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1. Γενική Περιγραφή Τεχνικού Αντικειμένου 

Αντικείμενο του ανοικτού διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την κατάρτιση Σύμβασης με τίτλο 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». 

Αντικείμενο της εν λόγω Σύμβασης αποτελεί η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία Μονάδας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το παραγόμενο βιοαέριο του ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών καθώς 

και του απαραίτητου δικτύου συλλογής και μεταφοράς του βιοαερίου στην ως άνω Μονάδα.  

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την 

αδειοδότηση των ως άνω εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης όλων των αναγκαίων 

μελετών, καθώς και τη χρηματοδότηση του συνόλου των ως άνω ζητούμενων υπηρεσιών.  

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 

• Την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

καύσιμο το βιοαέριο του Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαληνών, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών 

εγκαταστάσεων (επεξεργασίας βιοαερίου, Η/Μ εξοπλισμού, βοηθητικών υποδομών, 

Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Μονάδας με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.) που απαιτούνται για την 

απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας. 

• Την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του απαιτούμενου δικτύου συλλογής και μεταφοράς 

του βιοαερίου στην Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται 

η επέκταση, αντικατάσταση, οι επισκευές και οποιαδήποτε τροποποίηση του υφιστάμενου 

δικτύου βιοαερίου καθώς και η διασύνδεση του Κεντρικού Υποσταθμού Συλλογής βιοαερίου με 

τη μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου.   

• Όλα τα αναγκαία έργα που θα απαιτηθούν κατά τη κρίση του προσφέροντος προκειμένου να 

επιτευχθεί η αξιοποίηση του βιοαερίου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπλήρωση 

της στεγάνωσης - τελικής κάλυψης, διάτρηση νέων φρεατίων. 

• Τη διαχείριση των εγκλωβισμένων στραγγισμάτων όπως αναλύεται παρακάτω και εφόσον 

απαιτηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου 

• Τη διεκπεραίωση όλων των απαραιτήτων ενεργειών για την αδειοδότηση του αντικειμένου της 

Σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης όλων των αναγκαίων μελετών.   

• Τη χρηματοδότηση του συνόλου όλων των παραπάνω έργων και ενεργειών 
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Σύμφωνα με τη μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης (Παράρτημα 9 της παρούσας Διακήρυξης) ένα 

σοβαρό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο υποψήφιος ανάδοχος κατά τη συλλογή του βιοαερίου 

από τα διάφορα τμήματα του ΧΥΤΑ είναι οι αυξημένες ποσότητες στραγγισμάτων που έχουν 

συσσωρευτεί εντός των απορριμματικών όγκων με αποτέλεσμα τη μειωμένη συλλογή βιοαερίου. 

Για την επίτευξη μεγαλύτερων ποσοτήτων βιοαερίου κατά την άντλησή του, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

πρέπει να μπορεί να επεξεργαστεί τις πλεονάζουσες ποσότητες στραγγισμάτων που παραμένουν εντός 

των απορριμματικών όγκων και δεν καταλήγουν στη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. 

Πέρα Γαληνών. Η επεξεργασία αυτών των ποσοτήτων θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον απαιτηθεί 

από την τεχνική πρόταση του κάθε υποψηφίου και από τις παραμέτρους που θα κληθεί να 

αντιμετωπίσει κατά τη λειτουργία του έργου. 

     

2. Γενικά Στοιχεία του Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαληνών 

Το έργο αφορά τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων που βρίσκεται στην περιοχή των Πέρα 

Γαληνών του Δ. Γαζίου του Ν. Ηρακλείου, σε απόσταση 32 km περίπου από την πόλη του Ηρακλείου, 

προς τα δυτικά, στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαζίου. Το σύνολο του χώρου έκτασης 255 περίπου 

στρεμμάτων εκμισθώνεται από το Δήμο Ηρακλείου, που είναι και ο κύριος χρήστης του χώρου. Ο 

κοντινότερος οικισμός προς τον εξεταζόμενο χώρο είναι ο οικισμός Φόδελε, που βρίσκεται ανατολικά 

σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων. 

