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1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αμαρίου». H 

τεχνική μελέτη που προηγήθηκε των τευχών δημοπράτησης εκπονήθηκε σε επίπεδο 

Οριστικής Μελέτης λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μελέτη έργου που αφορά 

εξειδικευμένη και σύνθετη βιομηχανική εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών 

αποβλήτων. 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρου Υγειονομικής 

Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αμαρίου» θα κατασκευασθεί στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου. Η θέση του έργου είναι αυτή όπου 

βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αμαρίου. Εντοπίζεται εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου σε υψόμετρο περί τα 650 μέτρα από την επιφάνεια 

της θάλασσας και σε απόσταση περίπου 6km από τους πλησιέστερους οικισμούς 

(απόσταση επί του οδικού δικτύου) και περίπου 3km νότια της Μονής Αρκαδίου.  

Η συνολική έκταση του υπό εξέταση γηπέδου ανέρχεται σε 277,16 στρέμματα – με βάση 

το τοπογραφικό διάγραμμα – και βρίσκεται εκτός σχεδίου και ορίων οικισμού.  

Στόχος της εγκατάστασης είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κόμποστ 

από τα προδιαλεγμένα οργανικά καθώς και η βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού 

που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό 

κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα 

υφίσταται αναερόβια χώνευση με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη 

ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου αυτού. Κατόπιν, τα οργανικά θα οδηγούνται προς 

αερόβια βιολογική επεξεργασία με στόχο την παραγωγή κόμποστ από τα προδιαλεγμένα 

και χώνευμα τύπου Α από το οργανικό των ΑΣΑ. 

Το έργο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής 

Ταφής, η οποία θα αφορά πλέον στην τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας 

(ΧΥΤΥ).  

Η μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων θα είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 

τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Επιπροσθέτως, επειδή είναι 

αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με 

χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά 
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(οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα, κ.λπ.), εντός του 

ως άνω γηπέδου θα κατασκευασθεί και μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού 

Κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.  

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες: 

• Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ 

• Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων 

προδιαλεγμένων οργανικών. 

• Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων 

υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και 

ενεργειακή αξιοποίηση του. 

• Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των 

προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της ξηρής αναερόβιας χώνευσης. 

• Παραγωγή βιοαερίου και Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης με συμπαραγωγή 

ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. 

• Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος με συνδυασμό 

αερόβιων κελιών και εν συνεχεία ανοιχτών αναδευόμενων σειραδιών. 

• Μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την 

ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και κόμποστ συγκεκριμένων 

προδιαγραφών. 

• Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγομένων 

αερίων ρύπων και υγρών αποβλήτων.   

• Αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων ώστε να 

επεξεργάζεται το σύνολο των υγρών αποβλήτων από την ΜΕΑ το ΧΥΤΥ και τα δύο 

υφιστάμενα κύτταρα. 

Επί πλέον, ο σχεδιασμός του συνόλου της μονάδας, που θα περιλαμβάνεται στις τεχνικές 

προσφορές, πρέπει να διαθέτει ευελιξία προκειμένου να αξιοποιεί το μέγιστο της 

δυναμικότητάς της.  

Όλες οι διεργασίες από την υποδοχή έως και τη μηχανική και βιολογική επεξεργασία των 

απορριμμάτων, θα πρέπει να στεγάζονται σε κλειστούς χώρους και σε συμφωνία με τις 

καλές βιομηχανικές πρακτικές, εξαιρουμένων τυχόν χώρων κλειστών συστημάτων ή 

συγκεκριμένων χώρων που με σαφήνεια προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές ότι 

μπορεί να είναι ανοικτοί. Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές του κάθε κτιρίου, ανάλογα 

με το σκοπό που αυτό εξυπηρετεί, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλοντα χώρο. 
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1.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το έργο θα εξυπηρετεί τους ΟΤΑ του Ν. Ρεθύμνης που από πλευράς πληθυσμιακού 

δυναμικού, αποτελεί το 13,64% του συνολικού της πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης. 

Για τον προσδιορισμό των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία από τις ακόλουθες πηγές: 

1. Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (τροποποίηση 2016) 

2. Πληθυσμιακά Στοιχεία (ΕΣΥΕ) 

3. Στοιχεία από τη μελέτη «Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Ποιοτική και Ποσοτική 

Ανάλυση Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης» του Πολυτεχνείου Κρήτης (2004) 

4. Στοιχεία εποχιακού πληθυσμού και ζυγολόγια υφιστάμενου ΧΥΤΑ( ΑΜΑΡΙ ΑΕ) 

5. Στοιχεία από την ελληνική νομοθεσία  

1.2.2 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Η εξυπηρετούμενη περιοχή θα είναι οι Δήμοι του Ν. Ρεθύμνης, ήτοι Δήμος Ρεθύμνης, 

Δήμος Μυλοπόταμου, Δήμος Αμαρίου, Δήμος Αγίου Βασιλείου και Δήμος Ανωγείων.  

Σύμφωνα με την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ λαμβάνεται ετήσια πληθυσμιακή αύξηση 

1,05%. 

1.2.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Σύμφωνα με την πράξη ένταξης του έργου, η παραγωγή των ΑΣΑ στην ΠΕ Ρεθύμνου ως 

προς τα παρακάτω ρεύματα θα είναι: 

• ~ 7.400 tn θα είναι προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα 

• ~ 35.600 tn θα είναι σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα 

Επομένως, η ετήσια δυναμικότητα σχεδιασμού της μονάδας επεξεργασίας είναι 43.000 

τόνοι, που περιλαμβάνουν 35.600 τόνους σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα και 7.400 

τόνους προδιαλεγμένα οργανικά.  

1.2.4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σύμφωνα με την Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων: «Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση 

Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο της οποίας έγινε σειρά δειγματοληψιών 
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(09/2003 – 08/2004) για τέσσερις φάσεις (φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη και καλοκαίρι), τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την ποιοτική σύνθεση των απορριμμάτων συνοψίζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 1.1: % σύσταση των απορριμμάτων στην περιοχή μελέτης 

ΚΛΑΣΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 
Ν. Ρεθύμνου 

(Α Φάση) 

Ν. 
Ρεθύμνου 

(Β Φάση) 

Ν. 
Ρεθύμνου 

(Γ Φάση) 

Ν. 
Ρεθύμνου 

(Δ Φάση) 

Ν. 
Ρεθύμνου 

(Μέσος 
όρος) 

ΑΔΡΑΝΗ 2,34 1,51 3,12 1,59 2,14 

ΜΕΤΑΛΛΑ 3,01 3,51 3,29 3,98 3,45 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1,23 0,59 0,92 0,95 0,92 

ΓΥΑΛΙ 9,31 3,19 3,43 5,01 5,24 

ΔΞΥΛ 6,29 5,50 7,16 5,29 6,06 

ΧΑΡΤΙ 25,68 25,21 20,50 18,42 22,45 

ΤΡΟΦ. ΥΠΟΛ. 33,40 37,42 42,52 40,21 38,39 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15,60 17,22 13,94 16,12 15,72 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 3,14 5,84 5,12 8,42 5,63 

Από τις δειγματοληψίες αυτές προκύπτει ότι κυρίαρχες κατηγορίες απορριμμάτων είναι τα 

οργανικά υλικά (38%), το χαρτί (23%) και τα πλαστικά (16%).  Γενικά η ποιοτική σύνθεση 

των αποβλήτων διαφοροποιείται από την αντίστοιχη του ηπειρωτικού χώρου 

αντικατοπτρίζοντας την έντονη τουριστική κίνηση της περιοχής.  

Στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «Έρευνα για πιθανή ρύπανση στην περιοχή του ΧΥΤΑ 

Αμαρίου, εκτίμηση επικινδυνότητας και πρόταση για μέτρα αποκατάστασης» Ε. 

Γιδαράκος, Χανιά, Νοέμβριος 2013, έγιναν μικρής έκτασης δειγματοληψίες τα 

αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (σταθμισμένες τιμές 

% σύνθεσης ΑΣΑ, Α΄ Φάση – 15-19/07/2013 και Β Φάση 30/9/2013-04/10/2013]. 

Στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης ανά Δήμο του 

Ν. Ρεθύμνης καθώς και τα συγκεντρωτικά ποσοστά στο Νομό, για την 1η φάση 

δειγματοληψίας που διενεργήθηκε από 15-19 Ιουλίου 2013.  

Αντίστοιχα, στον Πίνακα 1.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 2ης φάσης 

δειγματοληψίας, που διενεργήθηκε από 30 Σεπτεμβρίου – 04 Οκτωβρίου 2013. 
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Πίνακας 1.2: 1η φάση δειγματοληψίας 15-19 Ιουλίου 2013, Πηγή: «Έρευνα για πιθανή ρύπανση 

στην περιοχή του ΧΥΤΑ Αμαρίου, εκτίμηση επικινδυνότητας και πρόταση για μέτρα 

αποκατάστασης» Ε. Γιδαράκος Χανιά, Νοέμβριος 2013 

Πίνακας 1.3: 2η φάση δειγματοληψίας 30/9-04/10 2013, Πηγή: «Έρευνα για πιθανή ρύπανση στην 

περιοχή του ΧΥΤΑ Αμαρίου, εκτίμηση επικινδυνότητας και πρόταση για μέτρα αποκατάστασης» 
Ε. Γιδαράκος Χανιά, Νοέμβριος 2013 

Οι παραπάνω πίνακες παρατίθενται για λόγους πληρότητας της περιγραφής, δεδομένου 

ότι στο συμβατικό αντικείμενο της έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ΧΥΤΑ Αμαρίου 

δεν είχε συμπεριληφθεί η ποιοτική ανάλυση των απορριμμάτων, οι δειγματοληψίες που 

έγιναν αφορούν περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν διενεργήθηκαν για τέσσερις 

φάσεις (εποχές του έτους), όπως απαιτείται. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 
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ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Κρήτης, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου θα λαμβάνει χώρα 

προδιαλογή οργανικού γι’ αυτό στην παρούσα μελέτη σχεδιάζεται χωριστή γραμμή 

επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως. 

Επομένως, θεωρείται ως αντιπροσωπευτικότερη για τη σύσταση των εισερχομένων 

σύμμεικτων απορριμμάτων (Α.Σ.Α) η σύσταση του παρακάτω  πίνακα. Η σύσταση αυτή 

θα είναι κοινή για όλους τους διαγωνιζόμενους και θα ληφθεί υπόψη για τους 

υπολογισμούς των ισοζυγίων μάζας.  

Πίνακας 1.4: Ποσοστιαία σύσταση απορριμμάτων 

Σύσταση εισερχομένων ΑΣΑ  Υγρή μάζα Υγρασία 

 (%) [t/a] [%] 

Οργανικά 37,00% 13.172,00 70,00% 

Χαρτί  16,00% 5.696,00 35,00% 

Χαρτόνι 8,00% 2.848,00 20,00% 

PE φιλμ 7,00% 2.492,00 20,00% 

PET 2,00% 712,00 12,00% 

HDPE 2,00% 712,00 12,00% 

PP 1,00% 356,00 18,00% 

Λοιπά πλαστικά 6,00% 2.136,00 15,00% 

Σιδηρούχα 4,00% 1.424,00 3,00% 

Μη σιδηρούχα 1,00% 356,00 3,00% 

Γυαλί 4,00% 1.424,00 3,00% 

ΔΞΥΛ 7,00% 2.492,00 30,00% 

Λοιπά - Αδρανή 5,00% 1.780,00 51,00% 

    

ΑΣΑ  ΣΥΝΟΛΟ  35.600,00 40,08% 

Οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που θα δέχεται η Μονάδα είναι οι εξής: 

20 

20 01 

Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα 

Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 

20 01 02 

20 01 08 

20 01 39 

20 01 40 

20 01 99 

Χαρτιά και χαρτόνια 

Γυαλιά 

Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

Πλαστικά 

Μέταλλα 

Άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα αλλιώς 

20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων 

20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 
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20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

Σε ότι αφορά τα προδιαλεγμένα οργανικά, για λόγους ενιαίας σύγκρισης των προσφορών, 

οι διαγωνιζόμενοι θα θεωρήσουν ότι η σύσταση του προδιαλεγμένου οργανικού είναι ως 

κάτωθι: 

1.3 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Τα όσα δίδονται και απαιτούνται στο παρόν κεφάλαιο συνιστούν υποχρεωτικά δεδομένα 

και ελάχιστες απαιτήσεις, η εφαρμογή τους είναι επομένως υποχρεωτική και τυχόν 

απόκλιση σε τουλάχιστον μία από αυτές θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό της σχετικής 

τεχνικής προσφοράς. 

Στις παρούσες ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα και απαιτούμενα 

που έχουν προαναφερθεί. Ορισμένες εκ των απαιτήσεων αυτών εκφράζονται και ποσοτικά 

στο παρόν κεφάλαιο. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα εγγυημένα μεγέθη του έργου. Τα μεγέθη του 

παρακάτω πίνακα επεξηγούνται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους: 

Πίνακας 1.6. Δεσμευτικά μεγέθη του έργου στο 100% της ετήσιας εισερχόμενης ποσότητας 

 Μέγεθος Στόχος – Δεσμευτική Ποσότητα 

1. Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας 

1.1 
Α. Ετήσια δυναμικότητα μονάδας υποδοχής 
και μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων 
ΑΣΑ 

Α. 35.600 tn/yr. 

 

Β. 20,13 tons/h  

ΕΙΣΟΔΟΣ  

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ: 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ 

ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΥΓΡΗ 
ΜΑΖΑ 

ΥΓΡΑΣΙΑ 

% τον/έτος % 

Οργανικό κλάσμα 85,00% 6.290,00 70,00% 

Λάστιχα/Δέρματα/ 
Ξύλα/Υφάσματα 

5,00% 370,00 30,00% 

Λοιπά 10,00% 740,00 30,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 7.400,00 64,00% 
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 Μέγεθος Στόχος – Δεσμευτική Ποσότητα 

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

1.2 

Α. Δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και 
προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων 
οργανικών αποβλήτων 

Β. Ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα γραμμής 
προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων 
οργανικών αποβλήτων (περιλαμβάνεται 
συντελεστής διαθεσιμότητας 90%) 

Α. 7.400 tn/yr. 

 

Β. 3,95 tons/h 

1.3 

Δυναμικότητα μονάδας βιολογικής 
επεξεργασίας ΑΣΑ (αναερόβια χώνευση + 
αερόβια κομποστοποίηση, με συντελεστή 
διαθεσιμότητας/ασφαλείας  90%) 

α. Ποσότητα προς επεξεργασία 

β. Ελάχιστος Χρόνος παραμονής 
οργανικού υλικού στη βαθμίδα αναερόβιας 
διεργασίας (ΦΕΚ 3339Β/2014) 

γ. Ελάχιστος Χρόνος παραμονής οργανικού 
υλικού στη βαθμίδα κλειστής αερόβιας 
διεργασίας 

δ. Ελάχιστος Χρόνος παραμονής 
οργανικού υλικού στη βαθμίδα ανοιχτής 
αερόβιας διεργασίας – σειράδια ωρίμανσης 

α. Η δυναμικότητα για το οργανικό κλάσμα 
των ΑΣΑ προκύπτει από τα ισοζύγια του 
κάθε διαγωνιζόμενου βάσει των στόχων 
που τίθενται στα ΤΔ. Ομοίως και για τα 
προδιαλεγμένα οργανικά υλικά και πράσινα 
απόβλητα. 

β. τουλάχιστον 20 ημέρες 

 

γ. τουλάχιστον 14 ημέρες 

 

δ. τουλάχιστον 14 ημέρες 

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

2.1. 
Ποσοστό ανάκτησης R% ανακυκλώσιμων 
υλικών (Χαρτί / Χαρτόνι, Πλαστικά (ΦΙΛΜ, 
PET, PP-PE) Σιδηρούχα, Αλουμίνιο, Γυαλί)  

 

  Ποσοστό 
ανάκτησης  

υλικών 

Χαρτί / Χαρτόνι  ≥30,0% 

ΦΙΛΜ,  ≥30,0% 

PET  ≥40,0% 

ΡΡ-ΡΕ  ≥40,0% 

Σιδηρούχα  ≥60,0% 

Αλουμίνιο  ≥60,0% 

2.2 Καθαρότητα K% ανακτημένων υλικών επί 
υγρής βάσης  

 

 
 

  Καθαρότητα 
υλικών 

Χαρτί / Χαρτόνι  ≥80,0% 

Πλαστικά  ≥85,0% 

Σιδηρούχα  ≥95,0% 

Αλουμίνιο  ≥95,0% 

3 Εκτροπή βιοαποδομήσιμων από την ταφή - Ποσοστό υπολείμματος προς ταφή 
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 Μέγεθος Στόχος – Δεσμευτική Ποσότητα 

3.1 
Ποσοστό υπολείμματος D% επί των 
εισερχομένων σύμμεικτων ΑΣΑ και 
προδιαλεγμένων οργανικών στη μονάδα  

≤40% κ.β. επί υγρής βάσεως 

3.2 
Εκτροπή βιοαποδομήσιμων από την ταφή 
D 

≥60% επί υγρής βάσεως  

4. Παραγωγή βιοαερίου 

4.1 Ειδική παραγωγή βιοαερίου SB 
≥80 m3/tn αποβλήτων προς αναερόβια 

χώνευση 

5.  
Ποιότητα παραγόμενου κόμποστ  και 
χωνεύματος τύπου Α 

 

 

5.1 
Ποιότητα παραγόμενου κόμποστ από 
προδιαλεγμένο οργανικό 

Προδιαγραφές απόφ. 2006/799 & αποφ. 
2007/64  

5.2 
Ποιότητα κόμποστ τύπου Α από οργανικό 
κλάσμα ΑΣΑ 

Προδιαγραφές ΚΥΑ οικ.56366/4351/14 

6.  

Ποιότητα επεξεργασμένων 
στραγγισμάτων για άρδευση & 
βιομηχανική χρήση εντός της 
εγκατάστασης 

YA οικ. 145116/2011 Παράρτημα Ι, Πίν. ΙΙ 

7 Ημέρες λειτουργίας 

Ως προς τα τμήματα υποδοχής, μηχανικής 
διαλογής ΑΣΑ, μηχανικής 
προεπεξεργασίας προδιαλεγμένου 
οργανικού & ραφιναρίας - ενσάκισης  

• 260 ημέρες το έτος  

• 5 ημέρες/εβδομάδα 

• 1 βάρδια 8h 

Ως προς τα τμήματα αναερόβιας χώνευσης, 
αερόβιας κομποστοποίησης - ωρίμανσης 
και αξιοποίησης βιοαερίου 365 ημέρες το 
χρόνο σε 24ωρη βάση.  

8 Διαθεσιμότητα λειτουργίας 

Ο χρόνος διαθεσιμότητας/λειτουργίας της 
μονάδας μηχανικής επεξεργασίας ΑΣΑ να 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 85% των ωρών 
που προκύπτουν για 5ήμερη λειτουργία σε 
μία βάρδια (8 ώρες). 

Ο χρόνος διαθεσιμότητας/λειτουργίας της 
μονάδας μηχανικής προεπεξεργασίας του 
ρεύματος προδιαλεγμένου οργανικού και 
της μονάδας ραφιναρίας – ενσάκισης να 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 90%  των ωρών 
που προκύπτουν για 5ήμερη λειτουργία σε 
μία βάρδια (8 ώρες). 

Η Μονάδα θα παράγει τα εξής βασικά προϊόντα και παραπροϊόντα:  

• Χώνευμα τύπου Α 
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• Κόμποστ, 

• Βιοαέριο,  

• Ανακυκλώσιμα υλικά (σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, ανάμικτο χαρτί/χαρτόνι, 

πλαστικά, γυαλί). 

• Υπόλειμμα 

Διευκρινίζεται 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 

ελεύθερη υγρασίας.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν στην τεχνική προσφορά τους διάγραμμα ροής, στο οποίο 

θα παρουσιάζονται παραστατικά όλες οι παραγωγικές διαδικασίες των διαχωρισμών – 

διεργασιών που χρησιμοποιούν, προκειμένου να επιτύχουν την παραγωγή των προϊόντων 

με τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Σε 

κάθε ρεύμα του διαγράμματος ροής θα αποτυπώνεται η αντίστοιχη παροχή υγρής μάζας 

υλικού.   

Επί πλέον 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 1.7: Υπόδειγμα ισοζυγίου μάζας 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΗ ΜΑΖΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 

% τον/έτος % τον/έτος 

Οργανικό κλάσμα     

Χαρτί     

Χαρτόνι     

PE Φιλμ πλαστικού     

ΡΕΤ     

ΡΕ     

ΡΡ     

Λοιπά πλαστικά     
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ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΗ ΜΑΖΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 

% τον/έτος % τον/έτος 

Σιδηρούχα     

Μη σιδηρούχα     

Γυαλί     

Λάστιχα/Δέρματα/Ξύλα/ 
Υφάσματα 

    

Λοιπά - Αδρανή     

ΣΥΝΟΛΟ   41,00%  

ΕΙΣΟΔΟΣ  

ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΗΜΑΖΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΗΡΗΜΑΖΑ 

% τον/έτος % τον/έτος 

Οργανικό κλάσμα     

Λάστιχα/Δέρματα/ 
Ξύλα/Υφάσματα 

    

Λοιπά - Αδρανή     

ΣΥΝΟΛΟ   64,00%  

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω μεγεθών του Πίνακα 1.6 «Εγγυημένα μεγέθη 

του έργου» ισχύουν τα ακόλουθα: 

1) Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας 

Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας στο 100% της εισερχόμενης ποσότητας 

σχεδιασμού θα πιστοποιηθεί εντός της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας μέσω της 

λειτουργίας της μονάδας σε πλήρες φορτίο για δεδομένο χρονικό διάστημα που θα 

καθοριστεί από τον Ανάδοχο και τους Επιβλέποντες του Έργου, 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. Αναλυτικότερη περιγραφή της δοκιμαστικής λειτουργίας δίδεται στο 

κεφ. 11 της παρούσης. 

Οι υπολογισμοί δυναμικοτήτων θα πραγματοποιηθούν θεωρώντας ότι η λειτουργία των 

μονάδων μηχανικής επεξεργασίας του εργοστασίου θα λαμβάνει χώρα επί 260 εργάσιμες 

ημέρες ανά έτος, με μία βάρδια ανά ημέρα και 8 ώρες ανά βάρδια. Επί πλέον θα εισαχθεί 

συντελεστής (διαθεσιμότητας) στους υπολογισμούς των δυναμικοτήτων των μονάδων, ο 
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οποίος περιλαμβάνει καθυστερήσεις από απρόβλεπτους παράγοντες, έκτακτες βλάβες, 

απρόβλεπτες δυσλειτουργίες που έχουν σχέση με το είδος των απορριμμάτων κ.λπ. 

• Η διαστασιολόγηση της μονάδας υποδοχής - μηχανικής επεξεργασίας των 

εισερχόμενων ΑΣΑ (35.600 tn/y) θα γίνει για: 35.600 tn/y / 260 d/y/ 8 h/shift/d/ 1 

shifts/d/85% (διαθεσιμότητα) = 20,13 tn/h ή 161,04 tn/d. 

• Η διαστασιολόγηση της μονάδας υποδοχής - προεπεξεργασίας των εισερχόμενων 

προδιαλεγμένων οργανικών (7.400 tn/y) θα γίνει για: 7.400tn/y / 260 d/y/ 8 h/shift/d/ 1 

shifts/d/90%(διαθεσιμότητα) = 3,95 tn/h ή 31,6 tn/d. 

• Η διαστασιολόγηση των μονάδων βιολογικής επεξεργασίας τόσο των ΑΣΑ όσο και 

των προδιαλεγμένων οργανικών θα γίνει για 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 

24ωρο, με συντελεστή διαθεσιμότητας / ασφαλείας 90%. Θα πρέπει στη 

διαστασιολόγηση της μονάδας βιολογικών διεργασιών (αναερόβια – αερόβια) να 

ληφθεί υπόψη η μηνιαία διακύμανση της ποσότητας των απορριμμάτων που 

εισέρχεται στην εγκατάσταση δεδομένου ότι λόγω του αυξημένου τουρισμού 

παρουσιάζεται έντονη εποχιακή διακύμανση. Η διακύμανση παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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2017 Ιαν-17 Φεβ-17 Μαρ-17 Απρ-17 Μαϊ-17 Ιουν-17 Ιουλ-17 Αυγ-17 Σεπ-17 Οκτ-17 Νοε-17 Δεκ-17 
Σύνολο 

Σε τόνους 

Σύνολο μηνός σε τόνους 2831 2497,09 2951,13 3327,86 4293,11 4431,84 5725,82 5750,01 4754,67 4354,86 3026,83 2847 46791,22 

               

2016 Ιαν-16 Φεβ-16 Μαρ-16 Απρ-16 Μαϊ-16 Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Σύνολο 

Σύνολο μηνός σε τόνους 2581,72 2510,27 2913,39 3461,2 4144,01 4333,75 5001,72 5391,94 4482,65 3651,31 2814,35 2642,24 43928,55 

               

2015 Ιαν-15 Φεβ-15 Μαρ-15 Απρ-15 Μαϊ-15 Ιουν-15 Ιουλ-15 Αυγ-15 Σεπ-15 Οκτ-15 Νοε-15 Δεκ-15 Σύνολο 

Σύνολο μηνός σε τόνους 2720,09 2480,01 2804,93 3381,6 3869,29 4834,74 4726,23 5307,18 4348,13 3763,19 2585,05 2620,32 43440,76 

               

2014 Ιαν-14 Φεβ-14 Μαρ-14 Απρ-14 Μαϊ-14 Ιουν-14 Ιουλ-14 Αυγ-14 Σεπ-14 Οκτ-14 Νοε-14 Δεκ-14 Σύνολο 

Σύνολο μηνός σε τόνους 2459,12 2379,85 2724,33 3464,31 4079,98 4120,32 4921,51 5329,02 4564,16 3640,98 2562,45 2718,63 42964,66 

               

2013 Ιαν-13 Φεβ-13 Μαρ-13 Απρ-13 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13 Σεπ-13 Οκτ-13 Νοε-13 Δεκ-13 Σύνολο 

Σύνολο μηνός σε τόνους 2450,21 2262,72 2610,27 3030,68 3874,02 3899,72 4760,1 4964,4 4117,53 3402,41 2639,2 2598,13 40609,39 
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• Η διαστασιολόγηση της μονάδας εξευγενισμού – ραφιναρίας του 

κομποστοποιημένου υλικού των ΑΣΑ θα γίνει για: 260 ημέρες/έτος x Χ ώρες/βάρδια 

x 1 βάρδια/ημέρα με συντελεστή διαθεσιμότητας 90% 

• Η διαστασιολόγηση της μονάδας εξευγενισμού – ραφιναρίας του 

κομποστοποιημένου υλικού των προδιαλεγμένων οργανικών θα γίνει για: 260 

ημέρες/έτος x (8 – Χ) ώρες/βάρδια x 1 βάρδια/ημέρα με συντελεστή διαθεσιμότητας 

90%. 

Κατά τη διάρκεια της βάρδιας λειτουργίας της μονάδας εξευγενισμού – ραφιναρίας θα 

πραγματοποιείται η επεξεργασία του κομποστοποιημένου υλικού των ΑΣΑ καθώς και των 

προδιαλεγμένων οργανικών, σε διαφορετικές ώρες. Στα αναλυτικά ισοζύγια μάζας που θα 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους θα υπολογίζονται αναλυτικά οι ώρες λειτουργίας 

της ραφιναρίας και οι αντίστοιχες παροχές για το κλάσμα των ΑΣΑ καθώς και για το κλάσμα 

των προδιαλεγμένων οργανικών. 

Στις ώρες και ημέρες εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιούνται η 

τακτική συντήρηση, οι απαιτούμενοι καθαρισμοί, η αλλαγή ενδυμασίας, η καθαριότητα και 

το γεύμα του προσωπικού.  

Οι τιμές που καθορίζονται ως προς τις προς επεξεργασία ποσότητες απορριμμάτων, την 

ποιοτική σύσταση, τη διαστασιολόγηση και το ωράριο λειτουργίας είναι υποχρεωτικές για 

όλους τους διαγωνιζόμενους και επί ποινή αποκλεισμού κατά την αξιολόγηση της Τεχνικής 

Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου. 

Το σύνολο των προσφερόμενων μηχανημάτων υποδοχής, μηχανικής διαλογής και 

ραφιναρίας (σχίστης σάκων, ταινίες, κόσκινα, κ.λπ.), θα διαστασιολογηθούν όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους συντελεστές 

διαθεσιμότητας. 

Τα επιμέρους τμήματα της μονάδας θα λειτουργούν σε διαφορετική ημερήσια και ωριαία 

βάση, λόγω των διαφορετικών αναγκών αλλά και τεχνολογικών απαιτήσεων, όπως 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 1.8: Ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας 

 
Ώρες 

ημερησίως 
Ημέρες 

εβδομαδιαίως 
Ημέρες 
ετησίως 

Υποδοχή 8 5 260 

Μηχανική επεξεργασία 8 5 260 
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Ώρες 

ημερησίως 
Ημέρες 

εβδομαδιαίως 
Ημέρες 
ετησίως 

Τροφοδοσία αναερόβιας χώνευσης 
και κομποστοποίησης 

8 5 260 

Αναερόβια χώνευση 24 7 365 

Αξιοποίηση βιοαερίου 24 7 365 

Κομποστοποίηση 24 7 365 

Ωρίμανση 24 7 365 

Ανάδευση ωρίμανσης 8 5 260 

Ραφιναρία - Ενσάκιση 8 5 260 

2) Ποσοστά ανάκτησης Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας από την επεξεργασία 

των σύμμεικτων ΑΣΑ 

Τα παραγόμενα ανακυκλώσιμα προϊόντα είναι σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα 

(αλουμινούχα), ανάμικτο χαρτί/χαρτόνι, και πλαστικά (PE φιλμ, PET, PE-PP) τα οποία 

ανακτώνται από τους διαχωρισμούς της Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας. Οι λοιπές 

κατηγορίες διακριτών υλικών των ΑΣΑ που συμπαρασύρονται και συνυπάρχουν μαζί με 

τα ανακυκλώσιμα ορίζονται ως προσμίξεις. Τα ανακτώμενα κλάσματα θα πρέπει να έχουν 

την κατάλληλη καθαρότητα ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά. 

2.1. Το ποσοστό ανάκτησης των επιμέρους ανακυκλώσιμων υλικών επί του συνόλου 

των εισερχόμενων του αντίστοιχου ρεύματος επί υγρής βάσης, που περιέχεται στην 

ημερήσια τροφοδοτούμενη ποσότητα συμμίκτων αποβλήτων στο Εργοστάσιο, θα 

προκύψει από τον ακόλουθο τύπο:  

Ανάκτηση Ri (%) = 

Συνολικά Ανακτώμενo Υλικό (i) (κ.β. επί υγρής βάσεως) / Συνολική Ποσότητα 

Εισερχόμενων Ρεύματος στα ΑΣΑ (κ.β. επί υγρής βάσεως) 

όπουi: το υλικό που θα ανακτηθεί (σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα 

(αλουμινούχα), ανάμικτο χαρτί/χαρτόνι, και πλαστικά (PE φιλμ, PET, PE- PP) 

2.2. Τα ποσοστά καθαρότητας K% των υλικών ορίζονται ως εξής: 

K (%) = (Β'/Β) * 100 

Όπου : 

Β’= υγρή μάζα πλην προσμίξεων, σε kg, του ρεύματος του εκάστοτε υλικού (ανάμικτο 
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χαρτί/χαρτόνι, ΡΕ φιλμ, ΡΕΤ, PE-PP, σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο) που παράγονται  

στη μονάδα του χρόνου. 

Β = ολική υγρή μάζα σε kg του ρεύματος του εκάστοτε υλικού (ανάμικτο χαρτί/χαρτόνι, 

ΡΕ φιλμ, ΡΕΤ, PE-PP, σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο) που παράγονται στη μονάδα του 

χρόνου 

Με βάση τον ως άνω ορισμό η καθαρότητα των υλικών τίθεται αναλυτικά στον Πίνακα 1.6. 

3) Εκτροπή βιοαποδομήσιμων από την ταφή - Ποσοστό υπολείμματος προς ταφή 

3.1. Ποσοστό υπολείμματος προς ταφή D% 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό του υπολείμματος της επεξεργασίας που θα 

διατίθεται στο ΧΥΤΥ, δεν θα υπερβαίνει το 40% κατά βάρος (κ.β.) επί υγρής βάσης της 

συνολικής ποσότητας στερεών αποβλήτων (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα 

οργανικά) που εισήλθαν στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων.  

Το παραπάνω ποσοστό ορίζεται ως εξής: 

D % = 100x (υγρή μάζα του συνόλου των προς απόρριψη και ταφή υλικών, προερχόμενα 

από όλες τις διαδικασίες μηχανικής διαλογής και εξευγενισμού των εισερχομένων στερεών 

αποβλήτων, στην μονάδα του χρόνου)/(ολική υγρή μάζα όλων των εισερχομένων στερεών 

αποβλήτων στην είσοδο της εγκατάστασης στη μονάδα του χρόνου). 

3.2. Ποσοστό εκτροπής Βιοαποδομήσιμων ΑΣΑ 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 ΜΕΑ, όπως αυτό προκύπτει από την ποσότητα 

και τη σύνθεση των εισερχομένων αποβλήτων. 
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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. 

Το ποσοστό εκτροπής βιοαποδομήσιμων Πεκ,ΒΑΑ, δεν θα είναι μικρότερο από 

60%.80% 

4) Παραγωγή βιοαερίου 

Η παραγωγή βιοαερίου SB θα υπολογίζεται ως εξής:  

Ειδική παραγωγή βιοαερίου = Παραγόμενο βιοαέριο σε Nm3 / σύνολο αποβλήτων 

που εισέρχονται στην αναερόβια χώνευση σε ετήσια βάση. (κ.β. επί υγρής βάσεως) 

5) Ποιότητα παραγόμενου κόμποστ  και χωνεύματος τύπου Α 

Όλα τα φορτία (batches) κόμποστ και χωνεύματος τύπου Α που θα προκύψουν κατά τη 

διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας σε πλήρες φορτίο, θα αποσταλούν σε 

πιστοποιημένο εργαστήριο προς εξέταση της ποιότητάς του, σε σχέση με τις 

προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/1997 και της ΚΥΑ οικ.56366/4351/14 για τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας σύμμεικτων 

αστικών αποβλήτων.  

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά κόμποστ  

Το κόμποστ που θα 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 κόμποστ, μετά από την περαιτέρω αναγκαία επεξεργασία, θα πρέπει να πληροί τα 

κριτήρια, που καθορίζονται για τα βελτιωτικά εδάφους στην Απόφαση 2006/799/ΕΚ (ΕΕ L 

325, 24.11.2006, σ.28) ή για τα καλλιεργητικά μέσα στην Απόφαση 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 32, 

6.2.2007, σ.137) όπως ισχύουν, ως τα ελάχιστα αποδεκτά χαρακτηριστικά για εδαφική 

εφαρμογή σε καλλιεργητικά εδάφη, που προορίζονται για παραγωγή τροφών ή 

ζωοτροφών. 

