρήσει κατάλληλα και αναγκαία, όπως επίσης και να εξοπλίσει 
την αποθήκη µε εξοπλισµό πιο πλήρη από τον προβλεπόµενο, για να αντιµετωπιστούν 
καλύτερα οι συνηθισµένες, προγραµµατισµένες και έκτακτες συντηρήσεις.  
 
 
11.8 ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
 
Αποτελεί επιδιορθωτική συντήρηση κάθε πράξη επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης 
µηχανικών, ηλεκτρικών, ή λειτουργικών τµηµάτων µη προβλεπόµενη ούτε από τον 
κατασκευαστή τους, ούτε από τον ανάδοχο , ως συνηθισµένη ή προγραµµατισµένη ή 
προληπτική συντήρηση, και η οποία οφείλεται είτε σε αµέλεια του αναδόχου, είτε σε 
απλή φυσιολογική φθορά. Ό,τι προαναφέρθηκε εφαρµόζεται επίσης σε κτίρια, στέγες, 
µεταλλικές κατασκευές, δρόµους, υπονόµους, περιοδικά βαψίµατα και ό,τι έχει σχέση 
µε αυτά. Ο Ανάδοχος για να πραγµατοποιήσει επιδιορθωτική συντήρηση θα πρέπει να 
ειδοποιήσει γραπτώς τον ΚτΕ δίνοντας τις αναγκαίες τεχνικές αιτιολογίες. Στα όρια του 
δυνατού και εξαιρούµενων επειγόντων περιπτώσεων, ο Ανάδοχος θα συγκεντρώσει τις 
ενέργειες έκτακτης συντήρησης στις περιόδους της προγραµµατισµένης συντήρησης 
της Εγκατάστασης.  
 
Στην περίπτωση σηµαντικής ή/και επαναλαµβανόµενης βλάβης βασικού εξοπλισµού, 
που οδηγεί σε παύση λειτουργίας της Μονάδας, θα απαιτείται υποχρεωτικά η γνώµη 
του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισµού για την εκτίµηση της βλάβης και του 
τρόπου αποκατάστασης της.  
 
11.9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ  
 
Το προσωπικό θα καλύπτει:  
 

• Την κανονική λειτουργία του Έργου  

• Την λειτουργία κατά τις αργίες  

• Τις ανάγκες για την αντικατάσταση και τις άδειες  

• Την τακτική, έκτακτη και την γενική συντήρηση  
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Για την εκτέλεση όλων των εργασιών και την ορθή λειτουργία όλου του Έργου, το 
απαιτούµενο προσωπικό εκτιµάται σε 40 άτοµα περίπου, µε τις παρακάτω ειδικότητες  
: 

 

Ειδικότητα 
Υπεύθυνος λειτουργίας ΜΕΑ 
Υπέυθυνος λειτουργίας Μονάδας Ηλεκτροπραγωγής 
Υπέυθυνος περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
Εργοδηγοί παρακολούθησης λειτουργίας 
Οδηγοί κινητού εξοπλισµού 
Ζυγιστής 
Χειριστές  
Φύλακες (ένα άτοµο ανά βάρδια για 24 ωρη φύλαξη) 
Εργάτες συντήρησης / γενικών καθηκόντων (ένα άτοµο για 
αναπληρώσεις και έκτακτες ανάγκες) 
Εργάτες µηχανικής διαλογής 
 
11.10 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
Ο Ανάδοχος µε την ολοκλήρωση της σύµβασης θα παραδώσει το σύνολο της 
εγκατάστασης στον ΚτΕ.  
 
Σε περίπτωση µη λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή τµηµάτων αυτών, που θα 
οφείλεται σε πληµµελή λειτουργία ή/και συντήρηση τους (βάσει των απαιτήσεων της 
παρούσας) τότε ο ανάδοχος θα προβεί ο ίδιος στην αποκατάσταση των όποιων ζηµιών 
- φθορών ώστε η εγκατάσταση να είναι λειτουργική εντός χρονικού διαστήµατος το 
οποίο θα καθορίσει ο ΚτΕ και θα επιβάλλονται κατά περίπτωση οι σχετικές ρήτρες 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΣΥ. 
 
 
 
 
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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