Ο εξεταζόμενος χώρος διάθεσης απορριμμάτων εξυπηρετεί τέσσερις δήμους του Νομού Ηρακλείου, το 

Δ. Ηρακλείου, το Δ. Μαλεβιζίου, το Δ. Φαιστού και το Δ. Γόρτυνας. 

2.1  Περιοχή ΧΑΔΑ 

Η εναπόθεση των απορριμμάτων στο χώρο άρχισε το καλοκαίρι του 1992, όταν σταμάτησε η 

λειτουργία του ΧΔΑ στο Σκαφιδαρά. 

Μορφολογικά ο χώρος, πάνω στον οποίο αναπτύχθηκε ο αποκατεστημένος ΧΑΔΑ αποτελούσε μια 

μισγάγγεια με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Στη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας του χώρου, τα 

απορρίμματα είχαν αποτεθεί σε έκταση 85 περίπου στρεμμάτων.  

Κατά την φάση της αποκατάστασης επί των υφιστάμενων απορριμματικών αποθέσεων διαστρώθηκε 

εδαφικό υλικό για ομοιόμορφη κάλυψη των απορριμμάτων αλλά και για την δημιουργία 

υποστρώματος  για την τοποθέτηση  των υπόλοιπων στρώσεων.  Κατασκευάστηκε επίσης στρώση 

εκτόνωσης βιοαερίου πάχους 30 cm.   
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2.2 Α και Β Κύτταρα 

Στο ΒΔ τμήμα των παλιών απορριμματικών αποθέσεων κατασκευάστηκε το Α’ κύτταρο απόθεσης 

απορριμμάτων. Η κατασκευή έγινε μετά την εξομάλυνση του υφιστάμενου απορριμματικού 

αναγλύφου, τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του υποβάθρου της λεκάνης και την 

κατασκευή τριών περιμετρικών αναχωμάτων. 

Στο ΝΑ τμήμα των παλιών απορριμματικών αποθέσεων κατασκευάστηκε το Β’ κύτταρο απόθεσης 

απορριμμάτων. Η κατασκευή έγινε μετά την εξομάλυνση του υφιστάμενου απορριμματικού 

αναγλύφου, τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του υποβάθρου της λεκάνης και την 

κατασκευή περιμετρικών αναχωμάτων. 

Οι Α και Β λεκάνες απόθεσης απορριμμάτων κατασκευάστηκαν επί του παλιού απορριμματικού 

αναγλύφου.  Οι  στρώσεις από κάτω προς τα πάνω είναι :   

• Στρώση Εξομάλυνσης με εδαφικό υλικό απαλλαγμένο από οργανικές ουσίες 

• Στρώση Εκτόνωσης πάχους 30 cm  

• Γεωύφασμα Διαχωρισμού βάρους 200 g/m2: Τοποθετήθηκε για να εμποδίζει την εισχώρηση 

λεπτόκοκκου υλικού στη στρώση εκτόνωσης του παραγόμενου βιοαερίου. 

• Εδαφικό Υλικό πάχους 25 cm για τη διαμόρφωση της λεκάνης απόθεσης των απορριμμάτων 

• Γεωπλέγμα: Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μη συμμετρικότητα στις αναμενόμενες 

καταπτώσεις του υποβάθρου, προτάθηκε η τοποθέτηση ενός γεωπλέγματος από πολυπροπυλένιο, που 

αντέχει σε όλα τα χημικά που βρίσκονται στο έδαφος και στα απορρίμματα και δεν είναι 

βιοδιασπώμενο.  

• Γεωύφασμα Προστασίας βάρους 500 g/m2 

• Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE) ονομαστικού πάχους 2 mm 

• Συνθετικό στραγγιστήριο  από πολυπροπυλένιο με ενσωματωμένο γεωύφασμα διαχωρισμού. 