Πίνακας 1.9: Ποιοτικά χαρακτηριστικά κόμποστ 

Παράμετρος 
Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα 
εδαφοβελτιωτικά/καλλιεργητικά μέσα,(απόφ. 
2006/799 & αποφ. 2007/64, αντίστοιχα) 

Cd (mg/kg ξηρής μάζας)  1 
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Παράμετρος 
Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα 
εδαφοβελτιωτικά/καλλιεργητικά μέσα,(απόφ. 
2006/799 & αποφ. 2007/64, αντίστοιχα) 

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.) 

 

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 τα καλλιεργητικά μέσα) 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Χωνεύματος  

Το παραγόμενο χώνευμα τύπου Α από τη μονάδα θα αποτελεί προϊόν αυτής, επομένως 

κατ’ ελάχιστο πρέπει να πληροί τα κριτήρια της ΚΥΑ ΟΙΚ56366/4351/14 (ΦΕΚ 3339/12-
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12-2014) «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) Ποιότητα επεξεργασμένων στραγγισμάτων για άρδευση–βιομηχανική χρήση 

Όλα τα δείγματα εκροής από την αναβαθμισμένη ΜΕΥΑ που θα προκύψουν κατά τη 

διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας θα αποσταλούν σε πιστοποιημένο εργαστήριο προς 

εξέταση της ποιότητάς των επεξεργασμένων στραγγισμάτων προς άρδευση, σε σχέση με 

τις προδιαγραφές της YA οικ. 145116/2011 Παράρτημα Ι, Πίν. ΙΙ.  

7) Ημέρες λειτουργίας 

Η δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών απαιτήσεων της μονάδας θα πιστοποιηθεί εντός 

της 6μηνης 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. 

Κατά τις περιόδους που παρουσιάζεται σταθερά αυξημένη ποσότητα στα εισερχόμενα 

απορρίμματα λόγω της έντονης εποχιακής διακύμανσης και η μονάδα αδυνατεί να καλύψει 

τις ανάγκες επεξεργασίας στους χρόνους λειτουργίας που έχουν προαναφερθεί (5 ημέρες 

/ 8 ώρες) δύναται να αυξηθούν οι ώρες ή/και οι ημέρες λειτουργίας της εγκατάστασης 

προκειμένου να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι. 

Κατά τους μήνες που παρουσιάζεται σταθερά αυξημένη ποσότητα εισερχόμενων 

απορριμμάτων λόγω εποχιακής διακύμανσης (δυσμενέστερη περίπτωση ποσοστιαίας 

διακύμανσης Αύγουστος 2017), δύναται η αναερόβια βιολογική επεξεργασία να 

λειτουργήσει με υδραυλικό χρόνο παραμονής εντός των αντιδραστήρων τουλάχιστον 14 

ημερών υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ 3339Β/2014. 
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2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μονάδα Υποδοχής - Μηχανικής επεξεργασίας αφορά στην υποδοχή και τροφοδοσία, το 

διαχωρισμό του οργανικού / εύκολα βιοαποδομήσιμου κλάσματος από το υπόλοιπο 

εισερχόμενο ρεύμα των ΑΣΑ, καθώς και στην ανάκτηση εμπορεύσιμων, ανακυκλώσιμων 

υλικών. Αποτελείται απαραίτητα από κλειστή κτιριακή εγκατάσταση που εξασφαλίζει τον 

περιορισμό έκλυσης αέριων ρυπαντών και σκόνης κατά την εκκένωση των 

απορριμματοφόρων και κατά την μηχανική επεξεργασία των ΑΣΑ.  

Θα περιλαμβάνει μια γραμμή παραγωγής αποτελούμενη κατ’ ελάχιστον από: 

• Διάταξη/εις υποδοχής και τροφοδοσίας - διάνοιξης σάκων   

• Διάταξη/εις διαχωρισμού βάσει μεγέθους – περιστροφικό/ά κόσκινο/α και 2 

βαλλιστικούς διαχωριστές 

• Διατάξεις μαγνητικού διαχωρισμού για την ανάκτηση του σιδηρούχου κλάσματος 

• Διατάξεις επαγωγικού διαχωρισμού (eddy current separator) για την ανάκτηση του 

κλάσματος αλουμινίου 

• Διατάξεις οπτικού διαχωρισμού για την ανάκτηση χαρτιού και επιμέρους ρευμάτων 

πλαστικού 

• Κατάλληλες διατάξεις χειροδιαλογής για τον διαχωρισμό ευμεγεθών για ανάκτηση 

ανακυκλώσιμων υλικών 

• Διατάξεις συμπίεσης - δεματοποίησης των ανακυκλώσιμων κλασμάτων 

• Διατάξεις μεταφορικών ταινιών / αλυσομεταφορέων για την «επικοινωνία» του 

παραπάνω εξοπλισμού 

• Διατάξεις χειροδιαλογής για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων υλικών από τις 

διάφορες μηχανικές διεργασίες ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (Quality Control 

Cabin) 

Περιλαμβάνει ακόμα για τις λειτουργικές του ανάγκες: 

• Χώρο εκκένωσης των απορριμματοφόρων / προσωρινής αποθήκευσης των 

εισερχόμενων ΑΣΑ, 

• Χώρο αποθήκευσης των ανακτώμενων ανακυκλώσιμων υλικών 

• Θάλαμο ελέγχου και παρακολούθησης – Control room 
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• Θάλαμο ηλεκτρικών πινάκων 

• Κατάλληλο αριθμό ηλεκτροκίνητων θυρών 

Οι διατάξεις χειροδιαλογής επιτρέπονται μόνον για την απομάκρυνση ευμεγεθών 

ανακυκλώσιμων υλικών ή ανεπιθύμητων υλικών ή γυαλιού καθώς και σε περίπτωση 

ποιοτικού ελέγχου των ανακτώμενων ανακυκλώσιμων υλικών. 

Η μονάδα μηχανικής επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού θα γίνεται σε διακριτή 

γραμμή η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο διάταξη διάνοιξης 

σάκων/ομογενοποίησης υλικού και μαγνητικό διαχωριστή σιδηρούχων μετάλλων. 

2.2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ 

2.2.1 ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Στην εγκατάσταση υπάρχει ήδη συρόμενη πύλη εισόδου. Η πύλη αυτή θα εξοπλιστεί με 

τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να λειτουργεί ηλεκτροκίνητα και με 

τηλεχειρισμό. Επίσης θα υπάρχει εποπτεία του χώρου εισόδου και από το νέο κτίριο 

εξυπηρέτησης μέσω κάμερας. 

2.2.2 ΖΥΓΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα εισερχόμενα στην εγκατάσταση οχήματα είναι συμβατικά απορριμματοφόρα τύπου 

πρέσας ή μύλου, οχήματα τύπου υδραυλικού ανυψωτικού γάντζου (hook-lift) που 

μεταφέρουν ανοικτά container απορριμμάτων, κλειστά container με συμπίεση από 

σταθμούς μεταφόρτωσης ή και κλειστά συστήματα συμπίεσης με τράκτορα.  

Στην είσοδο της εγκατάστασης πραγματοποιείται ζύγιση τόσο των εισερχόμενων, όσο και 

των εξερχόμενων οχημάτων μεταφοράς υλικών μέσω της υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας.  

Η υφιστάμενη γεφυροπλάστιγγα θα αναβαθμιστεί και θα εκσυγχρονιστεί έτσι ώστε να 

διαθέτει ηλεκτρονικό ζυγιστήριο κατασκευασμένο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή 

ακρίβεια, αντοχή και πιστότητα. Η κατασκευή νέας γεφυροπλάστιγγας είναι αποδεκτή στην 

περίπτωση που ο ανάδοχος το κρίνει ως βέλτιστη επιλογή. 

Το ζυγιστήριο θα είναι συνδεδεμένο απαραίτητα και με Η/Υ στο νέο κτίριο εξυπηρέτησης. 

Το λογισμικό ελέγχου των διαδικασιών θα εκτελεί τις παρακάτω κύριες εργασίες: 

• Αυτόματη ενημέρωση διαχείρισης αρχείων κατά την ζύγιση.  
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• Δυνατότητα καταχώρησης στον Η/Υ προετοιμασμένων ζυγολογίων-παραστατικών 

για επαναλαμβανόμενες ζυγίσεις γνωστών οχημάτων 

• Ζυγολόγια, Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια και άλλες φόρμες εντύπων σχεδιασμένα 

ειδικά βάσει των αναγκών του κάθε πελάτη. 

• Διαμορφωτής απολογιστικών στοιχείων - Report Generation.  

• Δυνατότητα διαμόρφωσης γραφικών παραστάσεων. 

• Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα προγράμματα και κυρίως Spread sheets. 

Για τη ταχεία εξυπηρέτηση των οχημάτων, όλη η διαδικασία ελέγχου, ζύγισης, καταγραφής 

και καθοδήγησης των εισερχόμενων οχημάτων θα είναι απαραίτητα πλήρως 

αυτοματοποιημένη χωρίς να απαιτείται η έξοδος του οδηγού του οχήματος ή η 

πληκτρολόγηση πληροφοριών από τον επόπτη εισόδου στην κονσόλα του Η/Υ. Αυτό 

επιτυγχάνεται καθώς όλα τα εισερχόμενα οχήματα θα  είναι εφοδιασμένα με μαγνητική 

κάρτα, η οποία θα περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι τον αριθμό κυκλοφορίας του 

οχήματος, την περιοχή προέλευσής του (π.χ. Δήμο), τον τύπο των μεταφερόμενων υλικών 

(π.χ. απορρίμματα, κλαδιά, κ.λπ.) το απόβαρό του, που θα επιβεβαιώνεται περιοδικά και 

άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

2.2.3 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ 

Ο χώρος υποδοχής των ΑΣΑ θα διαθέτει κατά μήκος του μετώπου του επαρκή χώρο, ο 

οποίος εξασφαλίζει τους απρόσκοπτους ελιγμούς των απορριμματοφόρων προκειμένου 

αυτά να προσεγγίζουν στις κατάλληλες θέσεις και να εκφορτώνουν τα απορρίμματα στο 

χώρο προσωρινής αποθήκευσης της Μονάδας. Η εκφόρτωση των απορριμμάτων θα 

γίνεται μέσω τουλάχιστον 3 θυρών πρόσβασης που καλύπτουν τον εισερχόμενο φόρτο 

των απορριμματοφόρων. Ο χώρος υποδοχής των ΑΣΑ θα αποτελεί απαραίτητα ξεχωριστό 

κλειστό χώρο του κτιρίου μηχανικής διαλογής. 

Επίσης θα διασφαλίζεται ότι το αναμενόμενο φορτίο της ημέρας αιχμής θα είναι σε θέση 

να αποθηκεύεται εξ’ ολοκλήρου στο χώρο υποδοχής των απορριμμάτων με βαθμό 

πληρώσεως, που δεν θα υπερβαίνει το 90% του ολικού γεωμετρικού όγκου τους.  
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Η τάφρος υποδοχής των ΑΣΑ θα έχει συνολικό όγκο τουλάχιστον 1.550 κ.μ. που επαρκεί 

για την προσωρινή αποθήκευση του φορτίου σε περίοδο αιχμής (Αύγουστος 2017) για 

τουλάχιστο 3 ημέρες ως προς την ημερήσια δυναμικότητα σύμμεικτων απορριμμάτων της 

Μονάδας, με ειδικό βάρος εντός της τάφρου υποδοχής 0,4 tn/m3. 

Ο σχεδιασμός των υποδοχέων θα εξασφαλίζει όπως τα απορρίμματα βρίσκονται υπό 

αερόβιες συνθήκες μέσω της διαρκούς ανανέωσης του υπερκείμενου των απορριμμάτων 

αέρα, ώστε να αποφεύγεται η διάχυση οσμών από σηπτικές καταστάσεις, που θα 

επιβάρυναν περιβαλλοντικά με φορτίο οσμών τον χώρο υποδοχής. Ο χώρος 

εκφορτώσεως των απορριμμάτων θα διαθέτει ενισχυμένο φωτισμό που εξασφαλίζει πολύ 

καλή ορατότητα.    

Η τροφοδοσία της γραμμής επεξεργασίας των ΑΣΑ θα πραγματοποιείται απαραίτητα με 

χρήση κατάλληλης γερανογέφυρας - αρπάγης. Επί πλέον ο σχεδιασμός του υποδοχέα θα 

εξασφαλίζει όπως τα απορρίμματα βρίσκονται υπό αερόβιες συνθήκες, ώστε να 

αποφεύγονται οι σηπτικές καταστάσεις, που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά με φορτίο 

οσμών τον χώρο υποδοχής. 

Ο χώρος υποδοχής των σύμμικτων απορριμμάτων και του συστήματος τροφοδοσίας - 

δοσομέτρησης θα είναι κλειστός και στεγασμένος. Τα απορριμματοφόρα προσεγγίζουν και 

εκφορτώνουν μέσω των θυρών, οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα. Κάθε πόρτα 

θα έχει καθαρό πλάτος που να επαρκεί για την εξυπηρέτηση όλων των τύπων οχημάτων. 

Το συνολικό ύψος θα επιτρέπει την απόρριψη των απορριμμάτων από τα 

απορριμματοφόρα.  

Το σύστημα παραλαβής των απορριμμάτων από τον υποδοχέα προς τροφοδότηση του 

εργοστασίου συνίσταται από γερανογέφυρα με αναρτημένη αρπάγη και ο υποδοχέας θα 

είναι τύπου τάφρου από σκυρόδεμα. Η τάφρος θα διαθέτει πυθμένα με κατάλληλες κλίσεις 

ώστε να συλλέγονται τα στραγγίσματα που παράγονται από την αυτοσυμπίεση των 

απορριμμάτων και να οδηγούνται προς επεξεργασία στη νέα αναβαθμισμένη μονάδα 

επεξεργασίας στραγγισμάτων. 

Η γερανογέφυρα που λειτουργεί στο μέτωπο υποδοχής οδηγεί την αρπάγη στο επιθυμητό 

σημείο απολήψεως των απορριμμάτων. Η λειτουργία της γερανογέφυρας θα είναι 

αυτοματοποιημένη ώστε ο χειριστής να εκτελεί με τον ευχερέστερο τρόπο την παραλαβή 

και εκφόρτωση των απορριμμάτων προς τη χοάνη του κατάντη εξοπλισμού καθώς και την 

απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων ή τη διάστρωση των απορριμμάτων στη 
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δεξαμενή υποδοχής όταν η συγκέντρωση αυτών είναι μεγάλη και εμποδίζεται η απόρριψη 

από το απορριμματοφόρο όχημα. 

Η αρπάγη με το βάρος της θα εισέρχεται εντός της χύδην μάζας των απορριμμάτων, θα τα 

συλλαμβάνει, θα τα συμπιέζει και εν συνεχεία θα τα οδηγεί υπεράνω της χοάνης 

τροφοδοσίας, του κατάντη εξοπλισμού όπου θα τα απελευθερώνει.  

Με την αρπάγη απομακρύνονται και τυχόν ογκώδη απορρίμματα, όπως  λάστιχα 

αυτοκινήτων, καρέκλες, ποδήλατα, κ.λπ., που τυχόν έχουν προσαχθεί με τα 

απορριμματοφόρα. Τα ογκώδη οδηγούνται μέσω container προς υγειονομική ταφή. 

Τα προδιαλεγμένα απόβλητα δύναται να εκφόρτωνται είτε σε ξεχωριστό υπόγειο bunker 

(τάφρο) πλησίον αυτού των ΑΣΑ ή να εκφορτώνονται σε κλειστή επίπεδη πλατεία που θα 

βρίσκεται στο χώρο της μονάδας βιολογικών διεργασιών. Σε αυτή την περίπτωση η 

παραλαβή και τροφοδοσία των απορριμμάτων θα γίνεται από φορτωτή ή από 

αυτοματοποιημένο σύστημα τροφοδοσίας της γραμμής μηχανικής προεπεξεργασίας 

αυτών. Ο χώρος υποδοχής θα διαθέτει ισχυρό φωτισμό και εξαερισμό. 

Ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης των προδιαλεγμένων θα έχει όγκο τουλάχιστον 

200κ.μ. που επαρκεί για την αποθήκευση του φορτίου σε περίοδο αιχμής για 3 ημέρες, ως 

προς την ημερήσια δυναμικότητα οργανικών της Μονάδας.  

Για τη διαστασιολόγηση του υποδοχέα προδιαλεγμένων οργανικών θα λαμβάνεται 

πυκνότητα υλικού όχι μεγαλύτερη από 0,6 τόνους/m3. 

Η διάνοιξη των σάκων των απορριμμάτων και στις 2 περιπτώσεις θα γίνεται με χρήση 

κατάλληλου σχίστη σάκων. Η εξασφαλισμένη διάνοιξη των σάκων είναι καθοριστικής 

σημασίας για τις αποδόσεις των διεργασιών που ακολουθούν. Ιδιαίτερης σημασίας για την 

αποτελεσματική λειτουργία της διατάξεως τεμαχισμού, είναι ο υψηλός και σταθερός 

βαθμός αποδόσεως. Για τον λόγο αυτό η διάταξη διανοίξεως θα διαθέτει προστασία και 

αυτόματο σύστημα απεμπλοκής σε περίπτωση που προκύψει έμφραξη.  

Επί πλέον η διάταξη θα είναι εφοδιασμένη με σύστημα απομάκρυνσης ανεπιθύμητων 

αντικειμένων, τα οποία δυνατόν να περιέχονται στην χύδην μάζα των τροφοδοτούμενων 

σάκων. 

Σε κάθε περίπτωση, μετά την εκφόρτωση των ΑΣΑ θα υπάρξει διάταξη για την 

απομάκρυνση ογκωδών και ανεπιθύμητων ειδών. 
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Ο χώρος υποδοχής των απορριμμάτων θα διαθέτει κατά μήκος του μετώπου του επαρκή 

χώρο, ο οποίος θα εξασφαλίζει τους απρόσκοπτους ελιγμούς των απορριμματοφόρων 

προκειμένου αυτά να προσεγγίζουν στις κατάλληλες θέσεις και να εκφορτώνουν τα 

απορρίμματα στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης της Μονάδας. 

Η υποδοχή θα στεγασθεί σε τελείως κλειστό χώρο με ισχυρή αναρρόφηση αέρα (4 

φορές/ώρα τουλάχιστον). Ο αναρροφώμενος αέρας τελικώς θα οδηγείται σε σύστημα 

αποκονίωσης με σακόφιλτρα και εν συνεχεία σύστημα απόσμησης. Ο χώρος υποδοχής 

θα διαθέτει ισχυρό φωτισμό. 

2.2.4 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ / ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 

Για τη διάνοιξη των κλειστών σάκων των εισερχόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων και την 

απελευθέρωση του περιεχομένου αυτών χρησιμοποιείται σχίστης σάκων.  

Ο σχίστης τροφοδοτείται με απορρίμματα απευθείας από την αρπάγη. Υπεράνω του 

θαλάμου τεμαχισμού του σχίστη φέρεται χοάνη ικανού όγκου ώστε να δέχεται απρόσκοπτα 

το φορτίο μίας εκφόρτωσης της αρπάγης. 

 Όσον αφορά τον εξοπλισμό προεπεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού απαιτείται 

η χρήση διάταξης/εων που εξασφαλίζουν τη διάνοιξη των σάκων και τον τεμαχισμό / 

ομογενοποίηση του περιεχόμενου υλικού. 

Στην ταινία εξόδου του τεμαχισμένου υλικού τοποθετείται κατ’ ελάχιστον ένας μαγνητικός 

διαχωριστής προκειμένου να απομακρυνθούν τα όποια μεταλλικά αντικείμενα βρίσκονται 

εντός του προδιαλεγμένου οργανικού υλικού. 

2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις και απαιτήσεις για την επεξεργασία 

των υλικών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διεργασίες και 

διαχωρισμοί ανακυκλώσιμων υλικών.  

Οι επεξεργασίες και απαιτήσεις που θεωρούνται απολύτως απαραίτητες καθορίζονται 

ρητά. Για άλλα στοιχεία δίνεται η ευχέρεια στους διαγωνιζόμενους να προσφέρουν τη 

βέλτιστη λύση με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο του έργου καθώς και η ποιότητα του παρεχόμενου εξοπλισμού και η 

λειτουργικότητα του. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Σελ. 33 

Η ευθύνη για την παραγωγή των δευτερογενών προϊόντων με την ποιότητα και την 

ποσότητα που απαιτείται στο παρόν τεύχος καθώς και για την τήρηση όλων των 

υπολοίπων απαιτήσεων παραμένει στο ακέραιο στους διαγωνιζόμενους και ως εκ τούτου 

στον ανάδοχο του έργου.  

Παραμένει επίσης στο ακέραιο η υποχρέωση των διαγωνιζομένων να αποδείξουν ότι 

επιτυγχάνουν τα απαιτούμενα στην παράγραφο 1.3. 

Από το ρεύμα που οδηγείται προς ανακύκλωση υλικών θα παραχθούν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα υλικά: 

• Χαρτί/χαρτόνι 

• Πλαστικά (PET, PE-PP, φιλμ) 

• Σιδηρούχα μέταλλα 

• Μη σιδηρούχα (αλουμινούχα) μέταλλα 

• Γυαλί 

Από τα διαχωριζόμενα υλικά, τα άχρηστα θα συλλέγονται σε μεταλλικά 

απορριμματοκιβώτια τα οποία μετά τη πλήρωση τους θα παραλαμβάνονται από οχήματα 

με υπερκατασκευή τύπου γάντζου. Η διαδικασία συλλογής και απομάκρυνσης των 

άχρηστων υλικών απαιτείται να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης 

2.3.1 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ/Α ΚΟΣΚΙΝΟ/Α  - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Για το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος από τα ΑΣΑ και την ανάκτηση ρευμάτων 

πλούσιων σε ανακυκλώσιμα ρεύματα εφαρμόζεται πρωτοβάθμιος ή / και δευτεροβάθμιος 

διαχωρισμός βάσει μεγέθους του ρεύματος τροφοδοσίας με χρήση αποκλειστικά και μόνο 

περιστροφικού/ών διαχωριστή/ών. 

Κατά το διαχωρισμό ανακτώνται τα παρακάτω 3 ρεύματα: 

• Το κλάσμα μεγέθους (ενδεικτικά 70-250mm) που κυρίως αποτελείται από 

ανακυκλώσιμα υλικά. 

• Το οργανικό κλάσμα (κλάσμα διερχόμενο των «μικρών» σε διάμετρο οπών της 

κοσκίνισης). Το μέγεθος οπών της διάταξης κοσκίνισης για αυτό το κλάσμα 

κυμαίνεται ενδεικτικά στα 70 mm.  

• Τα ευμεγέθη ανακυκλώσιμα (πλαστικά και χαρτόνι) που εξέρχονται αξονικά του 

διαχωριστή με μέγεθος > 250mm ενδεικτικά. 
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Το ανακτώμενο από τη διεργασία κοσκίνισης οργανικό κλάσμα οδηγείται προς τη μονάδα 

αναερόβιας χώνευσης, ενώ το ευμέγεθες κλάσμα οδηγείται σε κατάντη διατάξεις 

ανάκτησης ανακυκλώσιμων ρευμάτων.  

Στη πρωτοβάθμια κοσκίνιση οι διαστάσεις των οπών κυμαίνονται συνήθως στο εύρος 160-

250 mm περίπου ή και 200-300mm (εξαρτάται πάντα από το σχεδιασμό και τις διατάξεις 

επεξεργασίας που έχουν προηγηθεί). 

Κατά τη δευτεροβάθμια κοσκίνιση, τα ευμεγέθη απορρίμματα αποτελούνται κυρίως από 

χαρτί, πλαστικά συσκευασίας, ξύλα, δέρματα, υφάσματα, μέταλλα συσκευασίας κ.α.. Το 

απαλλαγμένο των ευμεγεθών κλάσμα από τη δευτεροβάθμια κοσκίνιση αποτελείται κυρίως 

από οργανικό κλάσμα, το οποίο μετά από περαιτέρω επεξεργασία οδηγείται προς 

αναερόβια χώνευση στην παρακείμενη Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης.  

Το μέγεθος οπών της διάταξης δευτεροβάθμιας κοσκίνισης κυμαίνεται στο εύρος 60-90 

mm.  

Ανάλογα με την επιλογή κάθε διαγωνιζόμενου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα διβάθμιο 

κόσκινο 3 ρευμάτων ή δύο διακριτά κόσκινα. 

2.3.2 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ – ΚΑΜΠΙΝΑ 

ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 

Το ευμέγεθες κλάσμα περιέχει ανακυκλώσιμα όπως ευμεγέθη χαρτόνια και φιλμ 

πλαστικού, τα οποία θα απομακρύνονται με χειροδιαλογή. Η διαδικασία χειροδιαλογής θα 

πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε κλειστό, απομονωμένο από τους υπόλοιπους χώρους 

του κτιρίου, θάλαμο. Σε αυτό το σημείο θα απομακρύνονται και τυχόν ευμεγέθη τμήματα 

γυαλιού.  

Τα containers συγκέντρωσης των ανακτώμενων ανακυκλώσιμων θα διακινούνται 

διαμέσου ηλεκτροκίνητων θυρών, οι οποίες οδηγούν στο εξωτερικό του κτιρίου. Εντός του 

θαλάμου και πάνω από κάθε container συλλογής, θα υπάρχουν δύο οπές απόρριψης. Η 

διάταξη θα δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εργασίας των εργατών με τουλάχιστον 2 

θέσεις ανά υλικό - στόχο. 

Ποιοτικός έλεγχος ανακυκλώσιμων 

Επίσης, η ρύθμιση – αύξηση της καθαρότητας των ανακτώμενων υλικών από τους 

οπτικούς διαχωριστές δύναται να πραγματοποιείται και μέσω αφαίρεσης με χειροδιαλογή 
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των προσμίξεων που περιλαμβάνονται στα επιμέρους ρεύματα των ανακυκλώσιμων. Για 

τον σκοπό αυτό, δύναται ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει και κατάλληλο χώρο 

χειροδιαλογής (καμπίνα χειροδιαλογής ανεπιθύμητων). 

Η/Οι καμπίνα/ες χειροδιαλογής θα περιλαμβάνει/ουν τις απαραίτητες θέσεις εργασίας ώστε 

κάθε διαχωριζόμενο ρεύμα να μπορεί να ραφιναρισθεί απομακρύνοντας τυχόν προσμίξεις. 

Ανάλογα με τον σχεδιασμό των διαγωνιζόμενων η καμπίνα/ες χειροδιαλογής θα είναι 

θερμομονωμένη, εξαεριζόμενη, αποσμούμενη και κλιματιζόμενη. Μέσω κεντρικού 

αεραγωγού και ανεμιστήρα διοχετεύεται αέρας από το περιβάλλον. Ο αέρας αναρροφάται 

από αγωγό τοποθετημένο κάτω από την ταινία χειροδιαλογής. Η ανανέωση του αέρα των 

θαλάμων πραγματοποιείται με έναν ανεμιστήρα προσαγωγής και έναν ανεμιστήρα 

αναρροφήσεως εγκατεστημένους παραπλεύρως του κτιρίου. Η όλη κατασκευή είναι 

υπερυψωμένη ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συλλογής των υλικών κάτω από αυτήν. 

Η ταχύτητα της ταινίας χειροδιαλογής θα ρυθμίζεται με inverter και θα είναι της τάξης του 

0,5m/s. 

2.3.3 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

2.3.3.1 Ανάκτηση μετάλλων (σιδηρούχων και μη) 

Σε διάφορα σημεία των μηχανικών διαχωρισμών θα παρεμβάλλονται διατάξεις ανάκτησης 

σιδηρούχων υλικών και αλουμινίου, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση των υλικών 

αυτών.  

Το σύνολο των ανακυκλωμένων αλουμινούχων και εκ των σιδηρούχων τα μη ογκώδη, θα 

οδηγούνται απαραίτητα προς μονάδα συμπίεσης, όπου θα συμπιέζονται αυτόματα και θα 

αποθηκεύονται. 

Ανάντη εκάστου διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων (eddy current) θα είναι 

τοποθετημένη διάταξη μαγνητικού διαχωριστή με σκοπό την αφαίρεση υπολειμμάτων 

σιδηρούχων υλικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον διαχωριστή μη 

σιδηρούχων μετάλλων.   

Το σύνολο των προσφερόμενων μαγνητικών διαχωριστών θα είναι υποχρεωτικά τύπου 

ηλεκτρομαγνήτη. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Σελ. 36 

2.3.3.2 Βαλλιστικός Διαχωρισμός 

Σε σημεία της διάταξης της μηχανικής διαλογής θα τοποθετηθούν τουλάχιστον  2 

βαλλιστικοί διαχωριστές για τον διαχωρισμό των υλικών με βάση το σχήμα τους. Η 

τροφοδοσία του βαλλιστικού διαχωριστή θα αφορά το ρεύμα 70 – 250mm που περιέχει ως 

επί το πλείστον τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικά, αλουμίνιο, κ.λπ.). 

2.3.3.3 Οπτικοί Διαχωριστές 

Σε σημεία της διάταξης της μηχανικής διαλογής θα τοποθετηθούν οπτικοί διαχωριστές για 

το διαχωρισμό και την ανάκτηση ρευμάτων πλαστικού και χαρτιού µε υψηλή καθαρότητα, 

ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική τους αξία, όπως αναφέρεται σε προηγούμενη 

παράγραφο.  

Κατ’ ελάχιστον τα ρεύματα που θα ανακτώνται με χρήση κατάλληλου αριθμού οπτικών 

διαχωριστών είναι: 

• Χαρτί  

• Πλαστικό φιλμ 

• PET 

• PE - PP 

Ο διαχωρισµός πραγματοποιείται µε ανάγνωση και επεξεργασία του φάσµατος εγγύς 

υπερύθρου και ορατού φωτός των υλικών. Επειδή τα υλικά που διαχωρίζονται από τα 

σύµµικτα αστικά απορρίµµατα υψηλής υγρασίας είναι οσµηρά, λόγω των αναπόφευκτων 

προσμείξεων µε τις οποίες είναι επιβαρυμένα, τα ανακυκλώσιµα πρέπει να έχουν υψηλή 

καθαρότητα, ώστε η εκ των προσμείξεων οσµή να ελαχιστοποιείται και να είναι αποδεκτά 

από εµπορική άποψη.  

Λαµβάνοντας υπόψη αυτόν τον παράγοντα, οι διατάξεις οπτικού διαχωρισµού πρέπει να 

είναι ιδιαιτέρως ευέλικτες ως προς την επισήμανση και τον διαχωρισµό υλικών µε ευρεία 

κλίμακα συγκεντρώσεων σε προσμείξεις, ώστε να επιλέγονται και να διαχωρίζονται τα 

υλικά ελαχίστων προσμείξεων και επομένως ελαχίστης οσµής.  

Προκειμένου να επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος, η βάση δεδομένων του λογισµικού για τον 

εντοπισμό, επιλογή και διαχωρισμό που θα συνοδεύει την προμήθεια των μηχανημάτων, 

πρέπει να είναι ευρύτατη και να προέρχεται από ευρεία εφαρμογή στην επεξεργασία και 

τον διαχωρισμό ανακυκλώσιμων από σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα.  

Μία ολοκληρωμένη διάταξη οπτικού διαχωρισμού αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά 
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τμήματα: 

α) Τη φέρουσα μεταφορική ταινία που ως κύρια χαρακτηριστικά της έχει την υψηλή 

ταχύτητα και το ικανό πλάτος ώστε τα φερόμενα προς διαχωρισμό υλικά να εξαπλώνονται 

κατά το πλάτος αυτής ικανοποιητικά. Το σημείο αυτό συνεισφέρει καθοριστικά στην 

επίτευξη υψηλών ποσοστών ανάκτησης και καθαρότητας των ανακυκλώσιμων υλικών 

καθώς διευκολύνεται η αναγνώριση των υλικών στόχων και δεν υπάρχουν παρεμβολές 

στο φάσμα που καταγράφεται λόγω αλληλοεπικάλυψης υλικών μεταξύ τους 

β) Το σύστημα ανίχνευσης υλικών με ακτινοβολία στο μήκος κύματος του υπερύθρου που 

αποτελείται από την πηγή της ακτινοβολίας, τον πολυγωνικό καθρέπτη τροφοδοσίας της 

ανακλώμενης ακτινοβολίας, τον ανιχνευτή και τον φασματογράφο. Τα ανωτέρω 

εγκαθίστανται σε ενιαία μεταλλική κατασκευή που τοποθετείται υπεράνω της φέρουσας 

μεταφορικής ταινίας  

γ) Το σύστημα διαχωρισμού των υλικών (ανακτώμενα / μη ανακτώμενα) που αποτελείται 

από συστοιχία βαλβίδων εκτόξευσης αέρα υψηλής πίεσης που εγκαθίσταται στο τέλος της 

φέρουσας μεταφορικής ταινίας 

δ) Το σύστημα αυτοματισμού, ελέγχου και προγραμματισμού της διάταξης που 

τοποθετείται εντός ενιαίας μεταλλικής κατασκευής  

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας πρέπει να αναγνωρίζεται το είδος, η θέση και η περιοχή κάθε 

υλικού που διέρχεται επί της μεταφορικής ταινίας τροφοδοσίας μέσω του άνωθεν 

εγκατεστημένου ανιχνευτή. Εν συνεχεία και καθώς το υλικό φθάνει στην άκρη της 

μεταφορικής ταινίας τα επιθυμητά υλικά ανακτώνται από την κυρίως ροή του υλικού με 

απώθηση που οφείλεται στην εκτόξευση, μέσω συστοιχίας πνευματικών βαλβίδων, αέρα 

υψηλής πίεσης.  

2.3.4 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Στη γραμμή παραγωγικών διαδικασιών των Τμημάτων Υποδοχής, Μηχανικής Διαλογής 

και Ραφιναρίας χρησιμοποιείται εξοπλισμός μεταφοράς υλικών, οι βασικές προδιαγραφές 

του οποίου παρατίθενται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

2.3.5 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Στις διατάξεις συμπίεσης ανακυκλώσιμων θα οδηγούνται τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα 

ανακτώνται από τα ανάντη συστήματα. Συγκεκριμένα προβλέπεται πρέσα μετάλλων για 
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τα ανακτώμενα σιδηρούχα και αλουμινούχα και πρέσα χαρτοπλαστικών για τα 

ανακτώμενα ρεύματα χαρτιού και διαφόρων ειδών πλαστικού. 

Για κάθε υλικό πρέπει να προβλεφθεί χώρος προσωρινής αποθήκευσης πριν την 

τροφοδοσία στην πρέσα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται προσαρμοστικότητα ανάλογα 

με την σύσταση των εισερχομένων.  

Ειδικά για τη συμπίεση των πλαστικών που ενδέχεται να περιέχουν εγκλωβισμένο αέρα, 

θα υπάρχει πρόβλεψη για κατάλληλη διατρητική διάταξη ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη 

δυνατή συμπίεση τους. Τα επιμέρους ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί & πλαστικά) 

θα συλλέγονται υποχρεωτικά σε αυτόματα συστήματα προσωρινής αποθήκευσης και θα 

τροφοδοτούνται αυτόματα στη μονάδα συμπίεσης και δεματοποίησης ανάλογα με την 

πληρότητα του χώρου προσωρινής αποθήκευσης.  