Η παροχετευτικότητα του υλικού αυτού είναι ισοδύναμη με στρώση πάχους 0,50 m από αδρόκοκκα 

υλικά, μεγέθους κόκκων 16-32 mm. Ο συντελεστής διαπερατότητας της στρώσης αυτής είναι της τάξης 

του 10-3 m/sec.  

• Φυτόχωμα: Η στρώση αυτή έχει πάχος 0,50 m και αποτελείται από κατάλληλο φυτόχωμα. 

Oι στρώσεις στεγάνωσης  (πυθμένα και πρανών) όλων των κυττάρων ( Α, Β , Γ) δίνονται στα σχέδια του 

παραρτήματος 8. 

Το Α κύτταρο έχει αποκατασταθεί πλήρως με κατασκευή των παρακάτω στρώσεων: 

• Στρώση Εξομάλυνσης με κοκκώδες υλικό εκσκαφών απαλλαγμένο από οργανικές ουσίες 

• Στρώση Εκτόνωσης Βιοαερίου πάχους 20 cm  
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• Γεωύφασμα Διαχωρισμού βάρους 200 g/m2: Τοποθετήθηκε για να εμποδίζει την εισχώρηση 

λεπτόκοκκου υλικού στη στρώση εκτόνωσης του παραγόμενου βιοαερίου. 

• Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE) ονομαστικού πάχους 2 mm 

• Συνθετικό στραγγιστήριο πολυπροπυλενίου με ενσωματωμένο γεωύφασμα διαχωρισμού. Η 

παροχετευτικότητα του υλικού αυτού είναι ισοδύναμη με στρώση πάχους 0,50 m από αδρόκοκκα 

υλικά, μεγέθους κόκκων 16-32 mm. Ο συντελεστής διαπερατότητας της στρώσης αυτής είναι της τάξης 

του 10-3 m/sec. 

• Εδαφική Στρώση πάχους 50cm. Το κύτταρο καλύφθηκε με γαιώδες υλικό κατάλληλης σύστασης 

προκειμένου να γίνει η προβλεπόμενη φύτευση.  

Το Β κύτταρο έχει στην ΝΔ πλευρά του προσωρινή κάλυψη. 

2.3 Γ Κύτταρο 

Η κατασκευή του Γ’ κυττάρου έγινε πάνω στον υφιστάμενο και αποκατεστημένο ΧΑΔΑ και μεταξύ των 

κυττάρων Α’ και Β’. H συνολική χωρητικότητα του  Γ' κύτταρο ανέρχεται σε 625.413,56 m3. 

Οι στρώσεις διαμόρφωσης και στεγανοποίησης που κατασκευάσθηκαν στον πυθμένα και τα πρανή της 

λεκάνης του νέου κυττάρου Γ’, από κάτω προς τα πάνω αποτελούνται από: 

• Μη υφαντό γεωύφασμα διαχωρισμού από πολυπροπυλένιο βάρους 300 gr/m2. 

• Στρώση εδαφικού υλικού πάχους 25cm. 

• Διαξονικό γεώπλεγμα το οποίο τοποθετείται μόνο στον πυθμένα της λεκάνης για αύξηση της 

φέρουσας ικανότητας έδρασης του νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ και προς αποφυγή εκδήλωσης 

φαινόμενων διαφορικών καθιζήσεων. 

• Στρώση εδαφικού υλικού πάχους 25 cm. 

• Γεωσυνθετικός φραγμός μπετονίτη (GCL) αρχικού πάχους 1 cm περίπου. 

• Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου HDPE τραχεία και από τις δύο όψεις, ονομαστικού πάχους 

2mm. 

• Συνθετικό στραγγιστήριο από πολυαιθυλένιο με ενσωματωμένο μη υφαντό γεωύφασμα 

διαχωρισμού πολυπροπυλενίου, παροχετευτικότητας ισοδύναμης με στρώση αποστράγγισης με χαλίκι 

πάχους 0,50 m με κόκκους μεγέθους 16-32 mm. 

 

Οι εργασίες τελικής κάλυψης των κυττάρων που δεν έχουν αποκατασταθεί δεν αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας σύμβασης. 

2.4 Τμήμα διάθεσης αφυδατωμένης ιλύος από την ΕΕΛ του Δ. Ηρακλείου 

Σε διακριτή θέση στον παλιό ΧΔΑ των Πέρα Γαλήνων γινόταν η απόθεση της αφυδατωμένης ιλύος από 

την ΕΕΛ Ηρακλείου. Όσον αφορά στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της ιλύος, πρόκειται για υλικό που 
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είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό του σταθεροποιημένο, εφόσον έχει υποστεί αναερόβια χώνευση στην 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Ηρακλείου. Η έκταση αυτού του τμήματος του χώρου ήταν 

περίπου 10 στρέμματα, με μέσο βάθος 6 μέτρα. Η ποσότητα της ιλύος που είχε αποτεθεί στο χώρο 

αυτό εκτιμήθηκε σε περίπου 60.000 τόνους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σταδιακά τα τελευταία 10 χρόνια 

λειτουργίας του ΧΔΑ.  

Η διαχείριση της ιλύος στο συγκεκριμένο τμήμα του χώρου έγινε ως εξής : 

Καταρχήν προστέθηκε υπόστρωμα (π.χ. χώμα, απορρίμματα, προϊόντα εκσκαφής) σε αναλογία 

περίπου 50% ώστε να ενσωματωθεί στη μάζα της ιλύος, να αυξηθεί το πορώδες της και έτσι να 

διευκολυνθεί η απελευθέρωση των εγκλωβισμένων σ’ αυτήν αερίων. Για την συγκράτηση του μίγματος 

ιλύος -  υποστρώματος δημιουργήθηκε ανάχωμα.  

Για τη δέσμευση των εκλυόμενων αερίων από το εσωτερικό της καθώς και για την προστασία της από 

τις καιρικές συνθήκες, η ιλύς καλύφθηκε από την ειδική μεμβράνη ComposTex. Η μεμβράνη αυτή 

χρησιμοποιείται ευρέως στην κομποστοποίηση για τη διαχείριση της δυσοσμίας, την αύξηση της 

καταστροφής των παθογόνων μικροοργανισμών και την αύξηση της αποδοτικότητας της διεργασίας.  

Η μεμβράνη στρώθηκε σε λωρίδες, οι οποίες είχαν συγκολληθεί μεταξύ τους με κατάλληλο τρόπο και 

στερεώθηκε σε τάφρο αγκύρωσης περιμετρικά του εν λόγω χώρου, εξωτερικά της οποίας 

κατασκευάστηκε κανάλι συλλογής των όμβριων υδάτων. Η απομάκρυνση του νερού της βροχής από 

την αποκατεστημένη επιφάνεια, γίνεται βαρυτικά λόγω των κλίσεων, που έχουν δοθεί στο τελικό 

ανάγλυφο.    

2.5 Δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων 

Σε ό,τι αφορά στο υφιστάμενο  δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων αυτό περιλαμβάνει: 

• Τη συλλογή των στραγγισμάτων από την Α λεκάνη απόθεσης μέσω δικτύου κυρίων αγωγών και 

σύστημα άντλησης και μεταφοράς στη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 

• Τη συλλογή των στραγγισμάτων με άντληση από τα τμήμα του ΧΔΑ που αποκαταστάθηκαν. 

• Τη συλλογή των στραγγισμάτων από την Β λεκάνη απόθεσης μέσω δικτύου κυρίων αγωγών, 

συστήματος άντλησης και μεταφοράς στη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 

• Τη συλλογή των στραγγισμάτων από τη Γ’ λεκάνη απόθεσης, μέσω δικτύου κυρίων αγωγών 

συστήματος  άντλησης και μεταφοράς στη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 
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3. Κλιματολογικά – Μετεωρολογικά Στοιχεία 

3.1 Βροχοπτώσεις 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την μέση μηνιαία βροχόπτωση και τις 

συνολικές μέρες βροχής στον Μετεωρολογικό Σταθμό Ηρακλείου. 