2.4 ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ – ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 

Το οργανικό κλάσμα μετά την σταθεροποίησή του στην ωρίμανση, θα οδηγείται προς 

ραφινάρισμα, που συνίσταται κυρίως στο διαχωρισμό του από ξένες προσμίξεις (σκληρά 

πλαστικά, χαλίκι, αδρανή, φιλμ πλαστικών, γυαλί), καθώς και από τα μη πλήρως 

σταθεροποιημένα οργανικά στερεά, τα οποία οδηγούνται προς υγειονομική ταφή, 

αποτελώντας το ρεύμα αχρήστων της Μονάδας. Μετά το πέρας της ραφιναρίας θα 

προκύπτει κυρίως χώνευμα τύπου Α και κόμποστ. 

• To κόμποστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία, καθώς θα πληρούνται οι 

απαιτούμενες προδιαγραφές για αγροτική χρήση (βλ. υποκεφάλαιο 1.3), ενώ 

παράλληλα υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες δημοτικές εκτάσεις για την εφαρμογή του 

σε περίπτωση αδυναμίας εμπορικής προώθησης του. 

• Το χώνευμα τύπου Α θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης σε ΧΥΤΑ 

ή ΧΥΤΥ, αποκατάστασης ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ, λατομικών περιοχών και λοιπές ανάλογες 

χρήσεις. 

Με βάση το ισοζύγιο μάζας η Ραφιναρία θα διαστασιολογηθεί σύμφωνα με  

α) τις ετήσιες παραγόμενες ποσότητες Χωνεύματος τύπου Α και  

β) τις ετήσιες παραγόμενες ποσότητες οργανικού κόμποστ.  

Οι διατάξεις ραφιναρίσματος και ενσάκισης θα εγκατασταθούν υποχρεωτικά στο 

προβλεπόμενο από τη μελέτη μεταλλικό υπόστεγο. 
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Ο διαχωρισμός των υλικών στο τμήμα Ραφιναρίας θα γίνεται με βασικό κριτήριο το μέγεθος 

και το βάρος των υλικών, καθώς θα διέρχονται από ειδικά σχεδιασμένη για παρόμοιες 

εφαρμογές διάταξη κοσκίνισης και βαρυμετρικού διαχωρισμού απαραίτητα για όλους τους 

διαγωνιζόμενους. 

Μετά την κοσκίνιση, θα εφαρμόζεται και καθαρισμός του οργανικού κλάσματος από τις 

ξένες προσμίξεις, με βάση το ειδικό βάρος (διαχωρισμός ελαφρών και βαρέων). Θα 

απαλλάσσεται έτσι το τελικό προϊόν από τυχόν μικρού μεγέθους προσμίξεις όπως 

πλαστικά υλικά.  

Μετά την κοσκίνιση και το διαχωρισμό ελαφρών και βαρέων κλασμάτων θα προκύπτουν 

ενδεικτικά τα εξής ρεύματα υλικών: 

• Ευμέγεθες κλάσμα  

• Οργανικό κλάσμα 

• Προσμίξεις 

Τo σύνολο της παραγωγής του κόμποστ θα προορίζεται προς τυποποίηση. Πριν την 

τυποποίηση θα αποθηκεύεται προσωρινά και ακολούθως θα οδηγείται στη Μονάδα 

Τυποποίησης κόμποστ όπου θα γίνεται ενσάκιση του παραγόμενου προϊόντος σε σάκους 

προδιαγεγραμμένης χωρητικότητας. Το υπόλοιπο υλικό θα αποθηκεύεται προσωρινά, 

υπαίθρια, μέχρι την τελική του διάθεση.  

Οι ακόλουθες προδιαγραφές θα πρέπει να πληρούνται από το τμήμα ραφιναρίας: 

• Θα πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής διαχωρισμός των εναπομείναντων 

προσμίξεων από το κλάσμα των κομποστοποιημένων οργανικών. 

• Θα υπάρχει επαρκής χώρος για την εναπόθεση των προσμίξεων μέχρι τη μεταφορά 

τους στο ΧΥΤΥ. 

Θα πρέπει να προβλέπεται η διαθεσιμότητα χώρου προσωρινής αποθήκευσης του 

χωνεύματος τύπου Α πριν την τελική του διάθεση. Από τα διαχωριζόμενα υλικά, τα 

άχρηστα θα συλλέγονται σε μεταλλικά απορριμματοκιβώτια τα οποία μετά την πλήρωση 

τους θα παραλαμβάνονται από οχήματα με υπερκατασκευή τύπου γάντζου (hook lift). 
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2.4.1 ΕΝΣΑΚΙΣΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ 

Το κόμποστ  προερχόμενο από προδιαλεγμένα οργανικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

αγοράς θα ενσακίζεται σε σάκους κατάλληλων διαστάσεων. Θα περιλαμβάνει ενδεικτικά 

τα παρακάτω: 

• Σύστημα τροφοδοσίας μηχανής ενσάκισης 

• Σύστημα ενσάκισης 

• Σύστημα συγκόλλησης σάκων 

• Paletizer 

2.5 ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

2.5.1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΑ 

Τα απορριμματοφόρα που μεταφέρουν τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα θα 

εισέρχονται και αυτά στην είσοδο της εγκατάστασης και θα ακολουθούν την ίδια διαδικασία 

ζύγισης, όπως και τα απορριμματοφόρα που μεταφέρουν ΑΣΑ. 

2.5.2 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Το τμήμα υποδοχής θα είναι όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 2.2.3 

2.5.3 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ – ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ 

Ο τεμαχιστής- σχίστης σάκων - ομογενοποιητής θα χρησιμοποιηθεί με στόχο τη διάνοιξη 

των σάκων που περιέχουν το προδιαλεγμένο οργανικό υλικό για τη δημιουργία ενός 

ομογενοποιημένου υλικού και τη βελτίωση της αποδομησιμότητας του οργανικού υλικού.  
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3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των εισερχόμενων απορριμμάτων θα 

πραγματοποιείται επί ποινή αποκλεισμού με την τεχνολογία της ξηρής αναερόβιας 

χώνευσης, σε αντιδραστήρες κλειστού τύπου υποχρεωτικά. 

Αντιδραστήρας κλειστού τύπου θεωρείται οποιοσδήποτε αντιδραστήρας ή χωνευτής ή κελί 

στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνολογία της ξηρής αναερόβιας χώνευσης σε συνεχή 

ή ασυνεχή ροή. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης θα λαμβάνει χώρα 

σε ειδικά σχεδιασμένους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου ή συνεχούς ροής. Από τη 

διεργασία αναμένεται να παράγεται βιοαέριο, υψηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο (50-

65%) το οποίο θα αξιοποιείται σε μηχανές συμπαραγωγής για την τελική παραγωγή 

ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.  

Μετά τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης, θα ακολουθεί αερόβια σταθεροποίηση του 

προϊόντος της χώνευσης μέσω αεριζόμενων κελιών κομποστοποίησης και εν συνεχεία 

ωρίμανση σε ανοιχτά αναδευόμενα σειράδια.  

Τέλος, το τελικό κομποστοποιημένο υλικό θα οδηγείται σε μονάδα ραφιναρίας ώστε να 

είναι έτοιμο να διατεθεί σε κατάλληλες χρήσεις. 

3.2 ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ 

Η Αναερόβια Χώνευση είναι μια βιοχημική διεργασία κατά τη διάρκεια της οποίας σύνθετα 

οργανικά στοιχεία αποσυντίθεται απουσία οξυγόνου, από διάφορους τύπους αναερόβιων 

μικροοργανισμών.  

Η παραγωγή βιοαερίου είναι αποτέλεσμα της ζύμωσης που υφίστανται τα οργανικά 

βιοαποδομήσιμα υλικά από τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο περιβάλλον ή στα 

ίδια τα υλικά. Οι βιολογικές διαδικασίες που παρατηρούνται κατατάσσονται στις ακόλουθες 

φάσεις: 

I. Αρχική αερόβια υδρολυτική φάση, στην οποία υπό κυρίως αερόβιες συνθήκες τα 

απόβλητα πρωτεϊνικής βάσης αποσυντίθενται με ταχύ ρυθμό. Η φάση αυτή λαμβάνει 

χώρα σχεδόν αμέσως μετά την απόθεση των αποβλήτων. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Σελ. 42 

II. Αναερόβια φάση οξικής ζύμωσης. Αποτελεί την πρώτη φάση της αναερόβιας 

αποσύνθεσης, όπου αναερόβια και επαμφοτερίζοντα βακτήρια αποσυνθέτουν τα 

οργανικά απόβλητα σε πτητικά οξέα και διοξείδιο του άνθρακα. Τα στραγγίσματα που 

δημιουργούνται σε αυτή τη φάση χαρακτηρίζονται από υψηλό οργανικό φορτίο και 

χαμηλό pH δημιουργώντας ένα ισχυρά διαβρωτικό χημικά περιβάλλον.  

III. Αναερόβια ενδιάμεση φάση, όπου τα παραγόμενα μεθανοβακτήρια αναπτύσσονται 

και εκκινεί η σταδιακή επικράτησή τους στους βακτηριακούς πληθυσμούς του 

απορριμματικού όγκου. Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από την αρχικά χαμηλή, αλλά 

σταδιακά αυξανόμενη παραγωγή βιοαερίου.  

IV. Αναερόβια φάση παραγωγής μεθανίου, κατά την οποία τα μεθανοβακτήρια 

επικρατούν στη μάζα των αποβλήτων και η παραγωγή του βιοαερίου σταθεροποιείται. 

Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση μεθανίου στο βιοαέριο, σχετικά 

χαμηλές τιμές οργανικού φορτίου και αξιόλογες συγκεντρώσεις αμμωνίας.  

V. Φάση σταθεροποίησης, κατά την οποία τα μη βιοαποικοδομήσιμα οργανικά και τα μη 

οργανικά απόβλητα παραμένουν. Η φάση αυτή παρουσιάζει φθίνουσα παραγωγή 

βιοαερίου και πολύ χαμηλό λόγο βιοαποδομησιμότητας (BOD/COD) των 

στραγγισμάτων. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία της αναερόβιας ζύμωσης είναι το pH, η 

υγρασία, η θερμοκρασία, η αρχική συμπίεση των οργανικών αποβλήτων, η σύσταση 

αυτών και η σχέση άνθρακα προς άζωτο (C/N). 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά παράμετροι σχεδιασμού αναερόβιας 

χώνευσης. 

Πίνακας 3.1. Παράμετροι σχεδιασμού αναερόβιας χώνευσης. 

Παράμετρος Όρια 

Μικροοργανισμοί Διαφορετικά βακτήρια σε διαφορετικά στάδια, που 
εξαρτώνται από την επιτυχία του προηγούμενου 
σταδίου 

Σχηματισμός βιομάζας 10% διασπάσιμου άνθρακα 

Οξυγόνο Απουσία 

Νερό 60-85% 

Θρεπτικά C/N = 10-30/1 

Βέλτιστη θερμοκρασία 300C (οξύφιλα βακτήρια) 

30-350C ή 50-600C (μεθανογενετικά βακτήρια) 

Δυναμικό οξειδοαναγωγής < - 300 mV 
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pH 5,3 – 6,7 (οξύφιλα βακτήρια) 

6,6 – 8 (μεθανογενετικά βακτήρια) 

3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ 

ΧΩΝΕΥΣΗΣ 

Στο παρόν έργο η εφαρμοζόμενη μέθοδος θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, η αναερόβια 

χώνευση τεχνολογίας ξηρού υποστρώματος ή υψηλών στερεών. Η μέθοδος θα προβλέπει 

συνεχή ή διακοπτόμενη τροφοδοσία του χωνευτή/αντιδραστήρα με φρέσκα απορρίμματα 

ή και με υπόστρωμα από άλλο χωνευτή/αντιδραστήρα ή ακόμα και με διαβροχή με 

στραγγίσματα από άλλους χωνευτές/ αντιδραστήρες. 

Η χώνευση θα πραγματοποιείται σε κλειστούς αντιδραστήρες. Στη μονάδα αυτή θα 

επεξεργάζονται τόσο το οργανικό κλάσμα που ανακτήθηκε στη μονάδα προεπεξεργασίας 

των ΑΣΑ, όσο και προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα για την παραγωγή κόμποστ.  

Σημειώνεται ότι προκειμένου να παράγεται κόμποστ υψηλής ποιότητας απαραίτητα το 

προδιαλεγμένο οργανικό θα επεξεργάζεται χωριστά από το ανακτηθέν οργανικό κλάσμα 

των ΑΣΑ. 

Για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού σταθεροποίησης και απόδοσης παραγωγής 

βιοαερίου τα προσφερόμενα συστήματα χώνευσης (αφορά αποκλειστικά το στάδιο 

αναερόβιας χώνευσης και δεν περιλαμβάνεται η περαιτέρω αερόβια επεξεργασία του 

χωνεύματος) θα εξασφαλίζουν χρόνο παραμονής κατ’ ελάχιστο 20 ημερών με παράλληλη 

απομάκρυνση του βιοαερίου προς τα συστήματα συλλογής καθώς και των υγρών 

διεργασίας. Οι 20 μέρες θα υπολογιστούν για τη μέση μηνιαία εισερχόμενη  ποσότητα 

(χωρίς εποχιακή διακύμανση) προσαυξημένη κατά τους αντίστοιχους συντελεστές 

ασφαλείας π.χ. διαθεσιμότητα κ.ο.κ. 

Το Τμήμα Αναερόβιας Χώνευσης θα δέχεται υλικά 260 ημέρες το έτος. Το ειδικό βάρος 

του οργανικού υλικού (προδιαλεγμένου ή οργανικού από ΑΣΑ) που θα οδηγείται στους 

αντιδραστήρες θα ληφθεί ίσο με 0,6 tn/m3. Το ειδικό βάρος εντός των αντιδραστήρων 

εξαρτάται από τη σχεδίαση κάθε διαγωνιζόμενου.  

Μέρος των υγρών της διεργασίας δύναται να επανακυκλοφορεί στους αντιδραστήρες για 

την επιτάχυνση των μικροβιακών δραστηριοτήτων και τη μείωση χρήσης καθαρού νερού. 

Το παραγόμενο από τη διαδικασία βιοαέριο θα συλλέγεται και θα τροφοδοτείται στη 

συνέχεια προς αξιοποίηση.  
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Σε περίπτωση χρήσης κελιών θα υπάρχει υποχρεωτικά δυνατότητα αερισμού με 

κατάλληλη παροχή αέρα σε κάθε αντιδραστήρα κατά την εκκίνηση του και πριν την 

εκκένωση του υλικού για την απομάκρυνση θυλάκων βιοαερίου. 

Η παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου, η θερμοκρασία και η υγρασία στο εσωτερικό των 

αντιδραστήρων θα παρακολουθούνται συνεχώς.  

Για τον έλεγχο της διαδικασίας κάθε αντιδραστήρας θα ελέγχεται από προγραμματιζόμενο 

λογικό ελεγκτή (PLC) ο οποίος δέχεται σήματα από τα αισθητήρια και ελέγχει την 

λειτουργία τους. 

Το/Τα PLC θα διασυνδέονται με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου που θα βρίσκεται στο κτίριο 

διοίκησης - εξυπηρέτησης, όπου και ελέγχονται από το λογισμικό τηλεελέγχου SCADA που 

θα εγκατασταθεί σε Η/Υ. 

Ο σχεδιασμός του τμήματος αναερόβιας χώνευσης θα πληροί τις κάτωθι βασικές αρχές: 

• Η αναερόβια χώνευση θα εξυπηρετεί στη βιολογική επεξεργασία, ώστε να 

εξασφαλίζονται όσο το δυνατόν λιγότερες εκπομπές και η παραγωγή υψηλού 

ενεργειακού περιεχομένου βιοαερίου προς ενεργειακή αξιοποίηση.  

• Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της μονάδας θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

η ομαλή εκκένωση του βιοαντιδραστήρα από το περιεχόμενο υλικό.  

• Ο αντιδραστήρας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα για τη 

λειτουργία του εξαρτήματα όπως, ενδεικτικά, συστήματα παρακολούθησης, 

ανάδευσης και λειτουργίας.  

• Τα εξαρτήματα του αντιδραστήρα που έρχονται σε επαφή με τα οργανικά προς 

χώνευση, με τα υπολείμματα της χώνευσης ή το βιοαέριο πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά με υψηλή αντοχή σε διάβρωση.  

• Οι αντιδραστήρες θα είναι αεροστεγείς και θερμομονωμένοι, όπου αυτό απαιτείται 

από την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου,. 

• Η διάταξη του εξοπλισμού θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απρόσκοπτη 

πρόσβαση για επιθεώρηση και συντήρησή του. 

• Η διαστασιολόγηση (αριθμός, διαστάσεις) του/των αντιδραστήρα/ων των 

προδιαλεγμένων οργανικών θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να οδηγείται προς 

επεξεργασία το σύνολο των διαθέσιμων ποσοτήτων σχεδιασμού, χωρίς να 

χρειάζεται να εκτρέπονται ποσότητες προς τη γραμμή των σύμμεικτων ΑΣΑ. 
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Τέλος, 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.  

3.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΝΕΥΤΩΝ 

Για τη θέρμανση του χωνευτή και τη διατήρηση της θερμοκρασίας εντός του χωνευτή στα 

επιθυμητά για τη διεργασία επίπεδα ενδεικτικά χρησιμοποιούνται διατάξεις θέρμανσης 

διαφόρων τύπων, όπως: 

• Εναλλάκτες θερμότητας που θερμαίνουν το υλικό του χωνευτή είτε άμεσα όταν 

τοποθετούνται εντός του χωνευτή είτε έμμεσα όταν τοποθετούνται εκτός του 

χωνευτή.  

• Θερμαντικοί αγωγοί ρεύματος που τοποθετούνται εντός των χωνευτών  

• Χωνευτές με υδροθαλάμους, όπου ζεστό νερό περιβάλλει το χωνευτή. 

• Θέρμανση με εισπίεση ατμού 

Οι αντιστάσεις και οι εναλλάκτες θέρμανσης αποτελούν και τα πλέον συνήθη συστήματα. 

Το σύστημα θέρμανσης των χωνευτών αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς των 

διαγωνιζόμενων. 

3.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ 

Ως αποτέλεσμα των βιολογικών δράσεων μέσα στον χωνευτή παράγεται βιοαέριο το οποίο 

ενδεικτικά συλλέγεται μέσω δικτύου σωληνώσεων και αποθηκεύεται σε αεριοφυλάκιο/α, 

απ’ όπου μέσω συμπιεστού θα μεταφέρεται στην μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το δίκτυο συλλογής και τροφοδοσίας του βιοαερίου θα είναι συνδεδεμένο με 

πυρσό καύσεως, στον οποίο θα καίγεται το πλεόνασμα του αερίου σε περίπτωση παύσεως 

λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το βιοαέριο θα καίγεται σε κινητήρα αερίου, 

ο οποίος θα οδηγεί το σύστημα της γεννήτριας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κατά την καύση του αερίου παράγεται θερμότητα, η οποία απάγεται μέσω εναλλάκτη, 

οπότε θα παράγεται ζεστό νερό, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την θέρμανση 

της τροφοδοσίας του χωνευτή. Το πλεόνασμα του ζεστού νερού μπορεί να έχει ποικιλία 

χρήσεων σε περιφερειακές του εργοστασίου καταναλώσεις. Δεδομένου ότι το κύκλωμα του 

ζεστού νερού είναι κλειστό, το ανακυκλοφορούμενο νερό για την ψύξη του κινητήρα 
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διέρχεται από εναλλάκτη αέρος ή πύργο ψύξεως προκειμένου να αποκτήσει θερμοκρασία 

600C, που είναι απαραίτητη, ως θερμοκρασία εισόδου, για την ψύξη του κινητήρα. 

Η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο το καθιστά εξαιρετικά εύφλεκτο και μπορεί να 

δημιουργήσει εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. Αυτές οι ιδιότητες του βιοαερίου καθώς και 

η περιεκτικότητα αυτού σε αέρια επιβλαβή για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τον 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό καθιστούν απαραίτητη τη χρήση ειδικών υλικών 

κατασκευής και διατάξεων που ελαχιστοποιούν τις διαφυγές βιοαερίου και προστατεύουν 

τον εξοπλισμό από εκτεταμένες φθορές.  

Επιπρόσθετα, ανάλογα με την πρόταση του κάθε υποψήφιου, μετά την ολοκλήρωση της 

διεργασίας της Αναερόβιας Χώνευσης το εναπομένον στον αντιδραστήρα αέριο θα 

εκκενώνεται κατάλληλα και με τρόπο που να αποκλείει τη δημιουργία εκρηκτικών μιγμάτων 

και θα υφίσταται ειδική διαχείριση προκειμένου να μην απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.  

3.6 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Μετά την παραγωγή του, το βιοαέριο πρέπει αρχικά να αποθηκευτεί πριν την περαιτέρω 

αξιοποίησή του. Δύο κατηγορίες συστημάτων αποθήκευσης βιοαερίου  υφίστανται: 

• Συστήματα αποθήκευσης υπό μεταβαλλόμενη πίεση και με σταθερό όγκο 

• Συστήματα αποθήκευσης υπό σταθερή πίεση και μεταβαλλόμενο όγκο, που είναι 

και τα πλέον διαδεδομένα. 

Οι διατάξεις αποθήκευσης ποικίλλουν από απλά πλαστικά «μπαλόνια», αεριοφυλάκια από 

χάλυβα έως αεριοφυλάκια τύπου δεξαμενής υψηλής πίεσης, κ.ο.κ.. 

Το βιοαέριο αποθηκεύεται σε κατάλληλο σύστημα συλλογής, σύμφωνα με την τεχνική 

προσφορά του διαγωνιζόμενου, και στην περίπτωση που η παραγωγή του δεν 

καταναλώνεται καίγεται σε πυρσό καύσης. 

3.6.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Για την ορθολογική αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου, απαιτείται η προμήθεια και 

εγκατάσταση αεριοφυλακίων, κατάλληλου όγκου σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του 

κάθε διαγωνιζόμενου. 
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Η μονάδα αποθήκευσης βιοαερίου θα είναι εφοδιασμένη με όλα τα επιβαλλόμενα 

συστήματα ασφαλείας και ρύθμισης .  

Η επιλογή του συστήματος αποθήκευσης αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς των 

διαγωνιζόμενων. 

3.6.2 ΠΥΡΣΟΣ ΚΑΥΣΗΣ 

Η ύπαρξη πυρσού καύσης βιοαερίου είναι απαραίτητη για την ασφαλή διάθεση των 

εύφλεκτων συστατικών στην ατμόσφαιρα στις περιπτώσεις όπου η μονάδα αξιοποίησης 

του βιοαερίου τεθεί εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης ή άλλους λόγους. Η 

θερμοκρασία καύσης δεν είναι μικρότερη από 850˚C.  

Η ελάχιστη ονομαστική παροχή του πυρσού καύσης θα είναι υπολογισμένη με βάση τη 

συνολική μέση ωριαία παροχή βιοαερίου.  

3.7 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Στη μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου θα οδηγείται το βιοαέριο από την μονάδα 

αναερόβιας χώνευσης. 

Ως αποτέλεσμα των βιολογικών δράσεων μέσα στον χωνευτή παράγεται βιοαέριο το οποίο 

περιέχει 50-65% μεθάνιο. Το βιοαέριο συλλέγεται μέσω δικτύου σωληνώσεων και 

αποθηκεύεται σε αεριοφυλάκιο/α, από όπου μέσω συμπιεστού/ών μεταφέρεται στις 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το δίκτυο συλλογής και τροφοδοσίας του 

βιοαερίου είναι συνδεδεμένο και με πυρσό καύσεως, στον οποίο καίγεται το πλεόνασμα 

του αερίου σε περίπτωση παύσεως λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Για ασφάλεια της λειτουργίας και τη δυνατότητα εφεδρείας, θα εγκατασταθούν 

υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο μηχανές ενεργειακής αξιοποίησης για την αξιοποίηση του 

παραγόμενου βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση συνολική ισχύος τουλάχιστον 

640kWel (2x320kWel). Η ηλεκτρική ενέργεια μέσω κατάλληλα διαστασιολογημένου 

υποσταθμού διατίθεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. 

Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής θα εκπονηθούν και όλες οι μελέτες που απαιτούνται 

για την αδειοδότηση της μονάδας και τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης 
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Οι αέριες εκπομπές από τη μονάδα θα κυμαίνονται εντός των ορίων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3.1.9 της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων (Αρ. πρωτ. 672/22-3-2012)και 

την τροποποίηση αυτής (ΑΕΠΟ 2759/08-08-16). 

Η διάταξη ενεργειακής αξιοποίησης θα αποτελείται ενδεικτικά από τα κάτωθι επιμέρους 

τμήματα: 

• Φυσητήρες τροφοδοσίας του βιοαερίου στις μηχανές εσωτερικής καύσης 

• Μηχανές εσωτερικής καύσεως βιοαερίου 

• Γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης 

• Εναλλάκτες θερμότητας  

Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθούν τα κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας του βιοαέριου 

για την προστασία των μηχανών ενεργειακής αξιοποίησης (αφύγρανση, φίλτρο ενεργού 

άνθρακα, κτλ.)  

3.7.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ 

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα είναι: 

• εγκατεστημένα σε containers 

• πλήρως αυτοματοποιημένα 

• τηλεχειριζόμενα 

• Ηχομονωμένα και σχεδιασμένα για γρήγορη σύνδεση και θέση σε λειτουργία (quick 

coupling connection). 

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα έχουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 37%.  

3.7.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το βιοαέριο καίγεται σε κινητήρα αερίου, ο 

οποίος οδηγεί το σύστημα της γεννήτριας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά 

την καύση του αερίου παράγεται θερμότητα, η οποία απάγεται μέσω εναλλάκτη, οπότε 

παράγεται ζεστό νερό, το οποίο χρησιμοποιείται για την θέρμανση  της αναερόβιας 

χώνευσης. Το πλεόνασμα του ζεστού νερού μπορεί να έχει ποικιλία χρήσεων σε 

περιφερειακές του εργοστασίου καταναλώσεις. Δεδομένου ότι το κύκλωμα του ζεστού 

νερού είναι κλειστό, το ανακυκλοφορούμενο νερό για την ψύξη του κινητήρα διέρχεται από 

εναλλάκτη αέρος ή πύργο ψύξεως προκειμένου να αποκτήσει κατάλληλη θερμοκρασία, 

που είναι απαραίτητη, ως θερμοκρασία εισόδου, για την ψύξη του κινητήρα. 
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3.8 ΑΕΡΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Η κομποστοποίηση είναι η αερόβια ζύμωση που πραγματοποιείται με την μεσολάβηση 

βακτηριδίων και μυκήτων στην μεσοφιλική και θερμοφιλική τους μορφή,  που σε μεγάλο 

βαθμό προϋπάρχουν στα απορρίμματα. 

Τα απλά οργανικά συστατικά (διαλυτά σάκχαρα, οργανικά οξέα κ.λπ.) μεταβολίζονται με 

εξωθερμικές αντιδράσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας στο 

κομποστοποιούμενο υλικό.  

Τα μεγαλομοριακά πολυμερή διασπώνται από μύκητες και ασκομύκητες. Οι μεσοφιλικοί 

και θερμοφιλικοί μύκητες, διασπούν την κυτταρίνη, το άμυλο και τη λιγνίνη. Στα τελευταία 

στάδια της κομποστοποίησης, λαμβάνει χώρα μία συνεχής μείωση του αριθμού των 

βακτηριδίων και αύξηση του αριθμού των ευμυκήτων. Κατά τα τελευταία στάδια της 

διεργασίας λαμβάνει χώρα εκτεταμένη ανάπτυξη και των ακτινομηκύτων, των οποίων η 

παρουσία συνδυάζεται με την διάσπαση της κυτταρίνης και λιγνίνης. Οι ακτινομήκυτες είναι 

κυρίως υπεύθυνοι για τη χουμοποίηση της οργανικής ύλης και την παραγωγή αρωματικών 

συστατικών. 

Το περιεχόμενο στην οργανική μάζα άζωτο μειώνεται κατά τη διάρκεια της 

κομποστοποίησης  λόγω απωλειών πτητικής αμμωνίας.  

Η περιεκτικότητα  του αζώτου στην ξηρά ουσία αυξάνει λόγω της αδρανοποίησης της 

οργανικής ύλης και της απώλειας CO2 και H2O με αποτέλεσμα κατά την εξέλιξη της 

κομποστοποίησης να παρατηρείται ελάττωση του λόγου C/N. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την διεργασία της κομποστοποίησης είναι: 

• Η αρχική σύσταση του οργανικού κλάσματος 

• Ο αερισμός της μάζας 

• Η θερμοκρασία 

• Η υγρασία 

• Ο λόγος C/N 

• Οι τιμές pH  

Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων στο προς κομποστοποίηση υλικό είναι 

κρίσιμης σημασίας για την εξέλιξη της διεργασίας και την τελική ποιότητα του προϊόντος. 

Δεδομένου ότι κατά την κομποστοποίηση λαμβάνει χώρα απώλεια μάζας, ενδεχόμενες 

συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων αυξάνονται μετά το πέρας της διεργασίας. 
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Μετά την έξοδο του οργανικού κλάσματος από τους αντιδραστήρες της αναερόβιας 

χώνευσης, το υλικό μέσω π.χ. κατάλληλου φορτωτή θα οδηγείται αρχικά σε αεριζόμενα 

κλειστά κελιά και θα παραμένει προς επεξεργασία για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) 

ημέρες. Με το σύστημα κλειστής αερόβιας επεξεργασίας θα επιτυγχάνεται η ταχύτερη 

βιοχημική σταθεροποίηση του οργανικού υλικού, η καλύτερη ποιότητα των 

χαρακτηριστικών του, αλλά κυρίως θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και επεξεργασίας 

οσμών. Η παροχή αέρα θα γίνεται μέσω συστήματος εξαναγκασμένου αερισμού. Επίσης 

θα υπάρχει σύστημα διαβροχής του υλικού. Επίσης θα υπάρχει σύστημα συλλογής 

οσμών. Ο έλεγχος της διεργασίας θα γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω συστήματος 

υπολογιστή και κατάλληλων αισθητήρων. Η παροχή του εισερχόμενου αέρα και της 

θερμοκρασίας του θα ελέγχεται από το σύστημα. 

Το εξερχόμενο υλικό των κλειστών κελιών αερόβιας κομποστοποίησης θα οδηγείται εν 

συνεχεία σε ημιστεγασμένη πλατεία όπου θα πραγματοποιείται αερόβια επεξεργασία 

(ωρίμανση) σε ανοιχτά σειράδια τα οποία θα αναδεύονται προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

ωρίμανσή του.  

Η διεργασία της ωρίμανσης θα λαμβάνει χώρα στο προβλεπόμενο από την οριστική 

μελέτη μεταλλικό υπόστεγο. 

Το υλικό στο στάδιο της ωρίμανσης θα παραμένει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 

ημερών. Τα σειράδια ωρίμανσης θα είναι όπως αναφέρθηκε ημιστεγασμένα, για να 

μειώνεται η πιθανότητα παράσυρσης του υλικού από την βροχή και τον άνεμο.   

Εν συνεχεία το ώριμο πλέον υλικό θα οδηγείται σε διάταξη ραφιναρίας και βαρυμετρικό 

διαχωρισμό για εξευγενισμό και ακολούθως το (λεπτόκοκκο κλάσμα) που θα αποτελεί το 

τελικό προϊόν θα οδηγείται προς μονάδα ενσάκισης. 

Επί ποινή αποκλεισμού, το οργανικό προερχόμενο από προδιαλεγμένα οργανικά, θα 

επεξεργάζεται σε όλη τη διαδικασία, σε ξεχωριστή γραμμή παραγωγής (σειράδια) με 

σκοπό την όσο το δυνατό ποιοτικότερη παραγωγή κόμποστ. Το υλικό δηλαδή που 

προέρχεται από το προδιαλεγμένο οργανικό, θα τοποθετείται σε συγκεκριμένο κελί ή 

χωριστό χωνευτή αναερόβιας χώνευσης και κατόπιν σε συγκεκριμένα αεριζόμενα κελιά και 

σειράδια, ώστε να μην αναμιγνύεται με το οργανικό που προέρχεται από τα σύμμεικτα 

απορρίμματα. 
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4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ 

Οι οσμές και η σκόνη απάγονται από τους χώρους ή/και τα σημεία δημιουργίας τους και 

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 είναι πλήρης έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται στα αποδεκτά όρια 

η εκπομπή στην ατμόσφαιρα αερίων και στερεών ρύπων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 114218/97, η απόδοση των συστημάτων απόσμησης 

και αποκονίωσης πρέπει να είναι ≥98% ενώ οι οσμές στα όρια του οικοπέδου δε θα πρέπει 

να υπερβαίνουν τις 5 Μ.Ο. 

Όλες οι διατάξεις αποκονίωσης του Έργου θα σχεδιασθούν θεωρώντας συγκέντρωση 

σκόνης στον αναρροφώμενο αέρα κατ' ελάχιστο 2,5 gr/m3. Για τις σημειακές αέριες 

εκπομπές, και ειδικά για τα αιωρούμενα σωματίδια θα ισχύει το όριο της ΑΕΠΟ, κεφ. Β, 

παρ. Β.2 και της κείμενης νομοθεσίας. 

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 

απόσμησης και αποκονίωσης. Η ισχυρή αναρρόφηση αέρα θα πρέπει να 

επιτυγχάνει ανανέωση του αέρα του χώρου τουλάχιστον 4 φορές/ ώρα. 

• Στο κτίριο των μηχανικών διαχωρισμών (μηχανική διαλογή) 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 απόσμησης και 

αποκονίωσης, με επί τόπου αναρρόφηση μέσω δικτύου αεραγωγών και 

κατάλληλους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες. Σε περίπτωση χρήσης 

αεροδιαχωριστών τα απαέρια αυτών θα προ-επεξεργάζονται σε κυκλώνα και 

σακόφιλτρα. 

• Στους θαλάμους προσωπικού και χειροδιαλογής της μονάδας επεξεργασίας θα 

γίνεται ισχυρή αναρρόφηση του αέρα (10 φορές / ώρα) ο οποίος θα οδηγείται προς 
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επεξεργασία καθώς και ταυτόχρονη ανανέωση αυτού με προσαγωγή φρέσκου 

αέρα. 

Συστήματα αποκονίωσης που δύναται να χρησιμοποιηθούν στο Έργο είναι κυκλώνες 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 πλυντρίδες αέρα 

(scrubber), βιολογική πλυντρίδα (bioscrubber), βιόφιλτρο, διατάξεις θερμικής οξείδωσης. 

Τεχνική Προσφορά που θα περιλαμβάνει χρήση αποκλειστικά και μόνο βιόφιλτρου δεν 

είναι αποδεκτή. 

Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη απόδοση απόσμησης ιδιαίτερα 

όσον αφορά στις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) και τον ολικό οργανικό άνθρακα (TOC) 

που περιέχονται στον εκπεμπόμενο αέρα αλλά επιπλέον και η πλήρης αποστείρωση του 

τελικώς εκλυόμενου αέρα, θα χρησιμοποιηθούν εάν απαιτείται, διατάξεις απόσμησης με τη 

μέθοδο της θερμικής  οξείδωσης των απαερίων που προέρχεται από τα δίκτυα απόσμησης 

σε θερμοκρασία κατ’ ελάχιστον 850 0C, ενώ θα εξασφαλίζεται χρόνος παραμονής στις 

θερμοκρασίες αυτές τουλάχιστον 2 sec. Η απαιτούμενη ενέργεια για την οξείδωση θα 

ελαχιστοποιείται μέσω ανάκτησης της θερμότητας των απαερίων. 