 

Α Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 90.1 67.6 58.2 28.5 14.2 3.5 

Συνολικές Ημέρες Βροχής 16.0 13.6 12.0 7.7 4.4 1.3 

Β Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 1.0 0.6 17.7 64.9 59.0 77.9 

Συνολικές Ημέρες Βροχής 0.3 0.4 2.4 7.8 10.6 15.1 

 

Πίνακας 1. Μέση μηνιαία βροχόπτωση και ημέρες βροχής για τον Μ.Σ. Ηρακλείου (πηγή: ΕΜΥ) 

3.2 Θερμοκρασία 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την ελάχιστη, μέση και μέγιστη μηνιαία 

θερμοκρασία στον Μετεωρολογικό Σταθμό Ηρακλείου.  

 

Α Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 9.0 8.9 9.7 11.8 15.0 19.1 

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 12.1 12.2 13.5 16.5 20.3 24.4 

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 15.3 15.5 16.7 20.0 23.5 27.3 

Β Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 21.6 21.8 19.3 16.5 13.4 10.8 

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 26.1 26.0 23.5 20.0 16.6 13.7 

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 28.7 28.5 26.4 23.4 20.0 17.0 
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Πίνακας 2. Μέση μηνιαία βροχόπτωση και ημέρες βροχής για τον Μ.Σ. Ηρακλείου (πηγή: ΕΜΥ) 

4. Ποσοτικά & Ποιοτικά Χαρακτηριστικά απορριμμάτων ΧΥΤΑ  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται, βάσει των ζυγολογίων του Χ.Υ.Τ.Α., οι ποσότητες των 

απορριμμάτων που έχουν διατεθεί στον χώρο, από το 2010 εώς και το 2017. 

Τα στοιχεία δίδονται ανά μήνα και έτος: 

ΜΗΝΑΣ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ιανουάριος 10.355,00 10.215,70 8.943,61 8.106,23 9.706,03 10.154,51 9.043,98 9.304,59 

Φεβρουάριος 12.417,65 8.906,70 8.042,11 8.313,30 7.529,55 8.735,34 9.358,56 8.228,95 

Μάρτιος 11.440,81 10.456,51 9.608,19 7.488,09 7.928,59 9.745,62 10.025,69 5.969,89 

Απρίλιος 11.957,67 9.988,22 9.924,40 7.613,87 11.856,16 10.063,84 11.148,15 8.259,51 

Μάïος 11.756,25 9.944,38 9.927,05 9.148,66 12.785,21 11.776,46 10.460,94 9.594,98 

Ιούνιος 12.737,96 10.442,23 8.376,12 7.849,95 11.141,84 12.318,50 10.729,03 8.587,66 

Ιούλιος 12.519,03 10.835,66 9.509,51 10.069,32 12.123,08 11.677,47 10.952,29 10.271,15 

Αύγουστος 12.718,62 11.032,18 8.957,12 9.549,30 11.909,49 12.104,67 11.520,92 10.048,51 

Σεπτέμβριος 12.938,16 10.852,19 9.737,09 9.515,37 12.148,20 11.093,65 11.069,81 9.615,83 

Οκτώβριος 11.764,62 10.091,30 9.168,48 8.966,45 11.403,03 10.938,81 10.223,35 8.757,89 

Νοέμβριος 11.307,47 8.746,24 7.274,77 8.252,61 10.137,94 9.605,74 9.505,32 7.926,26 

Δεκέμβριος 11.076,00 8.906,15 7.427,45 7.862,43 10.847,11 10.369,17 9.206,29 7.043,55 

         

Έτος 142.989,24 120.417,46 106.895,90 102.735,58 129.516,23 128.583,78 123.244,33 103.608,77 

Πίνακας 3. Απορριφθείσες ποσότητες αποβλήτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαληνών 

Οι ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν διατεθεί στο χώρο από το 1992 μέχρι και το 2009 

απεικονίζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη για την αξιοποίηση του βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα 

Γαλήνων, η οποία έχει εκπονηθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Σχεδιασμού 

Περιβαλλοντικών Διεργασιών, της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος).  
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Η σύσταση των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ  

            
  

             
Έτος  

 
Οργανικά Χαρτί Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Δ-ΞΥΛ Αδρανή Λοιπά Σύνολο 

  
2014 

 
41,43% 17,10% 20,37% 2,89% 1,31% 1,56% 7,57% 7,77% 100% 

  
2015 

 
24,20% 28,60% 20,20% 2,70% 5,70% 4,90% 2,00% 11,70% 100% 

  
2016 

 
27,80% 28,80% 22,10% 3,00% 0,90% 1,60% 5,00% 10,80% 100% 

  
2017 

 
34,60% 22,30% 16,10% 2,10% 3,20% 1,90% 1,70% 18,10% 100% 

  
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

 
32,01% 24,20% 19,69% 2,67% 2,78% 2,49% 4,07% 12,3% 100% 

 
             

Πίνακας 4. Ποιοτική ανάλυση απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαληνών 
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5. Υφιστάμενο δίκτυο διαχείρισης βιοαερίου 

Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης του βιοαερίου αποτελείται από τέσσερα διακριτά μέρη: 

Το δίκτυο συλλογής - απαγωγής βιοαερίου που έχει εγκατασταθεί στο Β Τμήμα του ΧΔΑ (35 στρ.) και 

κάτω από το τμήμα που έχει κατασκευαστεί το Α κύτταρο του ΧΥΤΑ. Το συλλεγόμενο αέριο 

μεταφέρεται μέσω υποσταθμού στον πυρσό. 

Το δίκτυο συλλογής  - απαγωγής βιοαερίου που έχει εγκατασταθεί στο Α Τμήμα του ΧΔΑ (50 περίπου 

στρ.) και κάτω από το τμήμα που έχουν  κατασκευαστεί τα  κύτταρα Β & Γ . Το συλλεγόμενο αέριο 

μεταφέρεται μέσω υποσταθμού στον πυρσό. 

Το δίκτυο συλλογής βιοαερίου του Α κυττάρου το οποίο έχει συνδεθεί στον πυρσό του ΧΥΤΑ. 

Το δίκτυο κατακόρυφων φρεατίων συλλογής βιοαερίου που έχει  εγκατασταθεί επί του Β κυττάρου, το 

οποίο, με το πέρας λειτουργίας αυτού, θα γίνει η εγκατάσταση και του οριζόντιου δικτύου. 

Το δίκτυο συλλογής βιοαερίου του Γ  κυττάρου το οποίο  αναπτύσσεται σταδιακά   κατά την πλήρωση 

του Γ κυττάρου. 

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δικτύων έχουν προβλεφτεί τα ακόλουθα: 

• Κατακόρυφα φρεάτια συλλογής βιοαερίου  

• Οριζόντιο δίκτυο συλλογής βιοαερίου  

• Υποσταθμοί συλλογής του βιοαερίου 

• Οριζόντιο δίκτυο μεταφοράς του βιοαερίου προς τους υποσταθμούς 

• Κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς του βιοαερίου από τους υποσταθμούς στον πυρσό 

• Σύστημα απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων και 

• Μονάδα καύσης (πυρσός) βιοαερίου. 

Το δίκτυο άντλησης βιοαερίου εξυπηρετείται από συνολικά τέσσερεις (4) υποσταθμούς συγκέντρωσης 

βιοαερίου. Ο πρώτος υποσταθμός (ΥΠ01) βρίσκεται τοποθετημένος πλησίον του πυρσού καύσης  και 

εξυπηρετεί αποκλειστικά το δίκτυο συλλογής βιοαερίου από το τμήμα Α του ΧΑΔΑ. 