Το σύστημα 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. 
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5 ΧΩΡΟΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΤΑΦΗΣ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ – ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

5.1 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΥΤΥ 

Για την ορθή άνετη και ορθολογική λειτουργία του χώρου, προϋπόθεση αποτελεί η 

κατάλληλη διαμόρφωση του υπόβαθρου, ώστε η τελική επιφάνεια του να έχει τις 

κατάλληλες κλίσεις για να κατασκευαστούν οι άνωθεν αυτής στρώσεις στεγανοποίησης 

όπως περιγράφονται ακολούθως. 

5.2 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Μορφολογικά η ευρύτερη περιοχή στην οποία σήμερα γίνεται η απόθεση απορριμμάτων 

αποτελεί μία ορεινή έκταση. H περιοχή χαρακτηρίζεται από πολύ έντονο ανάγλυφο με 

μεγάλες και απότομες κλίσεις. Το πιο υψηλό σημείο είναι το σημείο Κουλές (711 μ. από 

την επιφάνεια της θάλασσας). Στο Δυτικό όριο της περιοχής διέρχεται ο δρόμος Αμαρίου-

Μυλοποτάμου (ή Θρόνος - Αρκάδι). Ουσιαστικά η θέση Κουλέ Μασχάλια είναι η αρχή της 

λεκάνης απορροής του Αρκαδιώτη και η θέση Κουλές 711 μ. είναι ένα από τα σημεία της 

υδροκριτικής γραμμής. 

Η εξεταζόμενη περιοχή δομείται από ασβεστόλιθους, δολομίτες, φυλλίτες και χαλαζίτες.  

5.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

Η συνολική έκταση του γηπέδου που διατίθεται για την κατασκευή του ΧΥΤΥ (Α’ και Β’ 

κύτταρο) ανέρχεται στα 30.000 m2. Τρία είναι τα βασικά σημεία που ελήφθησαν υπό 

υπόψη κατά τον προσδιορισμό της λεκάνης απόθεσης: 

1. Η τοπογραφία του γηπέδου.   

2. Η γεωλογία και υδρογεωλογία του γηπέδου.   

3. Η απαιτούμενη χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής του ΧΥΤΥ 

Ουσιαστικά η απαιτούμενη χωρητικότητα καθορίζει και σε μεγάλο βαθμό τις εκσκαφές που 

θα πρέπει να γίνουν σαν συνάρτηση πάντα του τελικού απορριμματικού όγκου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω προέκυψε η οριοθέτηση της λεκάνης απόθεσης, όπως 

αυτή παρουσιάζεται στην οριστική μελέτη. 
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5.3.1 ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΛΕΚΆΝΗΣ ΑΠΌΘΕΣΗΣ 

5.3.1.1 Γενικά στοιχεία 

Ο σχεδιασμός του ΧΥΤΥ είναι τέτοιος, ώστε να επιτυγχάνονται: 

α) Ελαχιστοποίηση της παραγωγής στραγγισμάτων, επειδή κάθε πληρωμένη φάση 

στεγανοποιείται επιφανειακά, με το πέρας της χρήσης αυτής. 

β)   Κάθε τμήμα της λεκάνης να λειτουργεί αυτόνομα από τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα 

τον καλύτερο έλεγχο των συντελούμενων διαδικασιών και ευκολότερη αποκατάσταση. 

γ)  Να είναι δυνατή η διεξαγωγή αναλυτικών μετρήσεων των παραγόμενων 

στραγγισμάτων και βιοαερίου, στην πρώτη χρονικά φάση, που θα αξιοποιηθούν για το 

βέλτιστο σχεδιασμό της επόμενης. 

Η λεκάνη απόθεσης, έχει συνολική έκταση 30 στρέμματα (Α’ και Β’ Φάση). Κάθε φάση 

χωρίζεται σε 2 υποκύτταρα. 

5.3.1.2 Διαμορφώσεις 

Η χωρητικότητα της είναι 313.500 m3 με βάση τις ετήσιες αποθέσεις και η φιλοσοφία του 

σχεδιασμού έλαβε υπόψη τα εξής:  

• Υλικό επικάλυψης 12% κ.ό 

• Η Συμπίεση  θα είναι  0,75 tn/m3 

• Δυνατότητα τμηματικής λειτουργίας του ΧΥΤΥ με χρήση προσωρινών αναχωμάτων 

προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατότερο η παραγωγή στραγγισμάτων. Στο τεύχος 

οριστικής έχει υπολογιστεί η λειτουργία του κυττάρου σε 2 φάσεις Α και Β και 4 

υποφάσεις Α1, Α2 και Β1, Β2 αντίστοιχα με προσωρινή κάλυψη έτερου τμήματος της 

συνολικής κυψέλης του ΧΥΤΥ ανά υποφάση. 

• Διαμόρφωση τέτοιων κλίσεων σε ολόκληρη την λεκάνη, οι οποίες θα εξασφαλίζουν 

κατά πρώτο λόγο ευστάθεια στην τοποθέτηση του τεχνητού γεωλογικού φραγμού 

καθώς και στην τοποθέτηση και συγκράτηση όλων των στεγανοποιητικών υλικών 

που θα χρησιμοποιηθούν, και κατά δεύτερο λόγο να εξασφαλίσουν την ωφέλιμη 

χωρητικότητα του χώρου. 

• Διαμόρφωση πυθμένα  κατά τρόπο τέτοιο που να εξυπηρετεί τη λειτουργία του 

δικτύου συλλογής των στραγγισμάτων. 
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Τα πρανή της λεκάνης διαμορφώθηκαν με κλίση της τάξης του 1:3 (ύψος : μήκος) ενώ οι 

κλίσεις του πυθμένα είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται η παροχετευτικότητα των αγωγών 

στραγγισμάτων, σε συμφωνία με την ΚΥΑ 114218/97. Οι διαμορφωμένες κλίσεις του 

πυθμένα και των πρανών είναι απαραίτητες για την σωστή και γρήγορη απομάκρυνση των 

στραγγισμάτων από το σώμα των απορριμμάτων. 

Τέλος ο σχεδιασμός επιτυγχάνει: 

• Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χωρητικότητα της λεκάνης και 

• Ελαχιστοποίηση του κίνδυνου ολίσθησης του απορριμματικού όγκου  

Επίσης σημειώνεται ότι οι περιορισμοί στη χρήση τυχόν παραγόμενου χωνεύματος τύπου 

Α, στις εργασίες τελικής αποκατάστασης του ΧΥΤΥ και ως υλικό τελικής κάλυψης, θα είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές πάχους στρωμάτων και ποιότητας υλικών, όπως 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στο όριο της λεκάνης θα κατασκευαστεί περιμετρική οδός και τάφρος απορροής ομβρίων 

με κατάλληλες κλίσεις. Στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης του απορριμματικού αναγλύφου, ο 

απορριμματικός όγκος θα διαμορφωθεί σε ένα λοφώδους σχήματος πρίσμα, το ύψος του 

οποίου δεν θα ξεπερνά κατά πολύ τα μέγιστα υψόμετρα του περιβάλλοντος της λεκάνης 

χώρου, προκειμένου να γίνει ομαλή εναρμόνισή του χώρου με τις γειτνιάζουσες εκτάσεις. 

Οι κλίσεις των πρανών του τελικού αναγλύφου θα είναι της τάξης του 1:3 (υ:μ), ενώ στην 

οροφή του διαμορφωμένου τελικού ταμπανιού, διαμορφώνονται μικρές ρύσεις της τάξης 

του 5% ώστε να ρέουν τα νερά της βροχής και να κυλούν προς τις περιμετρικές τάφρους 

συλλογής των ομβρίων. 

5.3.2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ 

Πριν από την κατασκευή/τοποθέτηση των συστημάτων μόνωσης του ΧΥΤΥ, είναι 

απαραίτητη η διαμόρφωση της επιφάνειας που θα προκύψει μετά από τις απαιτούμενες 

εκσκαφές. Η διαμόρφωση της επιφάνειας εκσκαφής αποσκοπεί: 

α) Στην προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης του τεχνητού γεωλογικού φραγμού ώστε να 

επιτυγχάνεται ικανοποιητική επαφή μεταξύ της υπόβασης και του τεχνητού 

γεωλογικού φραγμού. 

β)  Στην αποφυγή εκδήλωσης διαφορικών καθιζήσεων που είναι πιθανό να 

προκαλέσουν προβλήματα στον τεχνητό γεωλογικό φραγμό.  
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γ)  Στη δημιουργία των απαιτούμενων κλίσεων που θα εξασφαλίσουν την ορθή 

λειτουργία του συστήματος συλλογής στραγγισμάτων μελλοντικά. 

δ)  Στη δημιουργία ενός επιπλέον «φραγμού» ενάντια στην κατακόρυφη κίνηση των 

ρύπων. 

Στις περιοχές όπου θα απαιτηθούν εκσκαφές σε μικρό βάθος, για την προετοιμασία της 

επιφάνειας έδρασης του φραγμού, απαιτείται η αφαίρεση και απομάκρυνση της φυτικής 

γης σε όλη την έκταση του πυθμένα που θα στεγανοποιηθεί και σε τέτοιο βαθμό που να 

εξασφαλίζεται ότι στην υπόβαση δεν έχει μείνει κανένα υπόλειμμα ριζικού συστήματος που 

θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη στεγανότητα του τεχνητού γεωλογικού φραγμού. Η 

προς αφαίρεση επιφανειακή φυτική γη θα είναι βάθους τουλάχιστον 30 cm σε όλη την 

έκταση που θα στεγανοποιηθεί.  

Στα σημεία εκείνα όπου τα ριζικά συστήματα εκτείνονται πέραν του βάθους των 30 cm 

καθώς επίσης και στα σημεία που θα διαπιστωθούν φακοί με υψηλή διαπερατότητα, θα 

γίνεται τοπική αφαίρεση των ριζικών συστημάτων ή των υδροπερατών φακών, αντίστοιχα. 

Τα δημιουργηθέντα κενά θα πληρώνονται με αργιλικό υλικό και θα συμπυκνώνονται κατά 

τρόπο παρόμοιο με την κατασκευή του τεχνητού γεωλογικού φραγμού. 

Σε περίπτωση που η επιφανειακή έκταση των ριζικών συστημάτων βάθους πέραν των 30 

cm είναι σημαντική επιβάλλεται μετά την αφαίρεση των και  ο ψεκασμός με ειδικά φάρμακα 

- ζιζανιοκτόνα, ώστε να αποφευχθεί τελικά η ανάπτυξη εκ νέου φυτών που θα μπορούσαν 

να καταστρέψουν τοπικά το γεωλογικό φραγμό και ίσως τη γεωμεμβράνη. 

Η φυτική γη που θα αφαιρεθεί καθώς και οι χωματισμοί που θα προκύψουν από τις 

εκσκαφές σε μεγάλο βάθος θα φορτωθούν, μεταφερθούν, εκφορτωθούν και αποθηκευτούν 

με τρόπο που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά (σε περίπτωση που τηρούν 

τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές) ως υλικό επικάλυψης των απορριμμάτων ή/και 

αποκατάστασης του τοπίου μετά το πέρας της λειτουργίας του χώρου. Η αποθήκευση αυτή 

θα γίνει εκτός του ενεργού χώρου απόθεσης των απορριμμάτων και εντός των ορίων του 

ΧΥΤΥ. 

Τόσο στην περιοχές αφαίρεσης των φυτικών όσο και στις περιοχές όπου προβλέπονται 

εκσκαφές σε μεγάλο βάθος, η προκύπτουσα επιφάνεια θα αναμοχλεύεται σε βάθος 30 cm 

περίπου και θα συμπυκνώνεται έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθιζήσεις. Έτσι 

εξασφαλίζεται η διατήρηση των απαιτούμενων κλίσεων και η λειτουργία του συστήματος 

αποστράγγισης.   
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H συμπύκνωση της επιφάνειας εξομάλυνσης θα γίνεται σε μία στρώση και ο βαθμός 

συμπύκνωσης θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 95 % της μέγιστης πυκνότητας κατά την 

Πρότυπη Δοκιμή Proctor (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12948 παρ. 5.2.1). 

5.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

Η στεγανοποίηση του πυθμένα περιλαμβάνει τις ακόλουθες στρώσεις: 

• Υπόβαση πάχους 50cm από κατάλληλο εδαφικό υλικό 

• Γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός (GCL) 

• Μεμβράνη HDPE πάχους 2mm ανάγλυφη δύο όψεων 

• Γεωύφασμα προστασίας βάρους 500gr/m2 

• Άμμο πάχους 10 cm  

• Χαλίκι πάχους 50 cm  

• Γεωύφασμα διαχωρισμού βάρους 200gr/m2 

Η στεγανοποίηση των πρανών περιλαμβάνει τις ακόλουθες στρώσεις: 

• Γεωύφασμα βάρους 300gr/m2 

• Γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός (GCL) 

• Μεμβράνη HDPE πάχους 2mm ανάγλυφη δύο όψεων 

• Γεωύφασμα προστασίας βάρους 500gr/m2 

• Γεωσυνθετικό αποστραγγιστικό με ενσωματωμένο γεωύφασμα από την μία όψη 

Στους αναβαθμούς θα τοποθετηθεί η αντίστοιχη του πυθμένα μόνωση 

Τα εσωτερικά δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των φορτηγών που θα αποθέτουν το 

υπόλειμμα θα ενσωματωθούν στο σύστημα στεγάνωσης όπως φαίνεται στα αντίστοιχα 

σχέδια.   

Στη συνέχεια δίνεται αναλυτική περιγραφή των χρησιμοποιούμενων στεγανωτικών υλικών. 

5.4.1 ΥΠΟΒΑΣΗ 

Το εδαφικό υλικό που θα τοποθετηθεί στον πυθμένα θα έχει πάχος 0,50μ.  Το υλικό θα 

πρέπει να είναι σύμφωνο με την προδιαγραφή ΠΤΠ Ο-150, διαβάθμισης Ε. Η σκάφη 

έδρασης και η στρώση υπόβασης θα πρέπει να συμπυκνωθούν σε πυκνότητα ίση με το 

95% της μέγιστης πυκνότητας κατά τροποποιημένο Proctor.  

Στα πρανή του ΧΥΤΑ, όπου η παραπάνω εδαφική στρώση δεν θα είναι ευσταθής θα γίνει 

διάστρωση γεωυφάσματος ειδικού βάρους 300gr/m2 για την προστασία της επικείμενης 

στρώσης. 
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5.4.2 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΡΓΙΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ (G.C.L) 

H στρώση αυτή θα έχει ισοδύναμη υδραυλική αγωγιμότητα με αργιλική στρώση πάχους 

0.5 m και διαπερατότητας Κ< 1 X 10-9 m/s. 

Το G.C.L. είναι ένα συγκολλημένο γεωσυνθετικό υλικό αποτελούμενο από ένα στρώμα 

μπετονίτη ανάμεσα σε δυο στρώματα γεωυφασμάτων με τις παρακάτω ιδιότητες: 

- Κάτω γεωύφασμα: μη υφαντό, από πολυπροπυλένιο (PP), με βάρος 200g/m2.  

- Άνω γεωύφασμα: μη υφαντό, από πολυπροπυλένιο (PP), με βάρος 200g/m2. 

- Συνολικό βάρος γεωσυνθετικού υλικού ≥5000g/m2 

- Συνολικό πάχος γεωσυνθετικού υλικού ≥5mm 

- Διαπερατότητα γεωσυνθετικού υλικού ≤5,0x10-12m/sec (κατά ASTMD5887).  

- Αντοχή σε εφελκυσμό ≥10kN/m 

5.4.3 ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE 

Ως δεύτερη στεγανοποιητική στρώση θα τοποθετηθεί γεωμεμβράνη από υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), τραχεία δύο όψεων, πάχους 2,0 mm.  

Η γεωμεμβράνη θα εδρασθεί απευθείας επάνω στο GCL και θα καλύψει όλη την έκταση 

του πυθμένα και των πρανών  του ΧΥΤΥ. Η αγκύρωση της γεωμεμβράνης θα γίνει σε 

τάφρο εντός του φυσικού εδάφους περιμετρικά της λεκάνης. 

5.4.4 ΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

Ο σκοπός της τοποθέτησης της στρώσης αυτής είναι η μηχανική προστασία της επάνω 

επιφάνειας της γεωμεμβράνης από τυχόν «πληγώματα» της σε επαφή με τους γωνιώδεις 

χάλικες της στρώσης αποστράγγισης. Η προστασία θα εξασφαλιστεί με την τοποθέτηση 

γεωυφάσματος προστασίας βάρους 500g/m2. Πάνω από το γεωύφασμα που υπέρκειται 

της γεωμεμβράνης, τοποθετείται μία στρώση άμμου πάχους 10 cm. Η στρώση αυτή 

λειτουργεί ως στρώση προστασίας για την υποκείμενη γεωμεμβράνη, ώστε αυτή να μην  

έρχεται σε άμεση επαφή με τα υπερκείμενα χονδρόκοκκα και πιθανά γωνιώδη υλικά της  

αποστραγγιστικής στρώσης, με κίνδυνο να σχιστεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 

μεγαλύτερη (διπλή) προστασία της γεωμεμβράνης. 
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5.4.5 ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Πάνω από την στρώση προστασίας της γεωμεμβράνης του πυθμένα θα διαστρωθεί η 

στρώση αποστράγγισης. Μέσα στη στρώση αυτή θα τοποθετηθούν οι κεντρικοί 

συλλεκτήριοι αγωγοί του πυθμένα. Το σύστημα αποστράγγισης θα εκτείνεται σε όλη την 

έκταση του πυθμένα του ΧΥΤΥ. Ο πυθμένας και οι αναβαθμοί του ΧΥΤΥ θα έχουν τέτοιες 

ρήσεις ώστε να επιτρέπεται η ευχερής αποστράγγιση και παροχέτευση των 

στραγγισμάτων στα σημεία συλλογής των. 

Η στρώση αποστράγγισης θα είναι από σκληρό κατά προτίμηση στρογγυλό, 

αμμοχαλικώδες υλικό κατάλληλης διαβάθμισης (16-32mm), πορώδες περίπου 40%, χωρίς 

οργανικές ουσίες και μέσο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β. 

Στα πρανή, η στρώση αποστράγγισης του χαλικιού θα αντικατασταθεί από συνθετικό 

στραγγιστήριο, ισοδύναμο  με την στρώση αποστράγγισης του πυθμένα. Το πάχος της 

στρώσης θα είναι 7,5mm σε τάση 20KPa και η παροχετευτικότητά της ισοδύναμη με 0.5m 

της χαλικώδους αποστραγγιστικής στρώσης με Κ=1x10-3m/s. Το  γεωσυνθετικό 

αποστραγγιστικό θα έχει επικολλημένο στην άνω επιφάνεια του γεωύφασμα φίλτρου-

διήθησης βάρους 200gr/m2. 

• Υλικό      HDPE 

• Συνολικό Πάχος    ≥7,5mm 

• Γεωύφασμα  βάρους   200gr/m2. 

• Παροχετευτικότητα   2,8 l/s/m 

• Αντοχή σε εφελκυσμό   ≥17/17 kΝ/m 

• Πλάτος     ≥2,0mx 25m 

5.4.6 ΣΤΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

Για την αποφυγή μετακίνησης μικροαπορριμμάτων εντός της στρώσης αποστράγγισης του 

πυθμένα κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός της από τα υπερκείμενα απορρίμματα. Για 

να επιτευχθεί αυτό  θα τοποθετηθεί γεωύφασμα διαχωρισμού / φιλτραρίσματος βάρους 

200 g/m2. 

Όλα τα γεωυφάσματα θα είναι από πολυπροπυλένιο (PP), συνεχούς νήματος (CF), μη 

υφαντά (ΝONWOVEN). 

5.4.7 ΤΑΦΡΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

Σκοπός της κατασκευής της τάφρου αγκύρωσης είναι η συγκράτηση της μεμβράνης και 

των τοποθετούμενων γεωυφασμάτων, έτσι ώστε αυτά να μην ολισθήσουν προς τον 
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πυθμένα του ΧΥΤΥ. Η τάφρος αγκύρωσης θα κατασκευασθεί εσωτερικά της 

αποστραγγιστικής τάφρου και περιμετρικά στο φρύδι των περιμετρικών πρανών. Η τάφρος 

θα πληρωθεί με προϊόντα εκσκαφής. 

5.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ 

Η παραγωγή βιοαερίου στο ΧΥΤΥ θα είναι ιδιαίτερα μικρή, ενώ η περιεκτικότητα σε μεθάνιο 

αναμένεται χαμηλή λόγω απόθεσης υπολειμμάτων και όχι ανεπεξέργαστων Α.Σ.Α. 

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η καθ’ ύψος ανύψωση φρεατίων με στόχο την παθητική 

απαερίωση αυτού κατά τη λειτουργία, τα οποία θα συνδέονται μελλοντικά με δίκτυο 

αγωγών μεταφοράς (όταν θα φτάνουν στο τελικό τους ύψος).  

Η χωροθέτηση των κάθετων φρεατίων συλλογής βιοαερίου γίνεται βασισμένη σε διάταξη 

ισόπλευρου τριγώνου όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 5.1: Τρόπος εργασίας για τη χωροθέτηση των φρεατίων απαερίωσης 

Η επιλογή της απόστασης μεταξύ των φρεατίων σχετίζεται άμεσα με τις παρακάτω 

παραμέτρους:  

- Εξασκούμενη υποπίεση στο φρεάτιο 

- Παροχή 

- Διείσδυση του ατμοσφαιρικού αέρα και αλλοίωση της ποιότητας του βιοαερίου 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/97, οι αποστάσεις μεταξύ των κατακόρυφων φρεατίων να 

μην είναι μικρότερη από 25 μέτρα και οι αποστάσεις μεταξύ των φρεατίων όχι μεγαλύτερες 

από 50 m. 

Τα φρεάτια απαγωγής βιοαερίου θα είναι σωληνωμένα με πλαστικό σωλήνα HDPE Φ90m 

κατά DIN 8074/8075, αντοχής 10 atm,  Η επιφάνεια του σωλήνα είναι διάτρητη με οπές σε 

ποσοστό 20-30% περίπου. Η επιλογή του HDPE έγινε επειδή το υλικό αυτό είναι χημικά 

αδρανές και δεν είναι ευάλωτο στο βιοαέριο, όπως οι αγωγοί από PVC.  

Περιμετρικά του σωλήνα HDPE τοποθετείται τσιμεντοσωλήνας Φ500, ο οποίος είναι 

επίσης διάτρητος. O χώρος (κενό) που δημιουργείται μεταξύ του φρεατίου/ 
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τσιμεντοσωλήνα και του σωλήνα HDPE θα πληρωθεί με χαλίκι 16/32 από μη 

ασβεστολιθικό πέτρωμα, με περιεκτικότητα λιγότερο από 20% σε CaCO3.  

Το φρεάτιο θα αρχίσει να κατασκευάζεται σε απόσταση 2 μέτρα πάνω από 

αποστραγγιστική στρώση. Το φρεάτιο στηρίζεται πάνω σε «βάση» από χαλίκια πάχους 30 

cm. Η κατασκευή των φρεατίων γίνεται σταδιακά, παράλληλα με την πλήρωση των 

κυττάρων με απορρίμματα. Η σταδιακή κατασκευή του φρεατίου γίνεται με την τοποθέτηση 

και σύνδεση νέων τμημάτων του διάτρητου αγωγού Φ90 στον υπάρχοντα με την ανύψωση 

του τσιμεντοσωλήνα Φ500 .  

Ο αγωγός είναι αδιάτρητος (τυφλός) στα τελευταία του 2m για να μη γίνεται άντληση από 

την επιφανειακή στρώση των απορριμμάτων. Το τμήμα του αγωγού Φ90 που εξέρχεται 

από το φρεάτιο και βρίσκεται εντός της προσωρινής κάλυψης περιβάλλεται από 

συμπιεσμένη άργιλο πάχους 40cm, η οποία τοποθετείται περιμετρικά του αγωγού με 

ακτίνα 2m, ώστε να εμποδίζεται η διαφυγή του βιοαερίου, αλλά και η είσοδος 

ατμοσφαιρικού αέρα στο εσωτερικό του. 

Κατά την περίοδο της ενεργητικής άντλησης, στην ελεύθερη άκρη του αγωγού συλλογής 

θα τοποθετείται κεφαλή βιοαερίου, εφοδιασμένη με είσοδο για πιθανές μετρήσεις (π.χ. 

πίεση, παροχή κλπ.). Η σύνδεση του Ø90mm με την κεφαλή του φρεατίου θα είναι 

τηλεσκοπική και θα περιλαμβάνει δύο δακτυλίους, με αποτέλεσμα η κεφαλή να μπορεί να 

ακολουθήσει τις καθιζήσεις της επιφάνειας των απορριμμάτων. Για τη σύνδεση των 

φρεατίων με το οριζόντιο δίκτυο θα χρησιμοποιούνται εύκαμπτα τμήματα (σπιράλ) από 

HDPE. 

Για την προστασία της κεφαλής και των εύκαμπτων τμημάτων θα τοποθετείται 

τσιμεντοσωλήνας Ø1000mm στο ανώτερο τμήμα των φρεατίων. Στην κορυφή του 

τσιμεντοσωλήνα Ø1000mm θα τοποθετηθεί μεταλλικό καπάκι για την προστασία της 

κεφαλής του αγωγού από τα νερά της βροχής, τις φθορές, κ.λπ.. Το φρεάτιο έχει συνολικό 

ύψος 1 m και εξέχει από την επιφάνεια του εδάφους κατά 0,85 m. 

5.6 ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

5.6.1 ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ 

Τα έργα αποκατάστασης, αφορούν το διάστημα μετά το πέρας της διάρκειας ζωής του και 

δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας. Στη φάση αυτή και σε 

συνδυασμό με τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές, χωροταξικές, και κοινωνικές συνθήκες 

της γειτνιάζουσας περιοχής, σχεδιάζεται το πλάνο χρήσης του. Αφού μελετηθεί το τελικό 

ανάγλυφο του χώρου, κατασκευάζεται το σύστημα τελικής κάλυψης και επανένταξής του 

στο φυσικό περιβάλλον.   
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Οι στρώσεις της τελικής κάλυψης του ΧΥΤΥ θα ακολουθήσουν τα όσα προδιαγράφονται 

στην επόμενη παράγραφο, σύμφωνα πάντα και με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/97, 

χωρίς την προσθήκη του γεωπλέγματος. 

Στο διαμορφωμένο ανάγλυφο θα γίνουν φυτεύσεις με είδη ιθαγενή που αντέχουν στις 

βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Σ’ αυτή την περίπτωση, η τελική στρώση 

φυτοχώματος θα πρέπει να είναι 1 m. 

5.6.2 ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 

Η τελική κάλυψη του ΧΥΤΥ δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του παρόντος έργου. 

Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος προτείνει την εκμετάλλευση χώρου ή/και του βιοαερίου 

που βρίσκεται εντός του αναγλύφου του ΧΥΤΑ (Α) θα πρέπει να προσφέρει την τελική 

κάλυψη του συνόλου της έκτασης  του σύμφωνα με τα παρακάτω. 

Επιπλέον σε αυτή την περίπτωση (όπου έκταση του αποκατεστημένου αναγλύφου 

χρησιμοποιηθεί για την χωροθέτηση των σειραδιών ωρίμανσης) είναι υποχρεωτική η 

προσθήκη του γεωπλέγματος. 

Σε περίπτωση που δεν εδραστούν έργα πάνω στο αποκατεστημένο κύτταρο, στο 

διαμορφωμένο ανάγλυφο θα γίνουν φυτεύσεις με είδη ιθαγενή που αντέχουν στις 

βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Σ’ αυτή την περίπτωση, η τελική στρώση 

φυτοχώματος θα πρέπει να είναι 1 m. 

Σε κάθε περίπτωση η ευστάθεια της πλατείας ωρίμανσης θα προκύψει από  την εκπόνηση 

στατικής και γεωτεχνικής μελέτης του χώρου στη φάση της μελέτης εφαρμογής. 

Προκειμένου η επιφάνεια του ΧΥΤΑ να αποτελέσει λειτουργικό κομμάτι της μονάδας 

επεξεργασίας, θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα το απορριμματικό ανάγλυφο και να 

τοποθετηθεί τελική κάλυψη στο σύνολο του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απόδοσή του 

στη νέα προτεινόμενη χρήση.  

Η τελική κάλυψη θα περιλαμβάνει ένα σχεδιασμό πολλαπλών στιβάδων, που αποτελείται 

από την κορυφή ως τη βάση της από τις στρώσεις που αναλύονται παρακάτω: 

5.6.2.1 Στρώση επιφάνειας 

Η στρώση αυτή αποτελείται από κατάλληλο φυτόχωμα, επί του οποίου θα τοποθετηθούν 

κατάλληλα φυτά και δένδρα επιλεγμένα για την ελαχιστοποίηση της διάβρωση και για την 

διευκόλυνση της επιφανειακής παροχέτευσης. Η στρώση αυτή θα έχει πάχος 1 m . 
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Αντί του φυτοχώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί χώμα εμπλουτισμένο με οργανοχουμικά 

υλικά (πριονίδια, φύλλα, κόμποστ, κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζει την καλή βιολογική 

δραστηριότητα. 

Κάτω από τη στρώση αυτή θα κατασκευαστεί η στρώση αποστράγγισης του τελικού 

αναγλύφου, η οποία θα διαχωρίζεται από την στρώση επιφανείας με γεωύφασμα βάρους 

τουλάχιστον 200gr/m2 για να αποτρέψουν τη μετανάστευση λεπτόκοκκων υλικών από τη 

μία στρώση στην άλλη και για να προστατεύσουν τη ζώνη αποστράγγισης από φράξιμο. 

H συμπύκνωση της επιφάνειας εξομάλυνσης θα γίνεται σε μία στρώση και ο βαθμός 

συμπύκνωσης θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 95 % της μέγιστης πυκνότητας κατά την 

Πρότυπη Δοκιμή Proctor (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12948 παρ. 5.2.1). 

5.6.2.2 Στρώση Φιλτραρίσματος – Διαχωρισμού 

Για την αποφυγή μετακίνησης μικροαπορριμμάτων εντός της στρώσης αποστράγγισης 

κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός της από τη στρώση επιφανείας. Ο διαχωρισμός αυτός 

είναι δυνατό να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους: 

• Τοποθέτηση στρώσης προστασίας 

• Τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού / φιλτραρίσματος 

Στην περίπτωση που επιλεγεί ο δεύτερος τρόπος διαχωρισμού, θα πρέπει να γίνει 

διαστασιολόγηση του γεωυφάσματος ανάλογα με χαρακτηριστικά του ΧΥΤΑ. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι το γεωύφασμα διαχωρισμού θα έχει βάρος 230 g/m2. 

5.6.2.3 Στρώση αποστράγγισης 

Η αποστραγγιστική στρώση θα είναι από χαλίκι 16/32 πάχους τουλάχιστον 30cm (ή άλλο 

ισοδύναμο συνθετικό υλικό), από σκληρό κατά προτίμηση στρογγυλό, αμμοχαλικώδες 

υλικό κατάλληλης διαβάθμισης (16-32mm), πορώδες περίπου 40%, χωρίς οργανικές 

ουσίες και μέσο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β.. Το ποσοστό του υλικού του 

οποίου η σχέση μήκους : πάχους είναι > 3:1 δεν θα ξεπερνά το 20% κ.β. (βλ. ΚΥΑ 

114218/97 σελ. 12950 παρ. 5.2.4). 

Ο συντελεστής υδροπερατότητας της στρώσης θα είναι της τάξης του 1x10-2 έως 1x10-3 

m/sec. Πριν από την κατασκευή της ζώνης αποστράγγισης απαιτείται έλεγχος με επαρκή 

αριθμό δοκιμών μέτρησης υδροπερατότητας. 
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Ο ποιοτικός έλεγχος της ζώνης αποστράγγισης κατά την κατασκευή θα περιλαμβάνει 

έλεγχο της κοκκομετρικής διαβάθμισης και της ποσότητας του ανθρακικού ασβεστίου ανά 

5 στρέμματα και έλεγχο του πάχους της ζώνης ανά 1 στρέμμα. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η γεωσυνθετική αποστραγγιστική μεμβράνη αυτή θα πρέπει 

να έχει ισοδύναμη διαπερατότητα  με την αντίστοιχη στρώση χαλικιού. 

Σε περίπτωση έντονων τοπικά κλίσεων των πρανών, η στρώση αποστράγγισης του 

χαλικιού δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί και σε αυτά. Για το λόγο αυτό για την 

αποστράγγιση των πρανών θα χρησιμοποιηθεί συνθετικό στραγγιστήριο, επεξεργασίας 

δύο όψεων, μη υφαντό, και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

• Υλικό      HDPE 

• Συνολικό Πάχος    7,5mm 

• Αντοχή σε θραύση   250 Κρa 

• Διαπερατότητα    4,7 x 10-3 m2/sec 

• Παροχετευτικότητα   2,9 l/s/m 

• Μέγεθος οπών  095   110 μm 

• Αντοχή σε εφελκυσμό   8,7 kΝ/m 

• Πλάτος     1,1mx 25m 

5.6.2.4 Χαμηλής περατότητας στρώση 

Αυτή παρέχει μακροχρόνια σιγουριά από τη κατείσδυση των υδάτων στα υποκείμενα 

απορρίμματα. Αποτελείται από γεωμεμβράνη πάχους 1,5mm. 

Αντί της μεμβράνης μπορεί να τοποθετηθεί στρώση από αργιλικό υλικό, πάχους τουλ. 

50cm, με συντελεστή υδροπερατότητας k = 1x10-9m/sec. 

Επίσης γεωύφασμα διαχωρισμού βάρους 300 g/m2, για το διαχωρισμό της ζώνης 

εκτόνωσης βιοαερίου από τη χαμηλής περατότητας στρώση. 

Οι ελάχιστες τιμές των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών γεωμεμβράνης οι οποίες 

εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργικότητα της κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της 

ορίζονται στην ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12950 Παράρτημα I. 

5.6.2.5 Τοποθέτηση Γεωμεμβράνης και Ποιοτικοί Έλεγχοι 

Η συγκόλληση των μεμβρανών θα γίνεται με δύο τρόπους: 
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• Με διπλή κόλληση τύπου «double hot wedge fusion welding» στις ευθείες 

επιφάνειες κόλλησης. 

• Με εξέλαση τύπου «fillet extrusion welding» στις περιοχές περιορισμένης έκτασης 

όπου δεν μπορεί να γίνει διπλή κόλληση (π.χ. σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

Η διαδικασία της συγκόλλησης θα λαμβάνει χώρα υπό ατμοσφαιρικές συνθήκες 

κατάλληλες για την εργασία αυτή δηλ. σε θερμοκρασία 5 - 35οC και σε καμιά περίπτωση 

υπό βροχόπτωση. 

5.6.2.6 Έλεγχοι ποιότητας πριν από την τοποθέτηση 

Η μεμβράνη που θα χρησιμοποιηθεί θα συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά, από 

εγκεκριμένα εργαστήρια, τα οποία θα αποδεικνύουν την εξασφάλιση των απαιτούμενων 

ιδιοτήτων του υλικού. (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12949 παρ. 5.2.3). 

Κάθε ρόλος υλικού που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο, θα συνοδεύεται από ταμπέλα στην 

οποία θα αναγράφεται: 

• Ο κατασκευαστής της μεμβράνης 

• Η ημερομηνία παραγωγής 

• Η χώρα προέλευσης 

• Ο τύπος της μεμβράνης και η παρτίδα παραγωγής 

• Η πρώτη ύλη παραγωγής 

• Το πάχος της μεμβράνης. 

Από κάθε διαφορετική παρτίδα παραγωγής που παραδίδεται στο εργοτάξιο θα λαμβάνεται 

1 δείγμα για την εκτέλεση των παρακάτω εργαστηριακών δοκιμών: 

• Carbon Black Content (ASTM D 1603) 

• Πυκνότητα (Density) ASTM D 1505 

• Melt Flow Index ASTM D 1238, E 

• Carbon Black Dispersion ASTM D 2663. 

Κάθε 7-8 περίπου ρόλους που θα παραδίδονται στο εργοτάξιο θα λαμβάνεται 1 δείγμα για 

την εκτέλεση των παρακάτω δοκιμών: 

• Dimensional Stability ASTM D 1204 

• Σκληρότητα (Hardness) ASTM D 2240, D 

• Διαπερατότητα ASTM E 96. 
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5.6.2.7 Έλεγχοι κατά την κατασκευή 

Οι έλεγχοι των κολλήσεων θα είναι χωρίς καταστροφή (non destructive) και με καταστροφή 

(destructive). Οι έλεγχοι χωρίς καταστροφή θα γίνουν στο 100 % των κολλήσεων σε 

ελάχιστο πλάτος 10mm με μία από τις παρακάτω μεθόδους: 

• Διπλές κολλήσεις με τη μέθοδο αέρα υπό πίεση (air pressure testing) ή με τη μέθοδο 

του κενού (vacuum testing). 

• Απλές κολλήσεις με τη μέθοδο του κενού ή με τη μέθοδο της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. 

Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή της μεμβράνης. Σε πέντε (5) τουλάχιστον περιοχές θα ληφθούν κατάλληλα 

δείγματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι με καταστροφή για τον προσδιορισμό 

της διατμητικής αντοχής της κόλλησης (Shear Strength, ASTM D 413). Σε άλλες πέντε (5) 

περιοχές θα ληφθούν δείγματα για έλεγχο σε απόσχιση (Peel, ASTM D 882). 

5.6.2.8 Στρώση ανακούφισης βιοαερίου 

Είναι στρώση διαπερατού υλικού, ελαχίστου πάχους 30cm και είναι τοποθετημένη κάτω 

από τη στρώση χαμηλής περατότητας και πάνω από την στρώση εξομάλυνσης. Απαιτείται 

για την απαγωγή του βιοαερίου που παράγεται από τις υποκείμενες απορριμματικές 

αποθέσεις. Το υλικό πρέπει να είναι μη ασβεστολιθικό, δηλαδή με περιεκτικότητα σε 

ανθρακικά  20%. Αποτελείται από αδρανή υλικά (άμμος, χαλίκι) με κοκκομετρική 

διαβάθμιση 16/32 mm 

5.6.2.9 Στρώση Γεωπλέγματος 

Επί της στρώσης εξομάλυνσης θα τοποθετηθεί δομικά σταθερό και ισχυρό γεώπλεγμα στην 

περίπτωση έδρασης πλατείας κομποστοποίησης, τόσο για την ενίσχυση του εδάφους 

έδρασης, όσο και για τον περιορισμό των παραμορφώσεων στο απορριμματικό σώμα του 

ΧΥΤΑ.  

Το γεώπλεγμα θα είναι κατασκευασμένο από εξιλασμένες και παρατεταμένες ράβδους, 

κολλημένες σταθερά. Το βάρος του γεωπλέγματος, η κομβική αντοχή του στα σημεία 

συνένωσης και η εφελκυστική αντοχή του και στις 2 διευθύνσεις MD και TD θα προκύψουν 

μετά την εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης, στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής. Το 

προτεινόμενο υλικό όπλισης θα πρέπει να αντέχει σε όλα τα χημικά που βρίσκονται στο 

έδαφος και στα απορρίμματα και να μην είναι βιοδιασπώμενο. 
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5.6.2.10 Στρώση Εξομάλυνσης 

Για την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού ανάγλυφου, πάνω από το διαμορφωμένο 

ανάγλυφο, τοποθετείται μετά α) από διάστρωση και συμπίεση των απορριμμάτων και β) 

τη δημιουργία ενιαίων κλίσεων στο σώμα του ΧΥΤΑ, στρώση εξομάλυνσης πάχους της 

τάξης 0,30m, από ομοιογενή εδαφικά υλικά, με κόκκους μεγίστης διαμέτρου 20 mm και 

χωρίς οργανικές ουσίες. 

Γενικά το υλικό εξομάλυνσης θα είναι απαλλαγμένο από οργανικές ουσίες, όπως φύλλα, 

χλόη, ρίζες κλπ. Υλικά της ομάδας Α-5 θεωρούνται ακατάλληλα για τέτοιου είδους 

επιχώσεις. Υλικά που κατατάσσονται στις ομάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-7 μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την επίχωση εφόσον δοθεί ειδική προσοχή κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής, ούτως ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα μεγαλύτερα του 95%  της βέλτιστης.  

H συμπύκνωση της επιφάνειας εξομάλυνσης θα γίνεται σε μία στρώση και ο βαθμός 

συμπύκνωσης θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 95 % της μέγιστης πυκνότητας κατά την 

Πρότυπη Δοκιμή Proctor. 

Η διάστρωση θα εκτελείται κατά στρώσεις πάχους 15cm, οι οποίες θα διαβρέχονται 

κατάλληλα, προκειμένου το υλικό της στρώσης να αποκτήσει μετά την εργασία 

συμπύκνωσης την απαιτούμενη πυκνότητα. 

Στο διαμορφωμένο ανάγλυφο θα γίνουν φυτεύσεις με είδη ιθαγενή που αντέχουν στις 

βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Σ’ αυτή την περίπτωση, η τελική στρώση 

φυτοχώματος θα πρέπει να είναι 1 m. 

Σε περίπτωση που η έκταση της τελικής κάλυψης θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση 

της πλατείας κομποστοποίησης, οι στρώσεις στεγανοποίησης μπορούν να 

διαφοροποιηθούν με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπερκείμενων έργων 

μετακομποστοποίησης χωρίς όμως να διαφοροποιούνται από τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας.  

Η τελική στρώση της πλατείας κομποστοποίησης θα παρέχει τη δυνατότητα συλλογής των 

βροχοστραγγισμάτων και την ανεμπόδιστη κίνηση των οχημάτων εργασίας. Σε κάθε 

περίπτωση τα βροχοστραγγίσματα της πλατείας θα οδηγούνται με κατάλληλα σχεδιασμένο 

σύστημα συλλογής για επεξεργασία στη ΜΕΣ, ενώ οι απορροές των πρανών θα 

συλλέγονται ως όμβρια μέσω της περιμετρικής τάφρου ομβρίων του ΧΥΤΑ. 
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6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα υγρά απόβλητα του έργου, η διαχείριση των οποίων πρόκειται να περιγραφεί 

ακολούθως, προκύπτουν από: 

• Την παραγωγή στραγγισμάτων στο ΧΥΤΥ 

• Την παραγωγή στραγγισμάτων στον αποκατεστημένο ΧΥΤΑ 

• Τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (στραγγίδια, λύματα από πλύσεις) 

• Την περίσσεια νερού της αναερόβιας χώνευσης, των αερόβιων κελιών και της 

πλατείας ωρίμανσης 

• Τους χώρους υγιεινής και εξυπηρέτησης προσωπικού. 

6.1.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Τα στραγγίσματα στους ΧΥΤ, οφείλουν την γένεσή τους στο νερό που εισέρχεται στον 

απορριμματικό όγκο λόγω υγρασίας, βροχόπτωσης ή/και ανύψωσης του υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα.  

Πρόκειται για ένα πολύπλοκο και εύκολα μεταβαλλόμενο μίγμα από διαλυτά οργανικά, 

ανόργανα και μικροβιακά συστατικά και αιωρούμενα στερεά σε υδάτινο μέσο. Η μεταβλητή 

σύνθεση των στραγγισμάτων οφείλεται στον τύπο και στην ηλικία των αποθέσεων. Αν για 

παράδειγμα μεγάλες ποσότητες ασβεστοκονιαμάτων ή γύψου έχουν τοποθετηθεί στην 

λεκάνη, η αναερόβια δραστηριότητα μετατρέπει τα περισσότερα από τα θειικά σε 

σουλφίδια.  

Τα στραγγίσματα έχουν σκούρο χρώμα λόγω των σουλφιδίων του σιδήρου που δημιουργεί 

προβλήματα οσμής. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την σύνθεση των 

στραγγισμάτων είναι η ηλικία του ΧΥΤ. Νέοι ΧΥΤ (2-5 χρόνια λειτουργίας) χαρακτηρίζονται 

από υψηλές ποσότητες BOD και COD, χαμηλά pH, καλύτερη αποδόμηση και μικρές 

συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, όπως φαίνεται και στην επόμενη παράγραφο. 

Γενικά, η ποσότητα και η ποιότητα των στραγγισμάτων εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες. Ονομαστικά αναφέρονται η ποσότητα, σύνθεση και πυκνότητα των 

απορριμμάτων, η ηλικία του ΧΥΤ και τα υδρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής.  

Από άποψη φυσικοχημικών / βιολογικών διεργασιών, κατά τη διάρκεια ζωής ενός ΧΥΤ 

εξελίσσονται, συνήθως παράλληλα, τρεις κατηγορίες αντιδράσεων: 
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6.1.1.1 Αερόβια αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος 

Για αυτή την κατηγορία των αντιδράσεων απαιτείται η ύπαρξη οξυγόνου. Για το λόγο αυτό, 

τέτοιου είδους αποσύνθεση συμβαίνει κατά την πρώτη χρονική περίοδο της απόθεσης 

(ακόμα και σε συνθήκες υψηλής συμπίεσης και στεγανότητας) με την κατανάλωση του 

οξυγόνου που εγκλωβίζεται κατά την ταφή. Επίσης αυτή η αποσύνθεση είναι συχνά η 

κυρίαρχη σε μικρά βάθη, κοντά στην επιφάνεια των ΧΥΤ, λόγω της παρουσίας 

ατμοσφαιρικού οξυγόνου. Προφανώς, στο βαθμό που τα απορρίμματα δεν συμπιέζονται 

κατάλληλα ή δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο υλικό επικάλυψης ή δεν γίνεται απόθεση με 

βάση συγκεκριμένο σχέδιο, είναι δυνατό οι αερόβιες διεργασίες να κυριαρχούν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα.  

Τα προϊόντα της αερόβιας αποσύνθεσης είναι διοξείδιο του άνθρακα, νερό, μερικά 

αποδομημένες ενώσεις του άνθρακα καθώς και η θερμότητα που παράγεται από αυτές τις 

αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια της αερόβιας αποσύνθεσης, η παραγωγή στραγγισμάτων 

είναι σχετικά μικρή έως και αμελητέα, διότι τα απόβλητα δεν έχουν φτάσει στην υγρασία 

κορεσμού τους ακόμα. Έτσι η συνεισφορά αυτών των διεργασιών στα στραγγίσματα 

οφείλεται στη διάλυση υδατοδιαλυτών ουσιών από τα νερά της βροχής που κατεισδύουν 

(άλατα και οργανικά δευτερευόντως) καθώς και σε σωματίδια.  

6.1.1.2 Όξινη αναερόβια αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος 

Η δεύτερη, χρονικά, φάση αποδόμησης του οργανικού κλάσματος είναι η όξινη αναερόβια 

αποσύνθεση, η οποία δεν παράγει μεθάνιο. Με τη σταδιακή κατανάλωση του οξυγόνου, 

στην απόθεση δημιουργούνται αναερόβιες συνθήκες και οι μικροοργανισμοί που 

ευνοούνται από τις αναερόβιες συνθήκες γίνονται πολυπληθέστεροι και τελικά κυριαρχούν. 

Κατά τη φάση αυτή παράγονται υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών οξέων, αμμωνία, 

υδρογόνο, διοξείδιο του άνθρακα καθώς και μερικά αποδομημένες οργανικές ενώσεις.  

Η παραγωγή υψηλών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και των οργανικών 

οξέων έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνεται το pH στην περιοχή 5,5 – 6,5 με 

συνεπακόλουθο την διευκόλυνση της διάλυσης περισσότερων οργανικών και ανόργανων 

ουσιών στα στραγγίσματα. Έτσι, η συνεισφορά αυτής της φάσης στα στραγγίσματα 

ανεβάζει την αγωγιμότητά τους και τα εμπλουτίζει σε διαλυμένες ουσίες.  

6.1.1.3 Αναερόβια αποσύνθεση με παραγωγή μεθανίου 

Μετά την όξινη αναερόβια αποσύνθεση, με την ακόμα μεγαλύτερη κατανάλωση του 

διαθέσιμου οξυγόνου, το δυναμικό οξειδοαναγωγής μειώνεται, με συνέπεια την έναρξη της 

τρίτης φάσης της αποσύνθεσης, κατά την οποία τα μεθανογενή βακτήρια κυριαρχούν στις 

βιολογικές διεργασίες. Αυτά τα βακτήρια καταναλώνουν οργανικό κλάσμα και παράγουν 
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διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, νερό και κάποια ποσότητα θερμότητας. Χαρακτηριστικό 

αυτής της διεργασίας είναι ο σχετικά αργός ρυθμός της που έχει σαν αποτέλεσμα τη 

συντήρηση της για πολλά χρόνια.  

Τα μεθανογενή βακτήρια καταναλώνουν μεγάλο μέρος των οργανικών οξέων, είτε 

κατευθείαν είτε με τη βοήθεια ενδιάμεσων μετασχηματισμών μετατρέποντας αυτά σε 

μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, με επακόλουθο τη σταδιακή άνοδο του pH στα επίπεδα 

μεταξύ 7-8. Έτσι, τα στραγγίσματα περιέχουν λιγότερες διαλυμένες ουσίες και σαφώς 

μειωμένο οργανικό φορτίο.  

Πολύ συχνά, σε αυτή τη φάση παράγεται άζωτο και υδρόθειο, ενώ το υδρογόνο που έχει 

παραχθεί σε προηγούμενες φάσεις καταναλώνεται, με ταχύτατους ρυθμούς.  

Χρονικά, η έναρξη της μεθανογενούς φάσης μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες έως και 

μερικά χρόνια, από την απόθεση των αποβλήτων. Όσο περισσότερη υγρασία έχουν τα 

απορρίμματα τόσο πιο γρήγορα μπορεί να ξεκινήσει η μεθανογενής φάση, ενώ απότομες 

αλλαγές στην υγρασία και την κίνηση του νερού ενδέχεται να διακόψουν τη μεθανογενή 

φάση, λόγω καταστροφής των μεθανογενών βακτηρίων. Το βέλτιστο pH για τα μεθανογενή 

βακτήρια είναι στο εύρος 6,7 – 7,5. Ωστόσο ακόμα και σε μεγαλύτερο εύρος, μεταξύ 5 και 

9, εξακολουθεί να υπάρχει κάποια δραστηριότητα μεθανογενών βακτηρίων. Οι βέλτιστες 

θερμοκρασίες για τα μεσοφιλικά βακτήρια είναι της τάξης των 30-35οC, ενώ για τα 

θερμοφιλικά βακτήρια είναι της τάξης των 45ο C.Η θερμοκρασία του ΧΥΤΥ καθορίζει ποιο 

είδος βακτηρίων κυριαρχεί κατά την αναερόβια αποσύνθεση. Σε θερμοκρασίες κάτω από 

10- 15ο C, η αναερόβια αποσύνθεση μειώνεται δραστικά. Ο λόγος άνθρακα προς άζωτο 

πρέπει να είναι στην τάξη μεγέθους του 16:1 για τα μεθανογενή βακτήρια.  

Κατά τη φάση αυτή, χαρακτηριστικό των στραγγισμάτων είναι το σχεδόν ουδέτερο pH, η 

χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και χαμηλό δείκτη TDS (Total Dissolved Solids).  

Οι πολύπλοκες αλληλοεπιδράσεις μεταξύ υδατικού ισοζυγίου και βιολογικής αποσύνθεσης 

στ’ απορρίμματα έχουν σαν συνέπεια την εμφάνιση μεγάλων διακυμάνσεων στην ποιοτική 

και ποσοτική σύσταση των στραγγισμάτων. Παρόλα αυτά είναι δυνατή η συλλογή αρκετών 

στοιχείων που επιτρέπουν μία εκτίμηση ποσοτική και ποιοτική της σύνθεσης των 

στραγγισμάτων σε μία εγκατάσταση Υγειονομικής Ταφής. 

6.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ &ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η παραγωγή των στραγγισμάτων επηρεάζεται κυρίως από: 
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▪ Τις κλιματολογικές συνθήκες, 

▪ Τη μορφολογία της περιοχής, 

▪ Τον τρόπο λειτουργίας του χώρου διάθεσης, 

▪ Τη σύστασή τους. 

Οι οργανικές ουσίες αποτελούν τη σημαντικότερη επιβάρυνση των στραγγισμάτων και 

είναι το κυριότερο κριτήριο για την εκτίμηση της ποιότητάς τους. Οι σπουδαιότεροι 

παράμετροι για την παραπάνω εκτίμηση είναι το: 

▪ BOD5 (Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο),   

▪ COD (Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο), και 

▪ TOC 

Οι παραπάνω παράμετροι εξαρτώνται από: 

▪ Την ηλικία της εγκατάστασης, 

▪ Το είδος της εφαρμοσμένης συμπίεσης, και 

▪ Τη σύνθεση των απορριμμάτων.  

Τα ανόργανα στοιχεία των στραγγισμάτων χωρίζονται ανάλογα με τη διαχρονική εξέλιξη 

των συγκεντρώσεών τους σε τρεις κατηγορίες: 

1. Στοιχεία με διαχρονική εξέλιξη συγκέντρωσης (Fe, Ca , Mg, Mn, Zn), 

2. Στοιχεία με μακροπρόθεσμα ελαφρά αυξανόμενη συγκέντρωση (Cl, N4
+, K, Na), 

και 

3. Στοιχεία με τυχαίες διακυμάνσεις συγκεντρώσεων (ΝΟ, P και βαρέα μέταλλα Pb, 

Ni, As, Cu, Cd, Cr, Co). 

Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζεται η τυπική σύσταση στραγγισμάτων, έτσι όπως 

αναμένεται να παράγονται εντός του ΧΥΤΥ. 

Πίνακας 6.1: Σύνθεση στραγγισμάτων 

Πηγή: Peavy H, et al "Environmental Engineering", 1986 

Παράμετροι Όρια (mg/l) Τυπική τιμή (mg/l) 

BOD5 2000-30000 10000 

TOC 1500-20000 6000 

COD 3000-45000 18000 

Ολικά αιωρούμενα στερεά 200-1000 500 

Οργανικό άζωτο 10-600 200 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Σελ. 72 

Αμμωνιακό άζωτο 10-800 200 

Νιτρικά 5-40 25 

Ολικός φώσφορος 1-70 30 

Ορθοφωσφορικά 1-50 20 

Αλκαλικότητα ως CaCO3 1000-10000 3000 

pH 5,3-8,5 6 

Ολική σκληρότητα ως CaCO3 300-10000 3500 

Ασβέστιο 200-3000 1000 

Μαγνήσιο 50-1500 250 

Κάλιο 200-2000 300 

Νάτριο 200-2000 500 

Χλώριο 100-3000 500 

Θείο 100-3000 500 

Ολικός Σίδηρος 50-600 60 

Όπως προαναφέρθηκε η σύσταση των στραγγισμάτων εξαρτάται από την ηλικία του ΧΥΤ. 

Λίγο μετά την απόθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤ, η αρχική διαδικασία δημιουργίας 

οξέων λαμβάνει χώρα και οδηγεί σε στραγγίσματα με υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών. 

Τα υψηλά BOD και COD δημιουργούνται λόγω των πτητικών λιπαρών οξέων. Λόγω αυτής 

της μεταβολικής παραγωγής και του γεγονότος ότι τα οικιακά στερεά απόβλητα έχουν 

μικρή αλκαλικότητα, το pH πέφτει και φτάνει σε τέτοιες τιμές ώστε να είναι αδύνατη η 

δημιουργία μεθανίου. 

Έτσι κατά την πρώτη περίοδο της βιολογικής σταθεροποίησης, τα περισσότερα οργανικά 

εκπέμπονται σε υγρή μορφή. Μετά από αυτή την περίοδο, και όταν το pH ανεβαίνει σε πιο 

ουδέτερες τιμές, το περισσότερο μέρος από τον οργανικό άνθρακα μετατρέπεται σε 

διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο. Έτσι στην δεύτερη αυτή φάση, η συγκέντρωση των 

οργανικών στα στραγγίσματα πέφτει με υψηλούς ρυθμούς. Επιπλέον, το ποσοστό του 

βιολογικά αποδομημένου τμήματος του οργανικού κλάσματος σε σχέση με τη συνολική 

οργανική ύλη πέφτει ταυτόχρονα. Αυτό φαίνεται και από την πτώση των τιμών στο πηλίκο 

BOD5/COD. Κατά την διάρκεια αυτής της δεύτερης περιόδου, το pH των στραγγισμάτων 

ανεβαίνει καθώς η γένεση μεθανίου δημιουργεί συνθήκες πιο αλκαλικές. Με αυτό τον 

τρόπο τα στραγγίσματα φτάνουν σε μια περιοχή pH 6,3 – 7,5. 

Η σύσταση των στραγγισμάτων στην προκειμένη περίπτωση, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, 

δεδομένου ότι στο ΧΥΤΥ (από όπου προέρχεται και ο μεγαλύτερος όγκος στραγγισμάτων), 

θα αποτίθενται υπολείμματα τα οποία είναι μειωμένης ποσότητας σε οργανικό κλάσμα. 

Ταυτόχρονα, από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ, παράγονται τόσο «παλιά» στραγγίσματα από τις 
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αρχικές αποθέσεις, όσο και «φρέσκα» στραγγίσματα από τις αποθέσεις που λαμβάνουν 

χώρα κατά την παρούσα φάση. 

Πρόσφατες μετρήσεις στραγγισμάτων από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ έχουν γίνει κατά την 

έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης1. Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα για δύο διαφορετικές 

περιπτώσεις: ανακυκλοφορία επεξεργασμένων στραγγισμάτων (κανονική λειτουργία της 

υφιστάμενης ΜΕΣ), και ανακυκλοφορία ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων (διακοπή 

αερισμού στη ΜΕΣ). Προφανώς η 2η περίπτωση δίνει μεγαλύτερες τιμές όμως δεν μπορεί 

να ληφθεί ως αντιπροσωπευτική, δεδομένου ότι η νομοθεσία επιβάλλει την ανακυκλοφορία 

επεξεργασμένων στραγγισμάτων. 

Η σύσταση των στραγγισμάτων με κανονική λειτουργία της ΜΕΣ, είναι: 

Πίνακας 6.2: Χαρακτηριστικά στραγγισμάτων στο φρεάτιο βάσης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ 1 

Παράμετρος Τιμή 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) 1.400 mg/l 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) 7.000 mg/l 

Αμμωνιακό άζωτο ΝΗ4-Ν 2.320 mg/l 

Αιωρούμενα στερεά (SS) 500 mg/l 

Όπως προαναφέρθηκε, η πρόβλεψη της σύστασης των στραγγισμάτων του ΧΥΤΥ δεν 

είναι δυνατή. Για λόγους ασφαλείας θα ληφθούν οι τυπικές τιμές του πίνακα 6.1, με 

διαφοροποίηση στην τιμή του αμμωνιακού αζώτου, για την οποία λαμβάνεται το άνω όριο 

τιμών (800mg/l), δεδομένου ότι οι μετρήσεις στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ δείχνουν αυξημένες 

τιμές. 

Πίνακας 6.3: Εκτίμηση Σύστασης στραγγισμάτων ΧΥΤΥ 

Παράμετρος Τιμή 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) 10.000mg/l 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) 18.000 mg/l 

Αμμωνιακό άζωτο ΝΗ4-Ν 800mg/l 

Αιωρούμενα στερεά (SS) 500 mg/l 

Η σύσταση των λοιπών υγρών αποβλήτων, εκτιμάται ως κάτωθι: 

Πίνακας 6.4: Χαρακτηριστικά ανεπεξέργαστων αποβλήτων πλύσεων 

                                                
1
«ΕΡΕΥΝΑ για πιθανή ρύπανση στην περιοχή του ΧΥΤΑ Αμαρίου, εκτίμηση επικινδυνότητας και πρόταση για 

μέτρα αποκατάστασης» Αντικείμενα Προγραμματικής Σύμβασης 4 –5, 2ο Παραδοτέο: «Μετρήσεις & Αναλύσεις 
– Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Ζημίας». Ομάδα Μελέτης: Α. Νικολάου, R. Stegmann, Α. Κουσαΐτη, Ε. Γιδαράκος  
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Παράμετρος Συγκέντρωση, mg/l 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) 150,00 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) 200,00 

Αιωρούμενα στερεά (SS) 170,00 

Αμμωνιακό άζωτο ΝΗ4-Ν 10,00 

 

Πίνακας 6.5: Χαρακτηριστικά ανεπεξέργαστων λυμάτων προσωπικού 

Παράμετρος Συγκέντρωση, mg/l 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) 250,00 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) 300,00 

Αιωρούμενα στερεά (SS) 270,00 

Αμμωνιακό άζωτο ΝΗ4-Ν 20,00 

 

Πίνακας 6.6: Χαρακτηριστικά ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων μονάδας επεξεργασίας 
στερεών αποβλήτων (Περίσσεια μονάδας αναερόβιας χώνευσης (ΑΧ)) 

Παράμετρος Συγκέντρωση, mg/l 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) 5.000,00 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) 20.000,00 

Αιωρούμενα στερεά (SS) 2.000,00 

Αμμωνιακό άζωτο ΝΗ4-Ν 1.500,00 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να θεωρήσει ως δεδομένη την πραγματική σύσταση των 

υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τη μονάδα της ΑΧ που θα προτείνει στην 

προσφορά του, η οποία όμως πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τον ανωτέρω πίνακα. 

 

Πίνακας 6.7: Ποιοτικά χαρακτηριστικά αποβλήτων από την αερόβια κομποστοποίηση (πλατεία 
ωρίμανσης) 

Παράμετρος Συγκέντρωση, mg/l 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) 5.000 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) 10.000 

Αιωρούμενα στερεά (SS) 400 

Αμμωνιακό άζωτο ΝΗ4-Ν 500 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να θεωρήσει ως δεδομένη την πραγματική σύσταση των 

υγρών αποβλήτων που προέρχονται από την αερόβια κομποστοποίηση που θα προτείνει 
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στην προσφορά του, η οποία όμως πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τον ανωτέρω 

πίνακα. 

Πίνακας 6.8 : Ποιοτικά χαρακτηριστικά αποβλήτων Στραγγιδίων Πλυντρίδων ΜΜΔ 

Παράμετρος Συγκέντρωση, mg/l 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) 300 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) 300 

Αιωρούμενα στερεά (SS) 20 

Αμμωνιακό άζωτο ΝΗ4-Ν 15 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να θεωρήσει ως δεδομένο την πραγματική σύσταση των 

στραγγιδίων που προέρχονται από τη μονάδα πλυντρίδας ΜΜΔ που θα προτείνει στην 

προσφορά του, η οποία όμως πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τον ανωτέρω πίνακα.  

Πίνακας 6.9: Ποιοτικά χαρακτηριστικά αποβλήτων Στραγγίδια πλυντρίδας βιοαερίου 

Παράμετρος Συγκέντρωση, mg/l 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) 330 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) 700 

Αιωρούμενα στερεά (SS) 50 

Αμμωνιακό άζωτο ΝΗ4-Ν 12 

Θειικά SO4 24.710 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να θεωρήσει ως δεδομένη την πραγματική σύσταση των 

στραγγιδίων που προέρχονται από τη μονάδα πλυντρίδας βιοαερίου που θα προτείνει 

στην προσφορά του, η οποία όμως πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τον ανωτέρω 

πίνακα.  

Πίνακας 6.10: Ποιοτικά χαρακτηριστικά αποβλήτων από τα αερόβια κελιά 

Παράμετρος Συγκέντρωση, mg/l 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) 5.000 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) 10.000 

Αιωρούμενα στερεά (SS) 400 

Αμμωνιακό άζωτο ΝΗ4-Ν 500 

Συνολικά, τα χαρακτηριστικά εισόδου της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, θα 

είναι σύμφωνα με την προσφορά του διαγωνιζόμενου και τουλάχιστον ως κάτωθι: 

Πίνακας 6.11: Ποιοτικά χαρακτηριστικά αποβλήτων στην είσοδο της επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων 
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Παράμετρος Συγκέντρωση, mg/l 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) 5.838 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) 12.145 

Αιωρούμενα στερεά (SS) 475 

Αμμωνιακό άζωτο ΝΗ4-Ν 1.200 

Θειικά SO4 682 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να θεωρήσει ως δεδομένη την πραγματική σύσταση των 

υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τα αερόβια κελιά που θα προτείνει στην 

προσφορά του, η οποία όμως πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τον ανωτέρω πίνακα. 

6.2.1 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Συγκεντρωτικά, τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων του 

έργου παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 6.12: Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων έργου 

 Στραγγίσματα XYTY  
 Στραγγίσματα XYTA 

(Α+Β Κύτταρο) 
 Υγρά Πλύσεων  

Παράμετρος 
Συγκέντρωση, 

mg/l 
Qmax, 
m3/d 

Συγκέντρωση, 
mg/l 

Qmax, 
m3/d 

Συγκέντρωση, 
mg/l 

Qmax, 
m3/d 

BOD 10.000,00 

73,17 

1.400,00 

46,86 

150,00 

2,00 
COD 18.000,00 7.000,00 200,00 

SS 500,00 500,00 170,00 

ΝΗ4-Ν 800,00 2.320,00 10,00 

  Λύματα Προσωπικού* 
 Απόβλητα αναερόβιας 

χώνευσης* 
 Απόβλητα πλατείας 

ωρίμανσης* 

Παράμετρος 
Συγκέντρωση, 

mg/l 
Qmax, 
m3/d 

Συγκέντρωση, 
mg/l 

Qmax, 
m3/d 

Συγκέντρωση, 
mg/l 

Qmax, 
m3/d 

BOD 250,00 

5,00 

5.000,00 

2,00 

5.000,00 

2,00 
COD 300,00 20.000,00 10.000,00 

SS 270,00 2.000,00 400,00 

ΝΗ4-Ν 20,00 1.500,00 500,00 

 Στραγγίσματα scrubber 
ΜΜΔ* 

Στραγγίσματα scrubber 
βιοαερίου* 

Απόβλητα αερόβιων 
κελιών* 

Παράμετρος 
Συγκέντρωση, 

mg/l 
Qmax, 
m3/d 

Συγκέντρωση, 
mg/l 

Qmax, 
m3/d 

Συγκέντρωση, 
mg/l  

Qmax, 
m3/d 

BOD 300,00 

5,00 

330,00 

4,00 

5.000,00 

5,00 

COD 300,00 700,00 10.000,00 

SS 20,00 50,00 400,00 

ΝΗ4-Ν 15,00 12,00 500,00 

SO4  24.710,00  
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 ΣΥΝΟΛΟ 

Παράμετρος Συγκέντρωση, mg/l Qmax, m3/d 

BOD 5.838 

145,03 

COD 12.145 

SS 475 

ΝΗ4-Ν 1.200 

SO4 682 

 

*Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσδιορίσει ποσοτικά και ποιοτικά την παραγωγή 

υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την προσφορά του για τις υπομονάδες αυτές και τυχόν 

άλλες μονάδες που παράγουν υγρά απόβλητα και δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω 

πίνακα. Δηλαδή για τα υγρά απόβλητα του προσωπικού, της αναερόβιας χώνευσης, της 

πλατείας κομποστοποίησης, του scrubber ΜΜΔ, του scrubber βιοαερίου, των αερόβιων 

κελιών και λοιπών εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα.    

Από τα παραπάνω θα προκύψει η μέση ημερήσια παραγωγή στραγγισμάτων βάσει της 

οποίας θα διαστασιολογηθεί και θα προσφερθεί η εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων-στραγγισμάτων η οποία όμως δεν δύναται να έχει δυναμικότητα μικρότερη 

από 150m3/ημέρα. 

6.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Η βασική αρχή του σχεδιασμού της διαχείρισης  στραγγισμάτων είναι: 

• Η δραστική μείωση της ποσότητας των ομβρίων που εισέρχεται στα απορρίμματα, 

με άμεσο αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της ποσότητας των παραγομένων 

στραγγισμάτων από τη μάζα των απορριμμάτων του ενεργού ΧΥΤΥ. 

• Η ασφαλής συλλογή και μεταφορά των στραγγισμάτων του ΧΥΤΥ, η αποθήκευσή 

τους σε δεξαμενή, καθώς και η επεξεργασία τους. Άμεση συνέπεια της υλοποίησης 

αυτού του στόχου θα είναι η ελαχιστοποίηση των στραγγισμάτων και η ασφαλής 

διάθεσή τους.  

Ο πρώτος στόχος (μείωση των ομβρίων που εισέρχονται στα απορρίμματα), εξυπηρετείται 

από τα εξής έργα: 

• Περιμετρικά του χώρου απόθεσης απορριμμάτων κατασκευάζεται τάφρος 

συλλογής ομβρίων. 

• Από τη συνολική διαμόρφωση της λεκάνης απόθεσης αλλά και του τελικού 

αναγλύφου των απορριμμάτων 
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• Από την τμηματική λειτουργία του χώρου, τόσο με το χωρισμό του σε δύο φάσεις 

(Α’ και Β’) με μόνιμο ανάχωμα, όσο και με το χωρισμό των κυττάρων σε υποφάσεις 

με την κατασκευή αναβαθμών, όσο και με την τμηματική λειτουργία 

Ο δεύτερος στόχος (ασφαλής, ομοιόμορφη συλλογή στραγγισμάτων και επεξεργασία τους) 

εξυπηρετείται: 

• Από το σχεδιασμό διαμόρφωσης του πυθμένα, ώστε τα στραγγίσματα να απορρέουν 

και να συλλέγονται από αγωγούς με ομοιόμορφη υδραυλική φόρτιση και φυσική ροή. 

• Από την κατασκευή συστήματος συλλογής στραγγισμάτων.  

• Από τη στεγανοποίηση του πυθμένα για την αποφυγή διαρροών καθώς και της 

κατάλληλα διαμορφωμένης ζώνης αποστράγγισης, ικανού πάχους για να αναλάβει το 

υδραυλικό φορτίο των στραγγισμάτων.  