Ο δεύτερος υποσταθμός (ΥΠ02) βρίσκεται σε περιοχή του τμήματος Β ΧΑΔΑ και εξυπηρετεί το δίκτυο 

συλλογής  βιοαερίου του Α κυττάρου.  

Ο τρίτος υποσταθμός (ΥΠ03) βρίσκεται τοποθετημένος πλησίον του πυρσού καύσης  και εξυπηρετεί το 

δίκτυο συλλογής βιοαερίου του Β κυττάρου του ΧΥΤΑ. 

Οι κεντρικοί αγωγοί από τους παραπάνω τρεις υποσταθμούς συλλογής βιοαερίου καθώς και ο 
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κεντρικός αγωγός από το δίκτυο συλλογής βιοαερίου του Β τμήματος ΧΑΔΑ καταλήγουν στον Κεντρικό 

Υποσταθμό Συλλογής Βιοαερίου (ΚΥΠ), ο οποίος χωροθετείται πλησίον του πυρσού καύσης.      

6. Υπηρεσίες Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου 

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των ζητούμενων υπηρεσιών καλείται να κατασκευάσει, να λειτουργήσει και 

να συντηρήσει κατάλληλη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το βιοαέριο του 

Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαληνών καθώς και το αντίστοιχο δίκτυο άντλησης και μεταφοράς του βιοαερίου καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης όπως προβλέπεται στα Τεύχη Διαγωνισμού.  

Η Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύεται από όλες ανεξαιρέτως τις 

επιμέρους εγκαταστάσεις για την εύρυθμη λειτουργίας της όπως: 

• Σύστημα άντλησης & επεξεργασίας βιοαερίου, 

• Σύστημα καύσης βιοαερίου προς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

• Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Μέσης και Χαμηλής Τάσης,  

• Ηλεκτρική Διασύνδεση Μονάδας με το δίκτυο του αρμόδιου Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ), 

• Λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις. 

Όσον αφορά την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του απαιτούμενου δικτύου συλλογής και 

μεταφοράς του βιοαερίου στην Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στα ανωτέρω 

περιλαμβάνονται: 

• η επέκταση,  

• οι επισκευές και  

• οποιαδήποτε τροποποίηση/βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου βιοαερίου στα ΧΑΔΑ, Α και Β 

Κύτταρα και στο Γ κύτταρο μετά το πέρας της λειτουργίας του.  

Κατά τη φάση του Διαγωνισμού, οι Διαγωνιζόμενοι καλούνται να υπολογίσουν τις αναμενόμενες 

ποσότητες βιοαερίου και να επιλέξουν Μονάδα κατάλληλης δυναμικότητας. Για την εγκατάσταση της 

ανωτέρω μονάδας, ο Αναθέτων Φορέας θα παραχωρήσει έκταση εντός του Χ.Υ.Τ.Α. που δεν 

αναμένεται να υπερβαίνει τα 450 m2. Η θέση εγκατάστασης του σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης 

παρουσιάζεται στο σχέδιο που συνοδεύει τα Τεύχη Διαγωνισμού.  

Τονίζεται ότι οι Διαγωνιζόμενοι, για την εκπόνηση της Τεχνικής τους Προσφοράς, καλούνται να λάβουν 

υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών του Χ.Υ.Τ.Α. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των 

Τευχών Διαγωνισμού καθώς και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους του 

χώρου (ΑΕΠΟ).  

Επίσης, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, κρίνεται σκόπιμο οι 

προσφέροντες να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστασής του, προκειμένου να είναι σε θέση να 
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συντάξουν την προσφορά τους. Για τον λόγο αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονομικοί 

φορείς έχουν πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται με έγγραφο 

της Αναθέτουσας Αρχής που θα χορηγείται άμεσα και θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού στο 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
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