• Σημαντικό ρόλο παίζει και το υλικό επικάλυψης των απορριμμάτων, το οποίο θα πρέπει 

να φέρει τέτοια σύσταση, ώστε να επιτρέπει τη ροή των στραγγισμάτων μέσα στις 

στρώσεις των απορριμμάτων και να μην φράζει  

• Από το σύστημα επεξεργασίας των στραγγισμάτων το οποίο είναι κατάλληλα 

διαστασιολογημένο για να δέχεται τα στραγγίσματα του συνόλου του χώρου 

• Από τη δεξαμενή αποθήκευσης 

• Από την παρακολούθηση της ποιότητας των στραγγισμάτων με δειγματοληψίες από τη 

δεξαμενή αποθήκευσης καθώς και από τις γεωτρήσεις, όπου και ελέγχεται η ποιότητα 

του νερού του υδροφόρου ορίζοντα για τυχόν διαφυγές από το χώρο του ΧΥΤΥ 

Δίκτυο συλλογής 

Για τη συλλογή των στραγγισμάτων θα δημιουργηθούν επί του πυθμένα βαθύνσεις με 

κατάλληλες κλίσης  εντός των οποίων θα τοποθετηθούν οι σωλήνες συλλογής 

στραγγισμάτων, οι οποίοι θα περιβάλλονται με χαλίκι. 

Το σύστημα συλλογής θα αποτελείται από ένα δίκτυο κεντρικών και δευτερευόντων 

συλλεκτήριων αγωγών που θα τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο στον πυθμένα ώστε να 

παραλαμβάνουν με ασφάλεια  τα ρέοντα στραγγίσματα από τα πρανή και τον πυθμένα του 

ενεργού χώρου. Αγωγός συλλογής στραγγισμάτων τοποθετείται επίσης στον αναβαθμό. 

Το υλικό των αγωγών θα είναι HDPE επειδή η χημική συμπεριφορά του είναι πολύ καλή 

απέναντι στην παρουσία των στραγγισμάτων (leachate). Οι αγωγοί συλλογής θα είναι 

διάτρητοι και οι οπές θα καλύπτουν τα 2/3 της επιφάνειάς τους.   

Οι  αγωγοί συλλογής στραγγισμάτων θα έχουν:  
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• Διάμετρος Φ315mm SN8  

• Το max υδραυλικό head στους αγωγούς να είναι 30cm 

• Εξασφαλίζουν υδραυλική επάρκεια και 

• Επισκεψιμότητα ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους 

Λόγω του χωρισμού του συνολικού κυττάρου σε φάσεις και υποφάσεις  έχουμε τέσσερα 

σημεία συλλογής.  

Η διάταξη των αγωγών και τα σημεία συλλογής δείχνεται στα αντίστοιχα σχέδια.  

Από τα σημεία συλλογής τα στραγγίσματα παροχετεύονται βαρυτικά μέσω κλειστών 

συλλεκτήριων  αγωγών HDPE Φ500 10atm εκτός κυττάρου σε φρεάτιο κατάντη αυτού. 

Ο εν λόγω σχεδιασμός εξασφαλίζει και την ασφαλή απομάκρυνση των ομβρίων που 

καταπίπτουν στις ανενεργές περιοχές του ΧΥΤΥ και την απομάκρυνση τους προς το 

φυσικό αποδέκτη. Για το λόγο αυτό στο υποκύτταρο Β στο σημείο συλλογής τοποθετείται 

συμπαγής αγωγός  HDPE Φ500 10atm ο οποίος θα συλλέγει αρχικά τα όμβρια και θα τα 

οδηγεί στο φρεάτιο εκτροπής ομβρίων και από εκεί στο φυσικό αποδέκτη. Όταν το κύτταρο 

θα γίνει ενεργό και θα παράγει στραγγίσματα  θα ταπωθεί ο αγωγός εξόδου προς τον 

φυσικό αποδέκτη και μέσω διάταξης υπερχείλισης τα παραγόμενα στραγγίσματα θα 

οδηγούνται στο φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων. Ομοίως τα όμβρια που συλλέγονται 

από τους αγωγούς στους αναβαθμούς  μέσω φρεατίων και κλειστών αγωγών οδηγούνται 

στον φυσικό αποδέκτη. Όταν οι περιοχές των υποφάσεων γίνουν ενεργές θα ταπώνονται 

οι αντίστοιχοι αγωγοί και τα στραγγίσματα θα οδηγούνται στο φρεάτιο συλλογής 

στραγγισμάτων και εν συνεχεία στην μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων. 

Η δυνατότητα καθαρισμού των σωλήνων εξασφαλίζεται με την χρήση υψηλής πίεσης 

νερού- jetting – που αποτελεί μια από τις αποτελεσματικότερες τεχνικές. 

Φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων και  εκτροπής ομβρίων  

Κατάντη του ΧΥΤΑ στο χαμηλότερο σημείο κατασκευάζεται διθάλαμο φρεάτιο συλλογής 

στραγγισμάτων και εκτροπής ομβρίων. Στον πρώτο θάλαμο συλλέγονται τα παραγόμενα 

στραγγίσματα από την ενεργή φάση Α τα οποία με την βοήθεια αντλίας οδηγούνται στην 

δεξαμενή βροχοστραγγισμάτων και στην συνέχεια στην μονάδα επεξεργασίας 

στραγγισμάτων. Στο δεύτερο θάλαμο συγκεντρώνονται τα όμβρια από την μη ενεργή Β 

φάση, τα οποία μέσω αγωγού οδηγούνται στον φυσικό αποδέκτη. Όταν τα όμβρια γίνουν 

στραγγίσματα θα λειτουργεί ως φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων,  με απομόνωση του 

αγωγού εξόδου ομβρίων. 

Διέλευση αγωγών δια μέσω του αναχώματος  

Στα σημεία που οι αγωγοί θα διέρχονται από το οπλισμένο επίχωμα, αυτό θα 

κατασκευάζεται μέχρι το ύψος της άνω άντυγας του αγωγού. Στην συνέχεια θα γίνεται 
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εκσκαφή στο σημείο τοποθέτησης του αγωγού. Ακολουθεί επανεπίχωση με κατάλληλα 

προϊόντα και συμπύκνωση. 

Δίκτυο επανακυκλοφορίας 

Από τη μονάδα επεξεργασίας τα επεξεργασμένα στραγγίσματα, με τη βοήθεια αντλίας 

κατάλληλα διαστασιολογημένης, θα επανακυκλοφορούν στο σώμα του αντίστοιχου 

ενεργού χώρου, εφόσον απαιτείται από την προσφορά του διαγωνιζόμενου. Κάθε 

διαγωνιζόμενος οφείλει να προτείνει δίκτυο επανακυκλοφορίας σύμφωνα με την 

προσφορά του. Προδιαγραφές του δικτύου δίνονται στο κεφάλαιο των έργων υποδομής. 

6.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 6.2.1 η βάση σχεδιασμού της διαχείρισης 

στραγγισμάτων για την επιλογή των έργων επεξεργασίας τους θα είναι σύμφωνα με την 

προσφορά του διαγωνιζόμενου και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 150  m3/d. 

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση εντός του 

χώρου, για βιομηχανική χρήση στις επί μέρους εγκαταστάσεις καθώς και για 

ανακυκλοφορία στο ΧΥΤΥ. Για το λόγο αυτό θα τηρούνται τα όρια εκροής του Πίνακα 2 του 

παραρτήματος Ι της υπ. αριθμ. Οικ. 145116/2011 ΚΥΑ: 

Πίνακας 6.13: Χαρακτηριστικά εκροής 

Παράμετρος Τιμή 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) ≤ 10 mg/l 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) ≤ 125 mg/l 

Αιωρούμενα στερεά (SS) ≤ 10 mg/l 

Ολικό άζωτο (ΤΝ) ≤ 15 mg/l 

Αμμωνιακά (ΝΗ4) ≤ 2 mg/l 

Θολότητα ≤ 2 ΝΤU 

Ε-Coli 
≤ 5/100 ml για το 80% των δειγμάτων 
και ≤ 50/100 ml για το 95% των 
δειγμάτων 

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, η κατ’ ελάχιστο απαιτούμενη επεξεργασία 

περιλαμβάνει δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία ακολουθούμενη από τριτοβάθμια 

επεξεργασία και απολύμανση. 
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6.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

6.5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για τους παραπάνω λόγους, δηλαδή την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων αλλά και την τήρηση της νομοθεσίας, προτείνεται η βελτιστοποίηση της 

υφιστάμενης μονάδας και η αναβάθμιση της προσθέτοντας βαθμίδα τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας. 

Στo πλαίσιο του έργου θα βελτιστοποιηθεί η υφιστάμενη μονάδα ώστε να αποτελεί μια 

αποτελεσματική εγκατάσταση επεξεργασίας, η οποία θα μπορεί να επεξεργαστεί το 

επιπλέον υδραυλικό φορτίο που προκύπτει από την κατασκευή των έργων επεξεργασίας 

των απορριμμάτων και του ΧΥΤΥ. 

Η βασική φιλοσοφία λειτουργίας της βελτιστοποίησης της  μονάδας που θα προκύψει μετά 

την προμήθεια των ολοκληρωμένων συστημάτων και συγκροτημάτων έχει ως εξής: 

Τα στραγγίσματα από τα διάφορα στάδια παραγωγής τους  θα συλλέγονται και θα 

οδηγούνται σε δεξαμενή εξισορρόπησης, ικανού όγκου αποθήκευσης για τουλάχιστον 6 

ημέρες. 

Τα στραγγίσματα που θα συλλέγονται στην δεξαμενή εξισορρόπησης θα μεταφέρονται 

από τις υφιστάμενες υποβρύχιες αντλίες «αρχικής τροφοδοσίας» σε υπέργεια δεξαμενή 

από σκυρόδεμα η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τροφοδοσίας της αναβαθμισμένης 

μονάδας επεξεργασίας. Η τροφοδοσία της μονάδας προ-επεξεργασίας θα γίνεται από 

κατάλληλες αντλίες, με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής. Οι αντλίες θα έχουν 100% 

εφεδρεία. 

Το σύστημα προ-επεξεργασίας θα βασίζεται στη μέθοδο φυσικοχημικής επεξεργασίας 

(physicochemical treatment stage) που θα αποσκοπεί (i) στην κατά το δυνατό υψηλότερη 

απομάκρυνση των αιωρούμενων και κολλοειδών στερεών που περιέχονται στο ρεύμα 

τροφοδοσίας (καθώς και του συσχετιζόμενου με αυτά οργανικού φορτίου) (ii) στην 

κατακρήμνιση των βαρέων μετάλλων (metal precipitation), η παρουσία των οποίων 

δύναται να δυσχεράνει ή και να αναστείλει πλήρως τη λειτουργία της ακόλουθης βαθμίδας 

βιολογικής επεξεργασίας  και (iii) στην ρύθμιση του pH των αποβλήτων ώστε να μπορούν 

να επεξεργαστούν στην βιολογική βαθμίδα.  Το σύστημα προ-επεξεργασίας θα είναι 

προκατασκευασμένο και η διεργασία αυτού παράγει δύο ρεύματα (i) ένα ρεύμα (ιζήματα)  

φυσικοχημικής λάσπης η οποία θα καταλήγει με βαρύτητα ή κατάλληλες αντλίες στην 
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υφιστάμενη δεξαμενή πάχυνσης της λάσπης πριν καταλήξει στο ΧΥΤΥ για τελική διάθεση 

και (ii) ένα δεύτερο ρεύμα του διαυγασμένου το οποίο θα οδεύει στην είσοδο της βιολογικής 

βαθμίδας.  

Η υφιστάμενη βιολογική βαθμίδα η οποία λειτουργεί με την μέθοδο του SBR [Sequential 

Batch Reactor], η οποία είναι μέθοδος βιολογικής ενεργούς ιλύος μέσης συγκέντρωσης 

βιομάζας σε διαδοχικούς αντιδραστήρες, θα τροποποιηθεί και θα μετατραπεί σε βιολογική 

βαθμίδα βιομεμβρανών (MBR) τύπου external – MBR. 

Το μη βιοδιασπώμενο οργανικό φορτίο (σκληρό COD) καθώς και ένα ποσοστό αζώτου είτε 

με την μορφή νιτρικών ή αμμωνίας που δεν έφυγαν με την βιολογική επεξεργασία θα 

αφαιρεθούν στο σύστημα αντίστροφης όσμωσης (RO) που θα χρησιμοποιηθεί ως 

τελευταίο στάδιο επεξεργασίας. Η μέθοδος της αντίστροφης όσμωσης είναι κατάλληλη για 

να αφαιρεί διαλυτά φορτία και ιόντα και έτσι να επιτευχθεί η απαιτούμενη ποιότητα εκροής. 

Η αντίστροφη όσμωση διαχωρίζει το εισερχόμενο υγρό σε δύο ρεύματα, στο διήθημα και 

στο συμπύκνωμα. Το διήθημα που αποτελεί και την τελική εκροή της μονάδας θα 

μεταφερθεί σε κατάλληλη δεξαμενή και από εκεί για τελική διάθεση, ενώ το συμπύκνωμα 

θα μεταφερθεί σε ενδιάμεση δεξαμενή από όπου και ελεγχόμενα με την χρήση κατάλληλων 

αντλιών θα διατίθεται στο χώρο του ΧΥΤΥ.  

6.5.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Η επεξεργασία των στραγγισμάτων στον ΧΥΤΑ Αμαρίου λαμβάνει χώρα μέσω των 

εφαρμογών σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου (SBR – Sequencing Batch Reactor). Τα 

συστήματα SBR επιτυγχάνουν την επεξεργασία σε έναν μόνο αντιδραστήρα, μέσω 

εναλλασσόμενης λειτουργίας. Οι ίδιες εφαρμογές επεξεργασίες απαιτούν πολλούς εν 

σειρά αντιδραστήρες σε συστήματα συνεχούς ροής. Τα συστήματα SBR έχουν σχεδιαστεί 

να λειτουργούν αυτόματα, με επαρκή αερισμό για το υψηλό οργανικό και αμμωνιακό 

φορτίο  που απαντάται σε στραγγίσματα ΧΥΤΑ. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής του υφιστάμενου συστήματος 

επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Αμαρίου: 

• Τα στραγγίσματα συλλέγονται στο φρεάτιο στην βάση του ΧΥΤΑ και μέσω αντλίας 

οδηγούνται στην δεξαμενή συλλογής (I). Για την μεταφορά λειτουργεί και 

αντλιοστάσιο με σύστημα 2 αντλιών. 
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• Η δεξαμενή συλλογής έχει όγκο 115 m3 και ένα σύστημα πυθμένα με 24 διαχύτες 

μεμβράνης, για την αποφυγή καθιζήσεων κατά την παραμονή των στραγγισμάτων 

(3 – 4h). 

• Οι ανοιχτές τσιμεντένιες δεξαμενές (ΙΙ, όγκου 600 m3 έκαστη) αποτελούν χώρο 

αποθήκευσης βροχοστραγγιδίων, που σταδιακά οδηγούνται στην ανοιχτή 

δεξαμενή Ι. 

• Στην συνέχεια τα στραγγίσματα από την δεξαμενή Ι οδηγούνται στην δεξαμενή 

ταχείας ανάμιξης, όγκου 3 m3 (ΙV). Στην δεξαμενή λαμβάνει χώρα ανάμιξη και 

προσθήκη θειικού αργιλίου για την χημική καθίζηση. Ο χρόνος παραμονής 

ανέρχεται  σε  10 λεπτά. 

• Τα στραγγίσματα στην συνέχεια οδηγούνται στη δεξαμενή αργής ανάμιξης (V), 

όγκου 5,5 m3. Εκεί λαμβάνει χώρα προσθήκη ηλεκτρολυτών και καθίζηση. Ο 

χρόνος παραμονής ανέρχεται σε 30 λεπτά. 

• Στην συνέχεια γίνεται μεταφορά στην δεξαμενή χημικής καθίζησης (VI), όγκου 

30m3, για καθίζηση και απομάκρυνση αμμωνιακού αζώτου. Ο χρόνος παραμονής 

ανέρχεται σε2h. 

• Μετά το βήμα VI τα στραγγίσματα υπερχειλίζουν στις δεξαμενές SBR (ΙΙΙ, όγκου 

461 m3έκαστη). Οι δεξαμενές διαθέτουν σύστημα επιφανειακού αερισμού και 

υποβρύχιο σύστημα ανάμιξης. Μέσω προσθήκης χημικών αποφεύγεται η 

υπέρμετρη παραγωγή αφρού που παράγεται κατά τον αερισμό. 

• Το σύστημα SBR περιλαμβάνει την 1η φάση του αερισμού, την 2ηφάση της 

καθίζησης και την 3η φάση της υπερχείλισης στραγγισμάτων στον υδροβιότοπο, ο 

οποίος είναι ανενεργός στην τρέχουσα περίοδο. Μετά το παραπάνω τα 

στραγγίσματα χλωριώνονται και ανακυκλοφορούνται στην απορριμματική μάζα. 

Για την χλωρίωση λαμβάνει χώρα προσθήκη NaOCl, περίπου 500L/μήνα. Ο 

αερισμός λαμβάνει χώρα διακοπτόμενα με την ανάμιξη, κάθε 30 λεπτά και για 

διάστημα 10 ωρών. Στην συνέχεια λαμβάνει χώρα 2ωρη καθίζηση. Κάθε 24 ώρες 

τα στραγγίσματα υπερχειλίζουν προς τον υδροβιότοπο /ΧΥΤΑ. 
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Διάγραμμα ροής υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Αμαρίου. 

Ιλύς 

• Παραγωγή ιλύος λαμβάνει χώρα στην δεξαμενή χημικής καθίζησης (VI), στις 

δεξαμενές SBR (III) και στην δεξαμενή συλλογής – εξισορρόπησης (Ι). 

• Η ιλύς από την δεξαμενή Ι συλλέγεται και μεταφέρεται πίσω στον ΧΥΤΑ, περίπου 

1  με 2 φορές το χρόνο. 

• Η ιλύς από τις δεξαμενές SBR μεταφέρεται στην δεξαμενή πάχυνσης (VII), όγκου 

30m3. 

• Η ιλύς από την δεξαμενή VII μαζί με την ιλύ από την δεξαμενή VΙ μεταφέρονται 

στην δεξαμενή αερόβιας σταθεροποίησης (VIII), όγκου 62m3. Η δεξαμενή 

περιλαμβάνει σύστημα πυθμένα με 28 διαχυτές αέρα. 

• Στην συνέχεια η ιλύς αποτίθεται στον ΧΥΤΑ.  

6.5.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

6.5.3.1 Γενικά 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο το υφιστάμενο σύστημα 

επεξεργασίας των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Αμαρίου θα πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε να 

εξυπηρετεί τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των απορριμμάτων και 
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του νέου κυττάρου ΧΥΤΥ που θα κατασκευαστεί. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδηγούν 

στην αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης είναι: 

• Διαφοροποίηση της ποιότητας και της ποσότητας των στραγγισμάτων από την 

ποιότητα σχεδιασμού του υφιστάμενου συστήματος κατόπιν σειράς χημικών 

αναλύσεων από το Φορέα Διαχείρισης 

• Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στα στραγγίσματα ώστε να επιτυγχάνονται 

οι απαιτήσεις της ΥΑ Αριθμ. Οικ. 145116/2011 για απεριόριστη άρδευση. 

• Αναβάθμιση και συντήρηση του υφιστάμενου (παλαιωμένου) συστήματος 

επεξεργασίας με προσθήκες και λειτουργικές παρεμβάσεις που θα το καθιστούν 

λειτουργικό για τα επόμενα χρόνια. 

Το αναβαθμισμένο σύστημα επεξεργασίας των στραγγισμάτων θα αποτελείται από 

τουλάχιστον τέσσερις διακριτές φάσεις επεξεργασίας. 

1. Φάση Εξισορρόπησης – Εξομοίωσης των Ροών 

2. Φυσικοχημική επεξεργασία  

3. Βιολογική επεξεργασία με μέθοδο βιομεμβρανών 

4. Τριτοβάθμια επεξεργασία με σύστημα αντίστροφης ώσμωσης. 

Οι κύριες διαφοροποιήσεις του νέου συστήματος σε σχέση με το υφιστάμενο σχετίζονται 

και με τις τρεις φάσεις επεξεργασίας των στραγγισμάτων. Συγκεκριμένα: 

• Εγκαθίσταται νέα φυσικοχημική επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει σύστημα 

κροκίδωσης – συσσωμάτωσης, σύστημα μέτρησης και ρύθμισης pH ώστε να είναι 

εφικτή η ανάπτυξη βιολογικής επεξεργασίας στο επόμενο στάδιο. 

• Ο διαχωρισμός των στερεών μετά από την χημική κροκίδωση – συσσωμάτωση θα 

γίνεται με σύστημα αεριζόμενης επίπλευσης ώστε να δίνεται η δυνατότητα 

αφαίρεσης των στερεών που έχουν την τάση να επιπλέουν αλλά και να καθιζάνουν. 

• Η βιολογική βαθμίδα μετατρέπεται από σύστημα SBR σε σύστημα βιομεμβρανών 

MBR εξωτερικού τύπου. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει την διαστασιολόγηση και 

λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων του συστήματος (φυσικοχημική 

επεξεργασία, DAF, κ.λπ.) με χαμηλή σταθερή παροχή ενώ αποφεύγονται μεγάλοι 

όγκοι δεξαμενών για την τροφοδοσία της μονάδας αντίστροφης όσμωσης που θα 

υπήρχαν με το σύστημα του SBR. Επιπλέον η αυξημένη συγκέντρωση της 

βιομάζας στους αντιδραστήρες επιτρέπει την επεξεργασία μεγαλύτερων όγκων 

στραγγισμάτων σε αυτούς, καλύπτοντας έτσι τις αυξημένες υδραυλικές παροχές. 

• Προστίθεται σύστημα δοσομέτρησης μεθανόλης για την διόρθωση του λόγου 
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COD/BOD5 και BOD5/ N-NH4 ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή 

απόδοση του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας 

• Προστίθεται σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας της δευτεροβάθμιας εκροής του 

βιολογικού αντιδραστήρα με την χρήση αντίστροφης ώσμωσης επιτρέποντας έτσι 

την κάλυψη των απαιτήσεων της ΥΑ Αριθμ. Οικ. 145116/2011 για απεριόριστη 

άρδευση. 

6.5.3.2 Στάδια Επεξεργασίας Αναβαθμισμένης Εγκατάστασης 

Α. Εξοπλισμός συγκράτησης - εξισορρόπησης βροχοστραγγισμάτων 

• Συγκέντρωση στραγγισμάτων από τις διάφορες πηγές παραγωγής τους σε 

δεξαμενή εξισορρόπησης – εξομοίωσης  

• Άντληση στραγγισμάτων από την δεξαμενή εξισορρόπησης προς την μονάδα 

επεξεργασίας των στραγγισμάτων 

Β. Εξοπλισμός Προ-επεξεργασίας  

• Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας μονάδας προ-επεξεργασίας. 

• Μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας για μείωση των βαρέων μετάλλων-

κολλοειδών, οργανικού αζώτου και του COD (Στάδιο κροκίδωσης – 

συσσωμάτωσης – ρύθμιση pH) 

• Σύστημα αεριζόμενης επίπλευσης (DAF) 

• Αντικατάσταση και αναβάθμιση μονάδας προσθήκης χημικών 

• Προσθήκη εξωτερικής πηγής άνθρακα - Σύστημα δοσομέτρησης και αντλίες 

προσθήκης μεθανόλης ή γλυκερίνης για τις ανάγκες απονιτροποίησης. 

Γ. Εξοπλισμός Βελτιστοποίησης της υφιστάμενης μονάδας βιολογικής 

επεξεργασίας SBR 

• Μετατροπή Βιοαντιδραστήρα SBR σε βιαντιδραστήρα αερισμού – νιτροποίησης – 

απονιτροποίησης συστήματος external MBR. 

• Εγκατάσταση νέου συστήματος αερισμού με φυσητήρες και διαχύτες του 

αντιδραστήρα των βιομεμβρανών 

• Εγκατάσταση συστημάτων ανάδευσης στην δεξαμενή απονιτροποίησης των 

βιοαντιδραστήρων. 

• Άντληση ανάμικτου υγρού για την ανακυκλοφορία νιτρικών  

• Άντληση ανάμικτου υγρού προς συστοιχίες external MBR 
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• Προκατασκευασμένο Συγκρότημα (containerized) διαχωρισμού βιομάζας με την 

μέθοδο της υπερδιήθησης, τύπου External-MBR.  

• Διάταξη χημικού καθαρισμού μεμβρανών MBR 

• Συγκέντρωση – σταθεροποίηση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιλύος 

• Πάχυνση ανάμικτης ιλύος 

• Άντληση λάσπης από δεξαμενή πάχυνσης και διάθεση της στο ΧΥΤΥ.  

Δ. Εξοπλισμός για την Μονάδα Αντίστροφης Ώσμωσης 

• Δεξαμενή τροφοδοσίας αντίστροφης ώσμωσης. 

• Συγκρότημα αντίστροφης ώσμωσης έτοιμο τοποθετημένο σε container 

• Δεξαμενή αποθήκευσης συμπυκνώματος. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών μεταφοράς συμπυκνώματος στο ΧΥΤΥ. 

Ε. Εξοπλισμός Τελικής Διάθεσης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων 

• Σύστημα απολύμανσης με UV 

• Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων. 

• Πιεστικό συγκρότημα διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς και διάθεσης επεξεργασμένων 

προς άρδευση και βιομηχανική χρήση  

• Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου διάθεσης επεξεργασμένων προς 

ανακυκλοφορία  

ΣΤ. Υποστηρικτικός Εξοπλισμός 

• Κεντρικό σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου. 

• Πιεστικό συγκρότημα άρδευσης. 

• Δίκτυο συλλογής υγρών αποβλήτων. 

• Φρεάτια ελέγχου. 

6.5.4 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΒΡΟΧΟΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ 

Θα κατασκευαστεί δεξαμενή για την αποθήκευση των στραγγισμάτων πριν την τροφοδοσία 

του συστήματος επεξεργασίας τους. Ο συνολικός όγκος εξισορρόπησης θα είναι 

τουλάχιστον 1500 μ3. Σκοπός της δεξαμενής είναι η εξισορρόπηση των υδραυλικών 

αιχμών και η ομογενοποίηση των υγρών αποβλήτων. 
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Στη γενική διάταξη φαίνεται η θέση της δεξαμενής εξισορρόπησης-βροχοστραγγιδίων στην 

οποία θα εισέρχονται τα κλάσματα των στραγγισμάτων από τα διάφορα σημεία 

παραγωγής τους η οποία δεν είναι δεσμευτική και κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να την 

χωροθετήσει σε διαφορετικό σημείο σύμφωνα με την προσφορά του. 

Η δεξαμενή εξισορρόπησης θα κατασκευαστεί από κατάλληλο υλικό με αντοχή σε έντονο 

διαβρωτικό περιβάλλον όπως αυτό των στραγγισμάτων. Για την αποφυγή επικαθίσεων 

στον πυθμένα της δεξαμενής θα εγκατασταθούν υποβρύχιοι οριζόντιοι αναδευτήρες 

προπέλας. Ο αριθμός των αναδευτήρων θα καθοριστεί ανάλογα με την γεωμετρία της 

δεξαμενής εξισορρόπησης ώστε να πληρείται η συνθήκη ανάδευσης των 10Watt/m3 

δεξαμενής. 

6.5.5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την τροφοδοσία της μονάδας επεξεργασίας απαιτείται η εγκατάσταση αντλιοστασίου 

τροφοδοσίας στην δεξαμενή εξισορρόπησης με αντλίες ρυθμιζόμενης παροχής για την 

δοσομέτρηση των στραγγισμάτων κατάλληλης παροχής και μανομετρικού. Θα 

περιλαμβάνεται εφεδρεία 100% και όλα τα κατάλληλα όργανα ελέγχου λειτουργίας. 

Η λειτουργία του αντλιοστασίου θα ελέγχεται από μετρητή στάθμης στην δεξαμενή 

εξισορρόπησης, ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο στην γραμμή κατάθλιψης και ρυθμιστές 

στροφών οι οποίοι θα ρυθμίζουν το σημείο λειτουργίας κάθε αντλίας ενώ θα προβλέπεται 

η κυκλική εναλλαγή της λειτουργίας τους ώστε να ισοκατανέμονται οι ώρες λειτουργίας 

τους. 

6.5.6 ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ COD 

Προκειμένου να περιοριστεί η συγκέντρωση των ολικών αιωρούμενων στερεών (βαρέων 

μετάλλων) (TSS) καθώς και του Οργανικού Αζώτου αλλά και του πολύ δύσκολα 

αποδόσιμου COD (hard COD) εγκαθίσταται Μονάδα Φυσικο-Χημικής Επεξεργασίας με την 

μέθοδο της κροκίδωσης και συσσωμάτωσης και έπειτα διαχωρισμού σύστημα αεριζόμενης 

επίπλευσης (DAF). 

Η μονάδα στηρίζεται σε φυσικοχημικές διεργασίες σε συνδυασμό με μονάδα επίπλευσης 

διαλελυμένου αέρα (Dissolved Air Flotation, DAF) ονομαστικής δυναμικότητας σύμφωνα 

με την προσφορά του διαγωνιζόμενου, αλλά τουλάχιστον 7,5m3/h. 

Η φυσικοχημική βαθμίδα θα περιλαμβάνει τα κάτωθι διακριτά στάδια: 
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• Στάδιο χημικής προετοιμασίας (Chemical conditioning) 

• Στάδιο διαχωρισμού στερεού-υγρού (διαύγαση) 

Η βαθμίδα φυσικοχημικής επεξεργασίας αποτελεί μία ενιαία και συμπαγή μονάδα, η οποία 

έχει τη μορφή κατάλληλα διαμορφωμένου για το σκοπό αυτό κοντέινερ 40' High Cube και 

η οποία θα είναι έτοιμη για άμεση εγκατάσταση και εύκολη διασύνδεση με τις λοιπές 

συνεργαζόμενες μονάδες στο χώρο του Έργου. 

Στο εν λόγω κοντέινερ θα είναι εγκατεστημένο το σύνολο σχεδόν του απαιτούμενου για τη 

φυσικοχημική επεξεργασία εξοπλισμού με αντιολισθητικό δάπεδο, δυνατότητα 

αποστράγγισης διαρροών, πλήρη εσωτερική υδραυλική διασύνδεση, πλήρη καλωδίωση 

και επαρκή φωτισμό και με φωτισμό ασφαλείας. 

Το κοντέινερ θα διαθέτει την πρέπουσα θερμομόνωση εσωτερικά. 

Επιπλέον, το κοντέινερ θα διαθέτει τον απαραίτητο εξαερισμό σε όλα τα διαμερίσματα του 

και ειδικότερα στον χώρο όπου θα είναι τοποθετημένη η δεξαμενή επίπλευσης προς 

αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων ένεκα σχηματισμού χημικών ατμών. 

Το κοντέινερ θα περιλαμβάνει τρία (3) διακριτά διαμερίσματα, ήτοι: 

• Το διαμέρισμα εγκατάστασης της δεξαμενής επίπλευσης 

• το διαμέρισμα εγκατάστασης των αντλιών και του παρελκόμενου εξοπλισμού 

• το διαμέρισμα εγκατάστασης του τοπικού πίνακα ελέγχου & αυτοματισμού. 

Τα εν λόγω διαμερίσματα θα χωρίζονται με εσωτερικό τοίχωμα, ενώ η πρόσβαση σε 

καθένα από αυτά θα γίνεται μέσω ξεχωριστών εισόδων με πόρτες που κλειδώνουν, 

ανοίγουν προς τα έξω και ανοίγουν από μέσα με ειδική μπάρα ασφαλείας. 

Ειδικότερα για το διαμέρισμα που θα τοποθετηθεί η δεξαμενή επίπλευσης, θα υπάρχει 

ειδική διάταξη με ισχυρό εξαερισμό. 

Ο χώρος του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι κλιματιζόμενος. 

Χημική Προετοιμασία 

Ως χημική προετοιμασία (chemical conditioning) νοείται η κατάλληλη προκατεργασία των 

υγρών αποβλήτων χρήσει χημικών αντιδραστηρίων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο 

διαχωρισμός στερεού/υγρού μέσω της ακόλουθης διεργασίας επίπλευσης διαλελυμένου 

αέρα. Η χημική προετοιμασία περιλαμβάνει την προσθήκη βάσεως για ρύθμιση της τιμής 
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του pH στα εκάστοτε επιθυμητά πλαίσια, καθώς επίσης και τη χρήση αντιδραστηρίων 

κροκίδωσης & συσσωμάτωσης.  

Ως προς τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η χρήση κατάλληλου ανόργανου αντιδραστηρίου 

κροκίδωσης για την αποσταθεροποίηση των αιωρούμενων και κολλοειδών στερεών που 

περιέχονται στο ρεύμα τροφοδοσίας (πχ σωματιδιακό και κολλοειδή) θεωρείται αναγκαία. 

Η αποτελεσματική απομάκρυνση των εν λόγω στερεών προ της εισόδου των υγρών 

αποβλήτων στη επόμενη βαθμίδα επεξεργασίας είναι μεγάλης σημασίας. 

Στη βαθμίδα χημικής προετοιμασίας της μονάδας, θα λαμβάνουν χώρα τα κάτωθι: 

• Προσθήκη αντιδραστηρίου για ρύθμιση της τιμής του pH στα επιθυμητά πλαίσια, 

• Προσθήκη αντιδραστηρίου κροκίδωσης για την αποσταθεροποίηση 

(εξουδετέρωση φορτίου) των αιωρούμενων και κολλοειδών στερεών συστατικών, 

• Προσθήκη αντιδραστηρίου συσσωμάτωσης (πολυηλεκτρολύτης) για αύξηση του 

μεγέθους των παραγόμενων χημικών θρόμβων ώστε να διευκολυνθεί-επιταχυνθεί 

ο μετέπειτα διαχωρισμός τους από την υγρή φάση. 

Επιπλέον, κατά την προσθήκη τους στο νερό, τα περισσότερα ανόργανα κροκιδωτικά 

δύναται να μειώσουν σημαντικά την τιμή του pH, ενώ τα ίδια λειτουργούν βέλτιστα σε pH 

που κυμαίνεται μεταξύ 6.5-7.5. Ως εκ τούτου, απαιτείται πρόβλεψη για την προσθήκη δ/τος 

βάσεως για ρύθμιση του pH στα επιθυμητά πλαίσια λειτουργίας. 

Ως αντιδραστήριο ρύθμισης του pH επιλέγεται το υδροξείδιο του νατρίου (sodium 

hydroxide, NaOH) λόγω του υψηλού δείκτη αλκαλικότητας και της μεγάλης διαλυτότητάς 

του. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί δ/μα NaOH 50% w/w (industrial grade), η προσθήκη 

του οποίου στο ρεύμα των αποβλήτων θα γίνεται μέσω κατάλληλης δοσομετρικής αντλίας.  

Ως αντιδραστήριο κροκίδωσης (coagulant) επιλέγεται το χλωριούχο πολυαργίλιο 

(polyaluminium chloride, PACl) λόγω της αποτελεσματικότητάς του σε μεγαλύτερο εύρος 

τιμών pH και της μικρότερης κατανάλωσης αλκαλικότητας που επιφέρει σε σύγκριση με τα 

συνήθη ανόργανα κροκιδωτικά. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί δ/μα PACl 14% w/w (ως 

Al2O3), η προσθήκη του οποίου στο ρεύμα των αποβλήτων θα γίνεται μέσω κατάλληλης 

δοσομετρικής αντλίας. 

Ως αντιδραστήριο συσσωμάτωσης (flocculant) επιλέγεται κατάλληλος ανιονικός 

πολυηλεκτρολύτης. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί δ/μα πολυηλεκτρολύτη 

περιεκτικότητας σε στερεά 0.1-0.2%. Το εν λόγω δ/μα θα παρασκευάζεται επί τόπου με 
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διάλυση σκόνης σε αυτόματο σύστημα προετοιμασίας & αποθήκευσης και θα προστίθεται 

στο ρεύμα των αποβλήτων μέσω κατάλληλης δοσομετρικής αντλίας θετικής εκτόπισης. 

Η προσθήκη και ανάμιξη των προαναφερθέντων χημικών δ/των στο ρεύμα τροφοδοσίας 

των αποβλήτων θα γίνεται σε στατικό σωληνωτό αναμίκτη τύπου «in-line flocculator». Ο 

έλεγχος της τιμής του pH μετά την προσθήκη των αντιδραστηρίων θα γίνεται on-line με τη 

χρήση κατάλληλου ηλεκτροδίου προσαρμοσμένου σε ειδική θέση του στατικού αναμίκτη. 

Υπενθυμίζεται ότι η έγχυση της καυστικής σόδας, του χλωριούχου πολυαργιλίου και του 

πολυηλεκτρολύτη θα γίνεται σε διαδοχικά σημεία του σωληνωτού στατικού αναμίκτη. Ο 

αναμίκτης θα εξασφαλίζει επαρκή χρόνο και ενέργεια ανάμιξης μεταξύ των προστιθέμενων 

χημικών και του ρεύματος τροφοδοσίας των υγρών αποβλήτων. 

Συγκρότημα επίπλευσης DAF 

Το συγκρότημα θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη: 

• Τη δεξαμενή διαχωρισμού όπου λαμβάνει χώρα ο διαχωρισμός στερεών – υγρού 

• Το πλαστικό ξέστρο ξαφρίσματος (skimmer) τύπου αλυσίδας πτερυγίων μέσω του 

οποίου απάγεται η επιπλέουσα λάσπη 

• Το σύστημα (γεννήτρια) παραγωγής κορεσμένων μικροφυσαλίδων αέρα, τύπου 

τουρμπίνας 

• Τη διάταξη εκτόνωσης μικροφυσαλίδων 

• Το θάλαμο συλλογής λάσπης 

Στη δεξαμενή επίπλευσης θα λαμβάνει χώρα διαχωρισμός στερεού-υγρού, δηλαδή 

διαχωρισμός από την υγρή φάση των χημικών θρόμβων που σχηματίζονται κατά τα 

προηγηθέντα στάδια της κροκίδωσης & συσσωμάτωσης. Η δεξαμενή θα διαθέτει κωνικό 

πυθμένα καθώς και πλάκες καθίζησης (coalescing plates) από πλαστικό υλικό για την 

υποβοήθηση καθίζησης των βαρέων στερεών υπολειμμάτων. Η δεξαμενή θα διαθέτει 

επίσης αντλία απομάκρυνσης των ιζημάτων ρυθμιζόμενων στροφών από inverter, τα 

οποία θα απορρίπτονται με περιοδική λειτουργία από χρονοπρόγραμμα. Η πάχυνση της 

επιπλέουσας λάσπη θα επιτυγχάνεται διαμέσου της συνεχούς απομάκρυνσης και 

προώθησης της λάσπης από το επιφανειακό ξέστρο προς το θάλαμο συλλογής. Η 

απομάκρυνση της επιπλέουσας λάσπης προς τη δεξαμενή πάχυνσης θα γίνεται μέσω 

αντλίας θετικής εκτόπισης ρυθμιζόμενων στροφών από inverter. 

Το συγκρότημα επίπλευσης (DAF) θα είναι ορθογωνικής διατομής με δυναμικότητα 

σύμφωνα με την προσφορά του διαγωνιζόμενου, αλλά τουλάχιστον 7,5m3/h. Θα είναι 
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ωφέλιμης επιφάνειας διαχωρισμού σύμφωνα με την προσφορά του διαγωνιζόμενου αλλά 

τουλάχιστον 3m2. 

Όλο το συγκρότημα θα είναι κατασκευασμένο από AISI 316 και θα διαθέτει κωνικό 

πυθμένα για διαχωρισμό τυχόν βαρέων στερεών με τάση προς καθίζηση, καθώς επίσης 

και ρυθμιζόμενο υπερχειλιστή για παραλαβή του διαυγασμένου υγρού (πρωτοβάθμια 

εκροή). Όλη η δεξαμενή θα είναι καλυμμένη με πλαστικό ανοιγόμενο κάλυμμα για την 

ελαχιστοποίηση των οσμών. 

Το ανεπεξέργαστο αλλά κροκιδωμένο λύμα, κορεσμένο πια με αέρα, εκτονώνεται 

διαμέσου ειδικής βαλβίδας στο κάτω μέρος της δεξαμενής του DAF.  Στο σημείο αυτό 

αρχίζουν να δημιουργούνται εκατομμύρια μικρο-φυσαλίδες.  Η δεξαμενή του DAF όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω είναι ειδικά σχεδιασμένη και αποτελείται από τα εξής μέρη:  

(i) Ζώνη Επαφής, όπου οι μικρο-φυσαλίδες προσκολλούνται στην αιωρούμενη ύλη 

εκμεταλλευόμενες τις διεπιφανειακές δυνάμεις  οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ 

αεριού και στερεού.  Μεγέθη όπως η ταχύτητα του υγρού, η μορφή της ροής, το 

μέγεθος και η ποσότητα των φυσαλίδων  αλλά και ο χρόνος  παραμονής σ’ αυτή 

είναι κάποιες από τις παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος 

και γι΄ αυτό λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και υπολογισμό  των διαστάσεων 

και της μορφής της ζώνης αυτής. 

(ii) Ζώνη Διαχωρισμού, όπου τα συσσωματώματα μαζί με τις φυσαλίδες του αέρα 

(αγγλομερή) που έχουν επικολληθεί σ΄ αυτά διαχωρίζονται από το υγρό με την 

επίπλευση τους. Ο σχεδιασμός της ζώνης αυτής έχει γίνει έτσι ώστε η επιφανειακή 

φόρτιση των αποβλήτων να είναι μικρότερη από την ταχύτητα ανόδου των 

αγγλομερών.  Μεγέθη όπως η πυκνότητα των αγγλομερών και ο αριθμός Reynold 

της ροής αυτών, επίσης η διάμετρος των φυσαλίδων καθώς και των σωματιδίων 

είναι παράμετροι για το υπολογισμό της ζώνης αυτής. 

(iii) Ζώνη Ροής, όπου το διαχωρισμένο, διαυγασμένο υγρό ρέει διαμέσου 

διαφραγμάτων προς την έξοδο.  Η γεωμετρία και οι διαστάσεις της ζώνης αυτής είναι 

τέτοιες ώστε να επιτρέπουν μόνο το καθαρό υγρό να φεύγει ενώ τα επιπλέοντα να 

μένουν παγιδευμένα στην ζώνη διαχωρισμού. 

(iv) Ξέστρο Επιπλεόντων.  Στο άνω μέρος της ζώνη διαχωρισμού συσσωρεύονται τα 

επιπλέοντα και δημιουργούν ένα στρώμα λάσπης (sludgeblanket).  Επίσης, κάποια 

σημαντικά μεγαλύτερα και βαρύτερα σωματίδια κατακάθονται στον πυθμένα της 

δεξαμενής.   Το ξέστρο απαγωγής  της λάσπης κινείται με χαμηλή ταχύτητα για την 

συλλογή των επιπλεόντων. Το σύνολο σχεδόν των αιρούμενων στερεών 
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απομακρύνονται από την επιφάνεια και οδηγούνται σε κατάλληλη χοάνη και από εκεί 

στην έξοδο της διάταξης.  

(v) Μηχανισμός Κίνησης όπου κινεί τα ξέστρα λάσπης.  Ο μηχανισμός είναι κεντρικής 

οδήγησης και αποτελείται από ηλεκτρομειωτήρα με μεγάλη δυνατότητα μείωσης και 

υψηλού συντελεστή λειτουργίας – ασφαλείας “service factor” για τις πιο απαιτητικές 

συνθήκες λειτουργίας. 

Από τη δεξαμενή του DAF εξέρχονται δύο ρεύματα, το ένα είναι το διαυγασμένο – καθαρό 

υγρό και το άλλο το επιβαρημένο με τα στερεά και λίπη – λάσπη.  Το καθαρό υγρό θα 

οδεύει δια βαρύτητας σε διαμέρισμα προσωρινής συλλογής.  Από τη δεξαμενή αυτή 

αναρροφά μέρος της ροής η αντλία ανακυκλοφορίας ενώ η περίσσεια παροχή θα πηγαίνει 

με βαρύτητα στη έξοδο του συστήματος. Η επιπλέουσα λάσπη θα βγαίνει από κατάλληλο 

στόμιο στην δεξαμενή DAF και θα οδηγείται με βαρύτητα σε δοχείο συγκέντρωσης της 

λάσπης.  

Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης θα θεωρηθεί απόδοση απομάκρυνσης της 

φυσικοχημικής επεξεργασίας το μέγιστο 50% για το COD. 

6.5.7 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

Για τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων επιλέγεται η μέθοδος των βιομεμβρανών με 

το σύστημα MBR εξωτερικού τύπου έναντι του συστήματος  SBR το οποίο είχε σχεδιαστεί. 

Οι  λόγοι  τροποποίησης  του υφιστάμενου συστήματος καθώς και η επιλογή του MBR 

είναι οι παρακάτω: 

• Κατά την φάση καθίζησης και εκκένωσης των αντιδραστήρων SBR θα έπρεπε η 

παροχή τροφοδοσίας να σταματάει με αποτέλεσμα την επιφόρτιση της σταθερής 

παροχής του συστήματος στις επόμενες ώρες. 

• Το σύστημα SBR (σε ένα κύκλο) που είχε σχεδιαστεί θα έπρεπε να εκκενώσει σε 

χρονικό διάστημα μίας ώρας την ημερήσια επεξεργασμένη παροχή του με 

αποτέλεσμα την ανάγκη νέας δεξαμενής συλλογής η οποία θα τροφοδοτούσε την 

επόμενη βαθμίδα επεξεργασίας (αντίστροφη ώσμωση). 

• Η αφαίρεση της λάσπης από τον πυθμένα των αντιδραστήρων SBR ήταν 

προβληματική λόγω έλλειψης κατάλληλων κλίσεων του πυθμένα της δεξαμενής. 

• Η αυξημένη συγκέντρωση των αιωρούμενων στερεών στους αντιδραστήρες του 

συστήματος των μεμβρανών επιτρέπει την επεξεργασία αυξημένων υδραυλικών 

και οργανικών φορτίσεων χωρίς την τροποποίηση του όγκου των δεξαμενών. 

• Το σύστημα των μεμβρανών επιτυγχάνει υψηλούς βαθμούς απομάκρυνσης 
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στερεών με αποτέλεσμα την προστασία της μετέπειτα βαθμίδας επεξεργασίας του 

συστήματος (αντίστροφη όσμωση) και την αύξηση της απόδοσης της. 

Για την τροποποίηση των αντιδραστήρων SBR σε αντιδραστήρα νιτροποίησης 

απονιτροποίησης αντιδραστήρων βιομεμβρανών απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες: 

• Ενοποίηση των δύο αντιδραστήρων SBR με κατασκευή υποβρυχίου ανοίγματος 

(διαστάσεων 2 x 1m) στον κοινό τοιχίο τους 

• Ο πρώτος αντιδραστήρας SBR θα μετατραπεί σε ανοξική δεξαμενή όπου θα 

λαμβάνει χώρα η απονιτροποίηση των νιτρικών. Θα εγκατασταθούν υποβρύχιοι 

αναδευτήρες για την πλήρη μίξη του ανάμεικτου υγρού στην δεξαμενή. 

• Ο δεύτερος αντιδραστήρας SBR θα μετατραπεί σε αεριζόμενη δεξαμενή όπου θα 

λαμβάνει χώρα η οξείδωση του άνθρακα και η νιτροποίηση της αμμωνίας. Θα 

αντικατασταθεί το υφιστάμενο σύστημα αερισμού των επιφανειακών αεριστήρων 

με σύστημα υποβρύχιας διάχυσης μέσω διαχυτών και τροφοδοσία αέρα από 

λοβοειδής φυσητήρες. 

• Θα εγκατασταθεί αντλιοστάσιο εσωτερικής ανακυκλοφορίας του ανάμικτου υγρού. 

• Θα εγκατασταθεί αντλιοστάσιο τροφοδοσίας του συστήματος μεμβρανών κατάντη 

της δεξαμενής αερισμού. 

Σημειώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προτείνει διαφορετικές τροποποιήσεις 

στην προσφορά του σύμφωνα με την προσφερόμενη μονάδα επεξεργασίας 

στραγγισμάτων. 

6.5.7.1 Σύστημα προσθήκης εξωτερικής πηγής άνθρακα 

Τα στραγγίσματα παρουσιάζουν χαμηλό οργανικό φορτίο και υψηλές συγκεντρώσεις 

αζώτου (αμμωνιακό και νιτρικό) το οποίο έχει παραμείνει από το προηγούμενο στάδιο της 

φυσικοχημικής επεξεργασίας. Για την περεταίρω μείωση του αζώτου με βιολογικό τρόπο 

(νιτροποίηση – απονιτροποίηση) απαιτείται η αύξηση του οργανικού φορτίου των 

στραγγισμάτων με προσθήκη άνθρακα από εξωτερική πηγή (διάλυμα μεθανόλης) ώστε να 

αναπτυχθούν τα νιτροποιητικά βακτηρίδια και οι απονιτροποιητές για την περεταίρω 

μείωση του αζώτου.  

Στην αρχή της δεξαμενής απονιτροποίησης θα δοσομετρείται διάλυμα μεθανόλης (CH3OH) 

το οποίο θα αποθηκεύεται σε πλαστικό δοχείο όγκου 1.000l το οποίο θα εγκατασταθεί σε 

υπόστεγο παράπλευρα της δεξαμενής. 

Για την δοσομέτρηση του διαλύματος μεθανόλης θα εγκατασταθεί κατάλληλη δοσομετρική 

αντλία διαφραγματικού τύπου. 
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Η σωληνογραμμή τροφοδοσίας του συστήματος θα κατασκευαστεί από κατάλληλο υλικό 

το οποίο θα είναι ανθεκτικό στην χρήση του χημικού δοσομέτρησης. 

6.5.7.2 Αντιδραστήρες νιτροποίησης – απονιτροποίησης 

Η μέθοδος της βιολογικής επεξεργασίας που θα χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρθηκε είναι 

αυτή των βιομεμβρανών και ειδικότερα το σύστημα MBR εξωτερικού τύπου. Με τον τρόπο 

αυτό είναι δυνατό το σύστημα να αντεπεξέλθει στις αυξομειώσεις του οργανικού και του 

υδραυλικού φορτίου.  

Οι μονάδες της βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων είναι οι πιο κρίσιμες και 

σημαντικές της όλης εγκατάστασης διότι σε αυτές πρέπει να επιτευχθεί: 

1. η μείωση του οργανικού φορτίου 

2. η μείωση του αζώτου με βιολογική νιτροποίηση και απονιτροποίηση. 

3. η πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσαρμόσει τις επιλογές του τεκμηριωμένα με 

υπολογισμούς στην προσφορά του, σύμφωνα με τη δυναμικότητα της μονάδας 

επεξεργασίας στραγγισμάτων που θα προσφέρει. 

Ο βιολογικός αντιδραστήρας του αναβαθμισμένου συστήματος θα προκύψει με την 

ενοποίηση των δυο υφιστάμενων αντιδραστήρων SBR με την διάνοιξη υποβρύχιου 

ανοίγματος (2,0 x 1,0) στο κοινό τους τοιχίο.  

Οι διαστάσεις του καθένα πλέον αντιδραστήρα είναι (12.5 x 12.5 x 3.8)m με λειτουργικό 

βάθος 3,2m και ωφέλιμο όγκο 500m3. 

Το πρώτο διαμέρισμα θα χρησιμοποιηθεί ως ανοξικός όγκος ενώ το δεύτερο διαμέρισμα 

θα είναι αεριζόμενο. 

Η τροφοδοσία με το απαραίτητο για τους μικροοργανισμούς οξυγόνο θα γίνεται με 

υποβρύχιο αερισμό ενώ οι υφιστάμενοι επιφανειακοί αεριστήρες θα καταργηθούν. 

Εντός της αερόβιας δεξαμενής θα εγκατασταθούν κατάλληλος αριθμός διαχυτών 

κατανεμημένοι σε κάναβο. 

Για την κάλυψη των αναγκών σε αέρα θα εγκατασταθούν τουλάχιστον δύο φυσητήρες 

(ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός), κατάλληλης δυναμικότητας σε κατάλληλο 

μανομετρικό με ρύθμιση στροφών με VFD.. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (βαλβίδες 

ασφαλείας, φίλτρα εισαγωγής του αέρα, σιγαστήρα εισόδου-εξόδου, δικλείδες 

αντεπιστροφής, δικλείδες απομόνωσης, ελαστικούς αντικραδασμικούς συνδέσμους, 
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αντικραδασμικό στήριγμα βάσης, διακόπτη ασφαλείας) καθώς και ηχομονωτικό κλωβό για 

την ελαχιστοποίηση του εκλυόμενου θορύβου θα είναι προ-εγκατεστημένα. 

Στο κατάντη άκρο της αερόβιας δεξαμενής εγκαθίσταται δίδυμο αντλιοστάσιο  εσωτερικής 

ανακυκλοφορίας (ανακυκλοφορία νιτρικών), κατάλληλης δυναμικότητας. 

Τα προεπεξεργασμένα στραγγίδια εισέρχονται στη δεξαμενή Προ-απονιτροποίησης στην 

οποία θα ανακυκλοφορεί και ρεύμα ανάμικτου υγρού αποβλήτων (νιτρικών) από την 

κατάντη δεξαμενή αερισμού. Στη δεξαμενή θα εγκατασταθεί υποβρύχιος αναδευτήρας για 

την επαρκή ανάμιξη των δύο ρευμάτων.  

Κατά τη διάρκεια της απονιτροποίησης, υπό την απουσία οξυγόνου και ύπαρξη νιτρικών 

ιόντων, δηλαδή υπό ανοξικές συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, αυτότροφα βακτήρια 

μετατρέπουν τα νιτρικά σε νιτρώδη και στη συνέχεια σε αέριο άζωτο. 

Για την επίτευξη των διεργασιών απαιτείται τροφοδοσία με οργανικό υπόστρωμα, ώστε να 

εξασφαλίζεται ο σχεδιασμένος ρυθμός ανάπτυξης των ετερότροφων οργανισμών. Το 

οργανικό υπόστρωμα εξασφαλίζεται με την τροφοδοσία των στραγγισμάτων από την 

δεξαμενή της DAF και την προσθήκη της μεθανόλης. 

Ο αντιδραστήρας θα αναδεύεται από δύο  υποβρύχιους αναδευτήρες με ελάχιστη 

απαιτούμενη ειδική ισχύς ανάδευσης ίση με 10W/m³.  

Στο τέλος της δεξαμενής αερισμού θα εγκατασταθούν τα παρακάτω όργανα 

παρακολούθησης: 

• Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου με αισθητήριο οπτικής ανίχνευσης διαλελυμένου 

οξυγόνου (Luminescent Dissolved Oxygen). Το αισθητήριο θα έχει εύρος 

ανίχνευσης διαλελυμένου οξυγόνου 0-20 p.p.m. και θερμοκρασίας 0-50o C. Θα 

παρουσιάζει ακρίβεια +/- 0,2 p.p.m. μετά το 1 p.p.m. 

• Μετρητής μέτρησης αιωρούμενων στερεών (MLSS). 

6.5.7.3 Συμπαγές συγκρότημα (containerized) με εξωτερικές μεμβράνες Υπερδιήθησης 

τύπου: ‘CROSS-FLOW’ (exMBR) 

Όλες οι διεργασίες διαχωρισμού στερεού/υγρού με μεμβράνες στηρίζονται στην ίδια 

βασική αρχή, ήτοι στην άσκηση πίεσης που εξαναγκάζει το υγρό να διέλθει μέσω μιας 

ημιπερατής μεμβράνης που συγκρατεί όλα τα στερεά σωμάτια με μέγεθος μεγαλύτερο από 

ένα δεδομένο άνοιγμα πόρων. Στην περίπτωση των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών 

(membrane bioreactor, MBR), η ροή του διηθήματος μπορεί να είναι είτε "από έξω προς 

τα μέσα" είτε "από μέσα προς τα έξω". Ο τύπος ροής "έξω - μέσα" βρίσκει εφαρμογή στα 

συστήματα βυθισμένων μεμβρανών (immersed MBR, iMBR), ενώ η ροή "μέσα - έξω" 
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εφαρμόζεται στα συστήματα εξωτερικής εγκατάστασης & παράπλευρης ροής (external 

MBR, exMBR).   

Στην πράξη, χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές διατάξεις συστημάτων exMBR (βλ. 

Σχήματα παρακάτω): 

• Συμβατικοί exMBR που λειτουργούν ως συστήματα μονού περάσματος ("single 

pass" ή "once-through") όπου η συνολική παροχή τροφοδοσίας προς τις 

μεμβράνες (μείον το παραγόμενο διήθημα) επιστρέφεται στο βιοαντιδραστήρα.  

• Συστήματα exMBR τύπου "τροφοδοσίας & αφαίμαξης" ("feed-and-bleed") όπου 

ένα μεγάλο μέρος της ροής που εξέρχεται από το τελευταίο module της συστοιχίας 

των μεμβρανών επιστρέφεται στην είσοδο του πρώτου module χρησιμοποιώντας 

για το σκοπό αυτό ειδική αντλία ανακυκλοφορίας (recirculation pump). Στην 

περίπτωση αυτή, η παροχή του συμπυκνώματος που επιστρέφεται στο 

βιοαντιδραστήρα είναι πολύ μικρότερη (bleed stream).  

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.1.  Σχηματική απεικόνιση της διήθησης τύπου crossflow 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.2. Τυπικό διάγραμμα ροής συστήματος με εξωτερικές μεμβράνες τύπου cross-flow για 

διαχωρισμό βιομάζας σε βιοαντιδραστήρα μεμβρανών 

Το σύστημα υπερδιήθησης cross-flow για διαχωρισμό βιομάζας, για την παρούσα 

εφαρμογή, είναι το «τροφοδοσίας & αφαίμαξης» και θα αποτελεί μία ενιαία και συμπαγή 

μονάδα. Έτσι, το σύνολο του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ήτοι 

μεμβράνες, αντλίες, υδραυλικά εξαρτήματα & σωληνώσεις, συστήματα ελέγχου, 
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αυτοματισμού & παρακολούθησης της λειτουργίας, θα είναι πλήρως εγκατεστημένο σε 

ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό ISO-standard container (εμπορευματοκιβώτιο) 

κατάλληλων διαστάσεων.  

Τα κοντέινερ του συστήματος υπερδιήθησης θα περιλαμβάνουν επίσης και τον απαραίτητο 

φωτισμό, εξαερισμό, θερμομόνωση και λοιπές υποδομές, καθώς επίσης και στόμια 

σύνδεσης έτσι ώστε να αποτελεί ένα πλήρες συγκρότημα έτοιμο για εγκατάσταση στο 

χώρο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και για διασύνδεση με το 

βιοαντιδραστήρα. 

Πλεονεκτήματα Συστήματος 

Τα συστήματα με εξωτερικές μεμβράνες εμφανίζουν τα κάτωθι σημαντικά πλεονεκτήματα: 

• Yψηλότερες τιμές ροής διηθήματος που συνεπάγεται μικρότερη συνολική 

εγκατεστημένη επιφάνεια μεμβρανών. Η τιμή σχεδιασμού της ροής διηθήματος 

κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 60-100 L/m2/h 

• Yψηλότερες συγκεντρώσεις ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) που συνεπάγεται 

μικρότερη συνολική επιφάνεια εγκατάστασης (footprint). Έτσι, η τυπική 

συγκέντρωση σχεδιασμού στα συστήματα ex-MBR είναι συνήθως μεταξύ 12-15 

g/L. Επιπλέον, η συγκέντρωση βιομάζας στο ρεύμα ανακυκλοφορίας των 

συστημάτων ex-MBR μπορεί άνετα να φτάσει τα 20 g/L.  

• Μεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία και σημαντικά χαμηλότερη ευπάθεια στη 

ρύπανση (fouling).  

• Oι μεμβράνες τύπου cross-flow είναι πολύ πιο ανθεκτικές από τις βυθισμένες 

μεμβράνες, γεγονός που καθιστά δυνατή τη χρήση τους σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες (έως 60οC), ενώ επιτρέπει και την υιοθέτηση "επιθετικότερων" 

(εντονότερων) συνθηκών χημικού καθαρισμού.    

• Οι εξωτερικές μεμβράνες είναι εύκολα προσβάσιμες, γεγονός που διευκολύνει τη 

συντήρηση ή αντικατάστασή τους. 

• Χαμηλές απαιτήσεις χημικού καθαρισμού και συντήρησης ένεκα της δυνατότητας 

αυτοκαθαρισμού των μεμβρανών cross-flow μέσω του ρεύματος ανακυκλοφορίας, 

καθώς επίσης και του εύρωστου σχεδιασμού τους. 

• Ένεκα του ειδικού σχεδιασμού τους, οι μεμβράνες τύπου cross-flow είναι ιδανικές 

για ενσωμάτωση σε συμπαγή συστήματα επεξεργασίας, εγκατεστημένα στο 

εσωτερικό κατάλληλα διαμορφωμένου container.  

Το σύστημα θα διαστασιολογηθεί για μέγιστο ρυθμό ροής διηθήματος (flux): 70 l/m2/h 
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6.5.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΏΣΜΩΣΗΣ 

όλος ο απαραίτητος κύριος εξοπλισμός για τη διεργασία της αντίστροφης ώσμωσης θα 

παραδοθεί εργονομικά εγκατεστημένος σε μεταλλικά τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια 

με φωτισμό, κλιματισμό, εσωτερική μόνωση με panel και βιομηχανικό δάπεδο. 

Θα περιλαμβάνεται, όλος ο απαιτούμενος κύριος και ο βοηθητικός εξοπλισμός για την 

λειτουργία της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης, όπως ενδιάμεσες δεξαμενές 

αποθήκευσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων, των διαλυμάτων χημικών καθαρισμού, η 

αντλία πλύσης, δοσομετρικά δοχεία χημικών, κλιματιστικές μονάδες, ηλεκτρικοί πίνακες 

με PLC, κ.α. 

Τέλος, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία του συστήματος αντίστροφης ώσμωσης θα 

προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα μετρητικά όργανα, πίεσης, θερμοκρασίας, παροχής, 

αγωγιμότητας, κλπ. 

6.5.8.1 Διαδικασία επεξεργασίας στραγγισμάτων με αντίστροφη ώσμωση 

Η τεχνική βασίζεται στην διέλευση των στραγγισμάτων σε υψηλή πίεση μέσα από 

μεμβράνες που διαχωρίζουν τα στραγγίσματα σε δυο κλάσματα. Το διήθημα (permeate), 

που διέρχεται από την μεμβράνη και το συμπύκνωμα που δεν διέρχεται και απορρίπτεται. 

Στο συμπύκνωμα θα παραμένει τουλάχιστον το 99,5% των αλάτων του διηθήματος. 

Θα έχει τη δυνατότητα ημερήσιας εξεργασίας ίση με τη δυναμικότητα της Μονάδας 

Επεξεργασίες Στραγγισμάτων και κατ’ ελάχιστον 150m
3
ανά ημέρα για συνεχή λειτουργία 

20 ωρών. Θα αποτελείται τουλάχιστον από δύο στάδια επεξεργασίας (1
st 

pass, 2
nd 

pass) και 

ο συνολικός βαθμός ανάκτησης της μονάδας θα είναι >=65%. 

Η μονάδα της Αντίστροφης Ώσμωσης θα είναι σχεδιασμένη προκειμένου να λειτουργεί 

μέχρι μέγιστη πίεση 60 bar. Η πίεση λειτουργίας εξαρτάται κυρίως από τη συγκέντρωση 

των αλάτων στο εξερχόμενο ρεύμα και το επίπεδο επιμόλυνσης (biofouling) των 

μεμβρανών και θα ρυθμίζεται από τη μετρούμενη ροή του καθαρού προϊόντος. 

6.5.8.2 Ποιότητα Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

Τα παραγόμενα στραγγίσματα μετά από την επεξεργασία με αντίστροφη όσμωση, θα είναι 

απαλλαγμένα κατά 99,5% από όλους τους ρύπους, καλύπτοντας τις ελάχιστες 

προδιαγραφές του πίνακα 6.13. 

Πριν την παράδοση του εξοπλισμού σε αποδοτική λειτουργία θα πραγματοποιηθούν 

χημικές αναλύσεις των εισερχομένων και των επεξεργασμένων στραγγισμάτων σε 
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διαπιστευμένο χημείο προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επίτευξη μείωσης του ρυπαντικού 

φορτίου των στραγγισμάτων και να γίνει η παραλαβή του εξοπλισμού. 

6.5.9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ 

Τα συμπυκνώματα της αντίστροφης όσμωσης θα εισέρχονται σε νέα δεξαμενή 

αποθήκευσης και τροφοδοσίας τους στο κύτταρο του ΧΥΤΥ. Ενδεικτικά η νέα δεξαμενή θα 

κατασκευαστεί εντός της δεύτερης υφιστάμενης δεξαμενής βροχοστραγγιδίων  με κοινό 

τοιχίο με το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας της ιλύος.  

Στη δεξαμενή θα εγκατασταθούν δύο υποβρύχιες αντλίες (1+1 εφεδρική), κατάλληλης 

δυναμικότητας οι οποίες θα επανακυκλοφορούν το απορριπτόμενο από την μονάδα 

αντίστροφης ώσμωσης συμπύκνωμα στο κύτταρο του ΧΥΤΥ. 

6.5.10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 

6.5.10.1 Δεξαμενή αερόβιας σταθεροποίησης της ιλύος 

Η συνολική ημερήσια ποσότητα της ιλύος συγκεντρώνεται και ομογενοποιείται στην 

υφιστάμενη δεξαμενή αποθήκευσης και σταθεροποίησης  της λάσπης. Οι λάσπες που 

συγκεντρώνονται προέρχονται από την μονάδα αεριζόμενης επίπλευσης καθώς και από 

την βιολογική βαθμίδα. 

Για τον αερισμό της δεξαμενής  θα εγκατασταθεί νέο σύστημα με διάχυση του αέρα με 

κατάλληλο δίκτυο διαχυτών χονδρής φυσαλίδας στον πυθμένα της δεξαμενής, το οποίο θα 

τροφοδοτείται από φυσητήρα κατάλληλης δυναμικότητας. Το δίκτυο αερισμού θα είναι 

κατασκευασμένο από σωλήνες PVC, 16 atm. Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν στον 

πυθμένα με ειδικά στηρίγματα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή πλαστικό 

ανθεκτικό στις συνθήκες των λυμάτων.  

6.5.10.2 Αντλιοστάσιο διάθεσης ιλύος στο ΧΥΤΥ 

Εντός της δεξαμενής σταθεροποίησης της ιλύος θα εγκατασταθούν δύο υποβρύχιες 

αντλίες (1+1 εφεδρική) για την ανακυκλοφορία της σταθεροποιημένης ιλύος στο κύτταρο 

του ΧΥΤΥ κατάλληλης δυναμικότητας σύμφωνα με την προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

6.5.11 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ο βασικός εξοπλισμός για τα έργα τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων που θα προμηθευτεί για τις ανάγκες του έργου είναι ως κάτωθι: 
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• Διάταξη απολύμανσης με την χρήση UV. 

• Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων. 

• Πιεστικό συγκρότημα διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς και διάθεσης επεξεργασμένων 

προς άρδευση και βιομηχανική χρήση  

• Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου διάθεσης επεξεργασμένων προς 

ανακυκλοφορία  

6.5.11.1 Εξοπλισμός τελικής διάθεσης 

➢ Διάταξη απολύμανσης UV 

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα από την έξοδο της αντίστροφης ώσμωσης θα 

διέρχονται από σωληνωτό UVκατάλληλης δυναμικότητας για την απολύμανση τους. 

➢ Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων. 

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα αποθηκεύονται στην υφιστάμενη δεξαμενή 

αποθήκευσης όγκου 300m3, μέσω κατάλληλης συνδεσμολογίας και δικτύου αγωγών. 

➢ Πιεστικό συγκρότημα διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

Θα προμηθευθεί πιεστικό αντλητικό συγκρότημα κατάλληλης δυναμικότητας για τις 

ανάγκες διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών. Θα αποτελείται από φυγοκεντρική αντλία 

με κέλυφος και πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα και θα οδηγείται από ηλεκτροκινητήρα 

με προστασία IP55 και κλάση μόνωσης F. Επίσης το συγκρότημα θα είναι εξοπλισμένο με 

πιεστικό δοχείο κατάλληλου όγκου για την δυναμικότητα και εφαρμογή καθώς και βάνες 

και λοιπά εξαρτήματα, πίνακα ελέγχου και μανόμετρα.  Θα είναι τοποθετημένο σε ενιαία 

στιβαρή χαλύβδινη βάση και προστατευμένο με εν θερμώ γαλβανισμένα ή κατάλληλα 

εποξειδική βαφή και θα αποτελεί συγκρότημα κατασκευασμένο από ένα κατασκευαστή. 
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7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση συνολικά του έργου θα έχει ως στόχο την εξασφάλιση 

της δημόσιας υγείας, την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την 

παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας. Το θέμα της παρακολούθησης 

καθίσταται πλέον επιβεβλημένο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την Κοινοτική 

Νομοθεσία, αλλά και με βάση την Εθνική Νομοθεσία για τα μη επικίνδυνα στερεά 

απόβλητα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Έργου, θα πρέπει να πραγματοποιείται 

περιβαλλοντικός έλεγχος, ο οποίος θα συνίσταται αφενός στην παρακολούθηση των 

πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η λειτουργία της μονάδας, και 

αφετέρου στην παρακολούθηση της διεργασίας και της ποιότητας των παραγόμενων 

προϊόντων. 

Η παρακολούθηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά την εκπομπή 

οσμών και σκόνης από τις διάφορες επιμέρους μονάδες εκτός του χώρου των 

εγκαταστάσεων, και την ηχορύπανση που μπορεί να προκληθεί τόσο εντός του Έργου όσο 

και εκτός αυτού. 

Η παρακολούθηση των διεργασιών, αφορά τις επιμέρους παραγωγικές διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα εντός του Έργου και αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση τυχόν 

προβλημάτων ή δυσλειτουργιών με σκοπό την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε το Έργο να 

ικανοποιεί τις επιμέρους διεργασίες και συνολικά τις βασικές παραμέτρους βάσει των 

οποίων σχεδιάστηκε.  

Τέλος, η παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων αποσκοπεί στον 

καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, προκειμένου, να προσδιοριστεί κατά 

πόσο το τελικό προϊόν είναι σύμφωνο με τις νομοθετικές απαιτήσεις και με τους στόχους 

λειτουργίας του έργου. 

Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τυχόν 

σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις 

εργασίες ελέγχου και παρακολούθησης και να συμμορφώνονται προς την απόφαση της 

αρμόδιας αρχής όσον αφορά το είδος και το χρονοδιάγραμμα των επανορθωτικών μέτρων 

που θα ληφθούν. Επίσης, ο φορέας λειτουργίας αναφέρει σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα 

της παρακολούθησης στις αρμόδιες αρχές.  
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Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/17-11-1997, η οποία αφορά στις προδιαγραφές 

της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, αλλά και της απόφασης Η.Π 29407/3508/16-12-

2002, στα πλαίσια του ελέγχου, της επιτήρησης και της παρακολούθησης ενός ΧΥΤ, 

πρέπει να εκτελείται ένα ελάχιστο πρόγραμμα μετρήσεων συγκεκριμένων παραμέτρων με 

σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών μέσα στο ΧΥΤ και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας 

των συστημάτων που θα έχουν εγκατασταθεί για την προστασία της ευρύτερης περιοχής 

από πιθανή ρύπανση. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι εάν από το ξεκίνημα της λειτουργίας ενός 

οργανωμένου ΧΥΤ εφαρμοστεί σωστά ο έλεγχος και η παρακολούθηση του χώρου, τότε 

είναι βέβαιο ότι και μετά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου, το σύστημα 

παρακολούθησης θα λειτουργεί κατά  βέλτιστο τρόπο. 

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα αφορά όλες τις φάσεις της 

διεργασίας, δηλαδή ενδεικτικά: 

• Έλεγχο Εισερχόμενων Στερεών Αποβλήτων 

• Έλεγχο Εκπομπών: αερίων, υγρών και στερεών  

• Έλεγχο θορύβου 

• Έλεγχο οσμών 

Το πρόγραμμα για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχο του έργου θα πρέπει 

να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

• καθορισμό των παραμέτρων που θα ελέγχονται, 

• συχνότητα των μετρήσεων, 

• υπόδειξη μεθόδων μέτρησης πχ. δειγματοληψία, εργαστηριακές μετρήσεις. 

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής αλλά και της κανονικής λειτουργίας του 

Έργου, ο Ανάδοχος θα συντάσσει μηνιαίες και εξαμηνιαίες Εκθέσεις Παρακολούθησης 

Έργου με όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα της Μονάδας και του 

ΧΥΤΥ. Όλες οι εκθέσεις θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα και σε 

ηλεκτρονική μορφή. Η μηνιαία και η εξαμηνιαία έκθεση θα περιέχει την έκθεση 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης παραμέτρων, το τεύχος υπολογισμού των ποσοτικών 

στόχων της Μονάδας (βάρος εισερχόμενων, εξερχομένων, ποσότητες ανακυκλώσιμων, 
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συγκεντρωτικά και αναλυτικά ζυγολόγια, αναλύσεις χημικών εργαστηρίων κ.λπ.), το 

πρόγραμμα απολυμάνσεων και ψεκασμών, το τεύχος της μηνιαίας συντήρησης. με 

συμπληρωμένα τα πρωτότυπα έντυπα συντήρησης και την κίνηση της αποθήκης. 

Ειδικότερα θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον: 

▪ Εισερχόμενες – εξερχόμενες ποσότητες αποβλήτων 

▪ Ποσότητες δευτερογενών προϊόντων και υπολειμμάτων 

▪ Ποσοτικά ποιοτικά και ποσοστιαία μεγέθη που περιγράφονται στα εγγυημένα-

δεσμευτικά μεγέθη σε κάθε τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας 

▪ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου  

▪ Κατανάλωση ενέργειας και αναλωσίμων 

▪ 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  

▪ Παράμετροι προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης κ.α. 

Τα πρωτότυπα έντυπα συντήρησης θα υπογράφονται από την επίβλεψη και θα τηρούνται 

στη Μονάδα. 

Το τελικό περιεχόμενο των εκθέσεων θα προσδιορισθεί από τον Ανάδοχο στην τεχνική του 

προσφορά και στη μελέτη εφαρμογής του Έργου. Από τις εκθέσεις αυτές θα προκύπτει η 

επίτευξη των στόχων της λειτουργίας και θα πληρώνεται ο Ανάδοχος όπως προβλέπεται 

στην ΕΣΥ. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι παράμετροι που πρέπει να παρακολουθούνται για να 

υπάρχει ολοκληρωμένη καταγραφή της εξέλιξης των φυσικοχημικών και μηχανικών 

διεργασιών που συντελούνται σε έναν οργανωμένο χώρο.  

7.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

7.1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των εισερχόμενων απορριμμάτων αποτελούν βασική 

σχεδιαστική παράμετρο και διακυμάνσεις ή αλλαγές στην ποσότητα πρέπει να είναι 

γνωστές για την καλή λειτουργία του χώρου. Τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται  

αφορούν: 

• Προέλευση εισερχομένων φορτίων 

• Ποσότητα εισερχομένου φορτίου ανά πηγή προέλευσης (δημοτικά, ιδιωτικά, κ.λπ.) 
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• Ποιοτικά χαρακτηριστικά εισερχομένων φορτίων 

Σε ότι αφορά την προέλευση των εισερχόμενων φορτίων καθορίζεται από τους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου ποια απόβλητα είναι αποδεκτά και ποια όχι. 

Προκειμένου να διαπιστώνεται συστηματικά ότι τα εισερχόμενα φορτία είναι τα οριζόμενα 

θα πρέπει να εκτελούνται περιοδικά οπτικοί έλεγχοι στα οχήματα που φτάνουν, έτσι ώστε 

να πιστοποιείται ότι μεταφέρουν απόβλητα αποδεκτά στη ΜΕΑ. Ειδικότερα: 

α) Πριν ή κατά την παράδοση, ο κάτοχος των αποβλήτων πρέπει να μπορεί να αποδείξει 

με τα κατάλληλα έγγραφα ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα  μπορούν να γίνουν δεκτά στην 

εγκατάσταση, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην άδεια και ότι πληρούν τα 

κριτήρια αποδοχής που έχουν καθορισθεί. 

β) Ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου τηρεί τις ακόλουθες διαδικασίες παραλαβής: 

• Έλεγχο των εγγράφων για τα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

• Οπτική εξέταση των αποβλήτων στην είσοδο και στο σημείο απόθεσης και, εφόσον 

ενδείκνυται, εξακρίβωση ότι τα απόβλητα αντιστοιχούν προς την περιγραφή που 

περιέχεται στα έγγραφα που υπέβαλε ο κάτοχος. 

γ) Ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου παρέχει πάντοτε έγγραφη βεβαίωση παραλαβής 

για κάθε παράδοση αποβλήτων στο χώρου. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποια φορτία εισέρχονται στην εγκατάσταση 

προκειμένου να οδηγηθούν απευθείας στο ΧΥΤ, τότε θα πρέπει να πληρούνται οι Π.Ο. του 

ΧΥΤ σχετικά με τα αποδεκτά σε αυτόν απόβλητα καθώς και οι επιταγές της ΚΥΑ 

29407/3508 και της απόφασης 23/2003, σχετικά με τις διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων 

σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων.  

7.1.2 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Σχετικά με τις ποσότητες των εισερχόμενων απορριμμάτων, η εγκατάσταση διαθέτει 

γεφυροπλάστιγγα και σύστημα Η/Υ οπότε μπορεί έτσι να παρακολουθείται καθημερινά η 

εισερχόμενη ποσότητα.  

Τα αποτελέσματα της ζύγισης καταχωρούνται ηλεκτρονικά και κρίνεται απαραίτητη η 

καθημερινή καταχώρηση σε βάση δεδομένων (ΒΔ) προκειμένου να είναι εύκολη η 

μετέπειτα επεξεργασία των στοιχείων. Στη ΒΔ θα πρέπει να καταχωρούνται και φορτία 
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τυχών άλλων κατηγοριών αποβλήτων που επετράπη ή όχι να εισέλθουν στην 

εγκατάσταση. Κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία θα αφορούν:  

• ποσότητες  

• χαρακτηριστικά των εισερχομένων αποβλήτων  

• προέλευση και ημερομηνία παράδοσης,  

• στοιχεία του παραγωγού ή του φορέα συλλογής.  

7.1.3 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Σε συμφωνία με τη νομοθεσία (ΚΥΑ 50910, ΚΥΑ 114218) αλλά και για την καλή μετέπειτα 

λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας θα πρέπει να διενεργούνται δειγματοληψίες σχετικά 

με την ποιότητα των απορριμμάτων (σύσταση). 

Οι φυσικοχημικές παράμετροι που θα προσδιορίζονται θα είναι κατ’ ελάχιστο: ποσοστό 

άνθρακα (% C, ΤΟC), ποσοστό αζώτου (% N), fixed carbon, ποσοστό υγρασίας, ποσοστό 

τέφρας, ποσοστό πτητικής ύλης, θερμογόνος δύναμη. 

Για τη διενέργεια των δειγματοληψιών σύστασης προτείνεται το πρότυπο ASTMD 5231-

92 (2003) (“Standard Test Method for Determination of the Composition of Unprocessed 

Municipal Solid Waste”), και ο κανονισμός RCRA (Waste Sampling Draft Technical 

Guidance, EPA530-D-02-002). Οι απαιτούμενες αναλύσεις (σύστασης και φυσικοχημικές) 

θα διεξάγονται σε κατάλληλο αναγνωρισμένο εργαστήριο.   

Οι δειγματοληψίες αυτές θα πρέπει να γίνουν κατά την έναρξη λειτουργίας της 

εγκατάστασης και μετά να επαναλαμβάνονται ετησίως. Ειδικότερα, η συχνότητα των 

δειγματοληψιών θα πρέπει να είναι ετήσια εφόσον σύμφωνα με την ΚΥΑ 

50910/2727/2003, άρθρο 12, οι υπόχρεοι φορείς για τη λειτουργία εγκαταστάσεων ή 

χώρων διάθεσης υποβάλλουν μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους ετήσια απολογιστική 

έκθεση που περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, στην αρμόδια 

Δ/νση ΠΕΧΩ καθώς και να υλοποιούν την Ετήσια Καταγραφή των Παραγόμενων 

Ποσοτήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, απαιτείται σχέδιο δειγματοληψίας των απορριμμάτων, 

το οποίο θα πραγματοποιείται είτε σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο είτε στο χώρο 

υποδοχής και εκφόρτωσης των απορριμμάτων.  
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7.1.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

Από τη μονάδα θα παράγονται κόμποστ, χώνευμα τύπου Α, μέταλλα, χαρτί και πλαστικά. 

Η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων πρέπει να είναι γνωστά. Επιπλέον, 

παράγονται υπολείμματα, τα οποία μπορεί να είναι: 

• Ογκώδη και πιθανά επικίνδυνα απόβλητα στη μονάδα υποδοχής 

• Σκόνη συστημάτων καθαρισμού αερίων 

• Υλικά απενεργοποιημένων φίλτρων 

• Υπολείμματα μηχανικής διαλογής και επεξεργασίας προς διάθεση  

• Ιλύς της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων 

Ειδικότερα, για καθένα υλικό (προϊόν ή υπόλειμμα) θα πρέπει να παρακολουθείται η 

ποσότητα. Εξαιτίας του εξοπλισμού που προβλέπεται κάτι τέτοιο είναι εφικτό να γίνεται σε 

ημερήσια βάση, αλλά θα γίνονται και τακτικές ζυγίσεις ώστε να επιβεβαιώνονται τα 

αποτελέσματα. Ζυγίσεις θα γίνονται και για τα υπολείμματα, ενώ όλα τα αποτελέσματα θα 

καταγράφονται στη βάση δεδομένων.  

Σχετικά με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπολειμμάτων θα πρέπει να 

ελέγχεται η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1.3. της 

παρούσης. 

7.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

7.2.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Οι επιμέρους παραγωγικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της μονάδας 

πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά, με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης 

της μονάδας καθώς και την ασφάλεια των διεργασιών.  

Με αυτοματοποιημένο τρόπο παρακολουθείται η πίεση και η θερμοκρασία του χωνευτή, 

αλλά και η ποιότητα του παραγόμενου βιοαερίου.  
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Για την παρακολούθηση της ποσότητας/ποιότητας του βιοαερίου χρησιμοποιούνται 

αναλυτές βιοαερίου σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να υπολογίζεται η ποιότητα του βιοαερίου 

που οδηγείται στις μηχανές καύσης.  

Τα διάφορα στάδια της μηχανικής επεξεργασίας θα ελέγχονται πλήρως και θα ρυθμίζονται 

βάσει του αυτόματου συστήματος παρακολούθησης SCADA (Supervisory Control And 

Data Acquisition) το οποίο θα συνδέεται σε Η/Υ εξοπλισμένο με λογισμικό PLC 

(programmable logic controller). 

Οι διεργασίες κομποστοποίησης αποβλήτων, πρέπει να παρακολουθούνται και να 

ρυθμίζονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ρυθμιστικές παραμέτρους της διεργασίας, όσο 

και την ποιότητα των εισερχόμενων αποβλήτων και των παραγόμενων προϊόντων.  

Οι παράμετροι που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να ελέγχονται είναι: 

• Η θερμοκρασία 

• Η υγρασία 

Σε κάθε περίπτωση η μέθοδος παρακολούθησης και ρύθμισης της διεργασίας εξαρτάται 

από την συγκεκριμένη τεχνολογία που θα εφαρμοστεί από τον Ανάδοχο του έργου. 

7.2.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για την παρακολούθηση των υγρών αποβλήτων θα ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 

145116/2011 λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκροή θα χρησιμοποιείται για απεριόριστη 

άρδευση και βιομηχανική χρήση πλην νερού ψύξης μιας χρήσης (βλ. Πιν. 2 

Παραρτήματος). Ενδεικτικά θα παρακολουθούνται οι παράμετροι: BOD5, COD, pH, 

Αγωγιμότητα, Θολερότητα, TS, DS, Οργανικό άζωτο, Αμμωνιακό άζωτο και Ρ, Εcoli. 

Οι δειγματοληψίες θα εκτελούνται στα σημεία εκροής των επιμέρους μονάδων της 

εγκατάστασης. 

7.2.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Από το σύστημα ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου θα πρέπει να παρακολουθούνται 

ποσοτικά και ποιοτικά τα παραγόμενα καυσαέρια από τις μηχανές καύσης.  

Για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πραγματοποιείται ετησίως μέτρηση των παραμέτρων: 

Δείκτης αιθάλης, σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα - CO,  NOx, οξείδια του θείου - SOx , 
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πτητικοί υδρογονάνθρακες – VOCs, διοξείδιο του άνθρακα CO2, Η2S, Υδροχλώριο – HCl, 

Υδροφθόριο – HF και αλογονομένες ενώσεις – ΑΟΧ. 

7.2.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 Δύο φορές το χρόνο από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου θα 

παρακολουθείται η σύσταση των εξερχομένων αποβλήτων Μονάδας. Η μελέτη σύστασης 

θα γίνεται σύμφωνα με αποδεκτό πρότυπο (π.χ. D5231 – 92) και θα αναλύει όλους τους 

κατ’ ελάχιστον παραμέτρους του επί ξηρής και υγρής βάσης.  

7.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

7.3.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Η παρακολούθηση του βιοαερίου αφορά τη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης, και 

περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 7.1: Μετρούμενες παράμετροι και συχνότητα μετρήσεων 

Εκπομπές αερίων και ατμοσφαιρική πίεση 

(Μεθάνιο, Διοξείδιο του Άνθρακα, Υδρόθειο, 

Υδρογόνο, ολικό Χλώριο, ολικό Θείο, Άζωτο, 

ολικό Φθόριο) 

Συχνότητα μέτρησης 

Μηνιαίως στη φάση λειτουργίας και 

μία ανά εξάμηνο στη φάση 

μεταφροντίδας 

Ανάλογα με τη σύνθεση και την εφαρμοζόμενη μέθοδο διαχείρισης και συγκεκριμένα σε 

περίπτωση αξιοποίησης ή καύσης του βιοαερίου μπορεί να μετρούνται και άλλα συστατικά. 

Ετησίως θα αποστέλλεται για εργαστηριακή χρωματογραφική ανάλυση ένα δείγμα 

αντιπροσωπευτικό του κυττάρου. Οι αναλύσεις αυτές πέραν των συνήθων παραμέτρων 

μπορούν να προσδιορίσουν και ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία: Βενζόλιο, 

Χλωροεθάνιο, Προπάνιο, Βουτάνιο, Πεντάνιο, Κυκλοεξάνιο, Εξάνιο, Επτάνιο, Οκτάνιο, 

Ισοπροπυλοβενζόλιο, Αιθυλοβενζόλιο, Τολουόλη, Ξυλόλη, Διχλωρομεθάνιο, 

Χλωροβενζόλιο, Υδρόθειο, Διχλωροβινύλιο. 

Οι μετρήσεις που περιγράφονται θα γίνονται και στα κατάλληλα φρεάτια ανίχνευσης 

βιοαερίου που θα διανοιχτούν για το σκοπό αυτό, και στα φρεάτια απαγωγής, με αφαίρεση 

του καλύμματός τους. Επίσης, ανάλογες αναλύσεις γίνονται και περιμετρικά του ΧΥΤΥ 

στην επιφάνεια και στις γεωτρήσεις παρακολούθησης ποιότητας των υπογείων υδάτων 
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καθώς και του αποκατεστημένου ΧΥΤΑ, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί. Ειδικά για την 

περίπτωση του ΧΥΤΥ θα γίνει διάνοιξη νέων γεωτρήσεων ελέγχου περιμετρικά του 

Χ.Υ.Τ.Υ όπου απαιτείται. 

Τα φρεάτια ανίχνευσης βιοαερίου θα κατασκευαστούν περιμετρικά και εξωτερικά της 

λεκάνης απόθεσης των απορριμμάτων, με μεταξύ τους απόσταση 70 περίπου μέτρων.  

Οι μετρήσεις για την παρακολούθηση του βιοαερίου θα γίνονται με εξωτερικό φορητό 

αναλυτή και με δειγματολήπτη.  

7.4  ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕΘΑΝΙΟΥ 

Στο κτίριο διοίκησης - εξυπηρέτησης, στο control room της μηχανικής διαλογής και στη 

μονάδα αναερόβιας χώνευσης (όπου προβλέπει ο προμηθευτής του συστήματος) Στα 

επανδρωμένα κτίρια του έργου (κτίριο διοίκησης, το συνεργείο, την αποθήκη καυσίμων), 

καθώς και στα αντλιοστάσια, τη δεξαμενή πυρόσβεσης, τη μονάδα επεξεργασίας 

στραγγιδίων, κ.λπ., θα τοποθετηθούν ανιχνευτές /επιτηρητές εκρηκτικής συγκέντρωσης 

μεθανίου θα τοποθετηθούν ανιχνευτές/επιτηρητές εκρηκτικής συγκέντρωσης μεθανίου. 

Θα τοποθετούνται στον υπό επιτήρηση χώρο και θα συνδέονται με σύστημα οπτικού και 

ακουστικού σήματος συναγερμού. Μόλις η συγκέντρωση μεθανίου στο χώρο ξεπεράσει το 

κατώτατο εκρηκτικό όριο, ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού. Η τοποθέτηση των 

επιτηρητών θα συνοδευτεί από την εγκατάσταση κεντρικής κονσόλας, η οποία θα ελέγχει 

κεντρικά τις επιμέρους μονάδες και θα ενεργοποιεί μέσω τηλεμετάδοσης, το σύστημα 

συναγερμού.  

Η κονσόλα θα είναι εγκατεστημένη στο κτίριο διοίκησης και θα συνδέεται και με το σύστημα 

αυτοματισμού και ελέγχου της εγκατάστασης. 

Με την τοποθέτηση των συστημάτων επιτήρησης επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός 

ασφαλείας για τις ανθρώπινες δραστηριότητες του χώρου. Σε συνδυασμό με τις τακτικές 

μετρήσεις με τον εξωτερικό αναλυτή, το αποτέλεσμα θα είναι η πλήρης παρακολούθηση 

της συμπεριφοράς του βιοαερίου. 

7.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Όσον αφορά στην παρακολούθηση του ΧΥΤ, σε εβδομαδιαία βάση θα παρακολουθείται ο 

όγκος των στραγγισμάτων, ενώ σε μηνιαία βάση η ποιότητα των στραγγισμάτων. Κατά τη 

φάση της μεταφροντίδας η ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση θα είναι σε εξαμηνιαία 
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βάση. Οι δειγματοληψίες θα γίνονται σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο ISO 5667-2,5667-

10. 

Θα διενεργείται δειγματοληψία και ανάλυση δειγμάτων υγρών αποβλήτων από διάφορα 

σημεία του ΧΥΤΥ και ειδικότερα από όλα τα φρεάτια συλλογής στραγγισμάτων των 

κυττάρων ΧΥΤ. 

Οι χημικές αναλύσεις θα ακολουθούν τις πρότυπες μεθόδους του “Standard Methods for 

the Evaluation of Water and Wastewater”. Οι κατ’ ελάχιστον παράμετροι που θα 

προσδιορίζονται θα είναι  BOD5 , COD, TS, pH,Αγωγιμότητα, Αμμωνιακό άζωτο, Οργανικό 

άζωτο, Διαλυμένα στερεά, Ολικός φώσφορος και μικροβιολογικές παράμετροι όπως TC, 

FC 

 Όσον αφορά στην παρακολούθηση της Μονάδας, σε εβδομαδιαία βάση θα 

παρακολουθείται ο όγκος των στραγγισμάτων, ενώ σε μηνιαία βάση η ποιότητα των 

στραγγισμάτων. Θα διενεργείται δειγματοληψία και ανάλυση δειγμάτων υγρών αποβλήτων 

από διάφορα σημεία του χώρου τα οποία ενδεικτικά θα είναι:  

1. Ο χώρος Υποδοχής Απορριμμάτων: Η παραγωγή υγρών αποβλήτων εξαρτάται 

κυρίως από την υγρασία των αποβλήτων και τον χρόνο παραμονής τους στο χώρο 

υποδοχής.  

2. Η Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης: Η παραγωγή υγρών αποβλήτων εξαρτάται κυρίως 

από την δυναμικότητα της εγκατάστασης, την υγρασία και το είδος της επιλεγείσας 

διεργασίας. 

3. Οι πλύσεις δαπέδων: Η παραγωγή υγρών αποβλήτων εξαρτάται κυρίως από την 

επιφάνεια που θα πλένεται, την συχνότητα έκπλυσης και την προσεκτική διενέργεια 

πλύσεων από το προσωπικό. 

4. Ο χώρος ωρίμανσης 

Τα δείγματα θα λαμβάνονται από τα σημεία εκροής των επιμέρους εγκαταστάσεων που 

αναφέρθηκαν αλλά και από επιφανειακές συγκεντρώσεις υδάτων, όταν αυτές υπάρχουν 

(π.χ. βρόχινες περιόδους). 

Οι κατ’ ελάχιστον παράμετροι που θα προσδιορίζονται θα είναι  BOD5 , COD, TS, 

pH,Αγωγιμότητα, Αμμωνιακό άζωτο, Οργανικό άζωτο, Διαλυμένα στερεά, Ολικός 

φώσφορος και μικροβιολογικές παράμετροι όπως TC, FC 

Όλα τα παραπάνω στραγγίσματα (Μονάδας και ΧΥΤΥ θα οδηγούνται προς επεξεργασία 

στη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ). Εκεί θα πρέπει σε ημερήσια και μηνιαία 
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βάση να παρακολουθείται ο όγκος (παροχή) των στραγγισμάτων, ενώ σε μηνιαία βάση η 

ποιότητα των στραγγισμάτων. Τα σημεία δειγματοληψιών θα είναι η είσοδος και η έξοδος 

της ΜΕΣ καθώς και ενδεικτικά ενδιάμεσα τμήματα της βιολογικής βαθμίδας επεξεργασίας. 

Οι χημικές αναλύσεις θα ακολουθούν τις πρότυπες μεθόδους του “Standard Methods for 

the Evaluation of Water and Wastewater”. Οι κατ’ ελάχιστον παράμετροι που θα 

προσδιορίζονται θα είναι BOD5 , COD, TS,TOC, SO4, pH, Cl, Αγωγιμότητα, Οσμή, 

Θολερότητα, Θερμοκρασία, Σκληρότητα ως CaCO3, Αμμωνιακό άζωτο, Οργανικό άζωτο, 

Αιωρούμενα, Διαλυμένα και Ολικά στερεά, Ολικός φώσφορος και μικροβιολογικές 

παράμετροι όπως TC, FC. 

Μια φορά εξαμηνιαίως θα πρέπει να γίνεται και προσδιορισμός των βαρέων μετάλλων, 

όπως Αρσενικό, Βάριο, Κάδμιο, Χρώμιο, Μόλυβδος, Υδράργυρος, Νικέλιο κ.λπ. 

7.6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα περίπτωση, έχει η παρακολούθηση και προστασία της 

ευρύτερης υδροφορίας της περιοχής. Για το λόγο αυτό συνήθως γίνονται μία σειρά 

ενέργειες οι οποίες είναι: 

7.6.1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

Οι μετρήσεις θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που ενδέχεται να 

επηρεάζονται από την παρουσία των αποβλήτων, με ένα τουλάχιστον σημείο μέτρησης 

στην περιοχή εισροής και δύο στην περιοχή εκροής (ΚΥΑ 114218). Για τη διενέργεια των 

μετρήσεων θα κατασκευαστούν 3 γεωτρήσεις παρακολούθησης των υπογείων υδάτων, 

μία ανάντη και δύο κατάντη της υδραυλικής ροής. 

Η πρώτη δειγματοληψία υδάτων θα εκτελεστεί πριν από την έναρξη διάθεσης των 

απορριμμάτων στην λεκάνης επέκτασης του ΧΥΤ για να καθοριστούν οι τιμές αναφοράς 

για σύγκριση με τις μελλοντικές δειγματοληψίες. Οι δειγματοληψίες θα γίνονται από όλες 

τις γεωτρήσεις. 

Δείγματα θα λαμβάνονται από την επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα και από βάθος 5m 

κάτω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. 

Οι δειγματοληψίες θα τελούνται με την πρότυπη μέθοδο ISO 5667-11 και οι χημικές 

αναλύσεις βάσει του “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 
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by AWWA, APHA, WEF”. 

Για το σκοπό αυτό θα προβλέπεται η προμήθεια σταθμήμετρου και δειγματοληπτών 

κατάλληλων προδιαγραφών. 

7.6.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Για τη διενέργεια των μετρήσεων θα κατασκευαστούν 3 γεωτρήσεις παρακολούθησης των 

υπογείων υδάτων, μία ανάντη και δύο κατάντη της υδραυλικής ροής. 

Οι παράμετροι των οποίων πρέπει να γίνεται ανάλυση στα δείγματα πρέπει να συνάγονται 

από την αναμενόμενη σύνθεση των στραγγισμάτων και την ποιότητα των υπόγειων 

υδάτων στην περιοχή. 

Οι παράμετροι προς ανάλυση πρέπει να επιλέγονται βάσει της κινητικότητας στην ζώνη 

των υπόγειων υδάτων ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη αναγνώριση τυχόν αλλαγών της 

ποιότητας του νερού. Τέτοιες συνιστώμενες παράμετροι είναι το pΗ, ο ολικός οργανικός 

άνθρακας, οι φαινόλες, τα βαρέα μέταλλα, το φθόριο, ο λόγος πετρελαίου / 

υδρογονάνθρακες. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μετρούμενες 

παράμετροι και η προτεινόμενη συχνότητα μέτρησής τους. 

Πίνακας 7.3: Μετρούμενες παράμετροι και συχνότητα μετρήσεων για τα υπόγεια ύδατα 

Μετρούμενες Παράμετροι Συχνότητα Μετρήσεων 

  
Κατά τη 
λειτουργία 

Κατά την 
μεταφροντίδα 

pH Φθόριο   

Οσμές Φαινόλες 

Στάθμη: 
Ανά 
εξάμηνο 

 

Σύσταση: 
Ανά τρίμηνο 

Στάθμη και 
σύσταση: Ανά 
εξάμηνο 

Αγωγιμότητα As 

Θολερότητα Cd 

Θερμοκρασία Cu 

Σκληρότητα (ως CaCO3) Hg 

BOD5 Ni 

COD Zn 

TOC Χρώμιο (ως Cr) 

SO4 Σίδηρος (ως Fe) 

NH4-N Pb 

Οργανικό Ν Πτητικά κυανίδια 

Cl Φθορίδια 
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Μετρούμενες Παράμετροι Συχνότητα Μετρήσεων 

  
Κατά τη 
λειτουργία 

Κατά την 
μεταφροντίδα 

Υδρογονάνθρακες Ολικός φώσφορος 

Αιωρούμενα στερεά Φωσφορικά άλατα 

Διαλυμένα στερεά Αμμωνιακό άζωτο 

Μικροβιολογικές παράμετροι (TC, 
FC) 

Ολικά στερεά 

Η συχνότητα των μετρήσεων για τα επιφανειακά νερά θα είναι τριμηνιαία κατά τη φάση της 

λειτουργίας και εξαμηνιαία στη φάση της μεταφροντίδας. Οι μετρούμενες παράμετροι θα 

είναι αυτές που παρουσιάστηκαν στον παραπάνω πίνακα. Οι χημικές αναλύσεις θα 

ακολουθούν τις πρότυπες μεθόδους του “Standard Methods for the Evaluation of Water 

and Wastewater”. 

7.7 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μία ομάδα παραμέτρων που παίζει σημαντικό ρόλο στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα 

σε έναν ΧΥΤΥ είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες. Έχει ήδη εγκατασταθεί στο ΧΥΤΑ 

Αμαρίου μετεωρολογικός σταθμός που παρακολουθεί τα κλιματολογικά δεδομένα της 

περιοχής.  

7.8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΧΥΤΥ 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των καθιζήσεων αφορά την περιοχή του ΧΥΤΥ, όταν θα 

τερματίσει τη λειτουργία του. Σήμερα υπάρχουν διάφοροι γνωστοί τρόποι για την 

παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή των καθιζήσεων. 

Η προτεινόμενη παρακολούθηση για τον ΧΥΤΥ, συνίσταται στην εγκατάσταση ενός 

δικτύου “μαρτύρων”, σε συνδυασμό με ορισμένες αφετηρίες χωροστάθμησης (repere). 

Για τον έλεγχο των υποχωρήσεων θα τοποθετηθούν επί της επιφάνειας του ΧΥΤΥ, 

μάρτυρες παρακολούθησης μετακινήσεων των απορριμμάτων (κατά x,y,z) σε κάνναβο 50 

περίπου μέτρων, ενώ θα δοθεί προσοχή σε περιοχές που σύμφωνα με την προτεινόμενη 

λύση απαιτούνται πρόσθετα μέτρα.  

Ο κωδικός μάρτυρα θα συμφωνείται με την αρμόδια υπηρεσία και θα φέρεται χαραγμένος 

στο πλευρό του σωλήνα ακριβώς κάτω από το πώμα. Πριν από την κατασκευή της 

γεωκάλυψης ο ιστός θα προεξέχει από το έδαφος. 
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Οι μάρτυρες χωροσταθμούνται με απλές γεωδαιτικές μεθόδους (γεωμετρική 

χωροστάθμιση) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η συχνότητα μετρήσεων στους μάρτυρες 

προτείνεται να είναι στην αρχή μηνιαία από την έναρξη των εργασιών ως την περάτωσή 

τους και στη συνέχεια τριμηνιαία μέχρι το πέρας της επιτήρησης του έργου. Με τον τρόπο 

αυτό επιτρέπεται η αξιοποίηση των αρχικών μετρήσεων για τον έλεγχο των θεμελιώσεων 

και των διαμορφώσεων που θα γίνουν κατά τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. 

7.9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Συνίσταται η 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 (Noise Level Analysers) ή με την πρόσληψη εξειδικευμένης 

εταιρίας για τη διενέργεια μετρήσεων και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.  

Η διενέργεια μετρήσεων θορύβου στο εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (π.χ. Κοινοτική Οδηγία 

2002/49/ΕΚ, Π∆ 85/38/18-3-1991, 86/188/ΕΟΚ). Σε περίπτωση που τα θεσμοθετημένα 

όρια θορύβου υπερβαίνονται, θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ηχομόνωσης. Η 

παρακολούθηση της διακύμανσης του κυκλοφοριακού θορύβου, κυρίως στις περιόδους 

νύχτας και ημέρας, θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση. Οι ηχομετρήσεις θα γίνονται περιμετρικά 

της εγκατάστασης με αυτόνομο φορητό σύστημα μέτρησης, καταγραφής και ανάλυσης 

ακρίβειας Τύπου 1 (Type 1), το οποίο θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιέχονται στις Δημοσιεύσεις 60651 και 60804 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής 

(I.E.C. Publications 60651-1994 and 60804-1993) καθώς και του ΕΛΟΤ 869/86. 

Στους βιομηχανικούς χώρους εργασίας οι μετρήσεις θορύβου γίνονται μέσω σταθμιστικού 

κυκλώματος Α. Το σταθμιστικό κύκλωμα Α, δρα ως φίλτρο επιλογής συχνοτήτων, μετρά 

δηλαδή το θόρυβο με τρόπο που είναι πιο αντιπροσωπευτικός για τις επιπτώσεις του στην 

ανθρώπινη ακοή. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρέχονται ως Α-ηχοστάθμη και 

εκφράζονται σε decibel (A).  

Το χρησιμοποιούμενο ηχόμετρο θα είναι Ακριβείας Τύπου 1 με τα παρακάτω βασικά 

χαρακτηριστικά: 

• Σύμφωνο με τις προδιαγραφές EΛOT/ΙEC 60651, 60804, 61672-1 για τον τύπο 1 

(ακριβείας). 
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• Θα διαθέτει οθόνη ενδείξεων με δυνατότητα ένδειξης των στοιχείων των μετρήσεων 

(ημ/νία, διάρκεια, ώρα δειγματοληψίας). 

• Θα διαθέτει παρελκόμενο βαθμονομητή. 

7.10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ 

Οι μετρήσεις της συγκέντρωσης οσμών προτείνεται να πραγματοποιούνται με τη λήψη 

δειγμάτων σε αδρανή δοχεία ή αδρανής πλαστικούς σάκους και στη συνέχεια την εξέταση 

αυτών σε διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με το πρότυπο CEN13725. Εναλλακτικές 

μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης οι οποίες προσφέρουν αξιόπιστα αποτελέσματα 

είναι αποδεκτές. Η συχνότητα δειγματοληψίας και τα όρια συγκέντρωσης οσμών 

καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 

• Η παρακολούθηση των εκπομπών σκόνης αφορούν τη μέτρηση της συγκέντρωσης 

σκόνης (π.χ. μονάδα υποδοχής) με τη χρήση κινητού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί 

σε κατάλληλα σημεία. Οι μετρήσεις και η συχνότητα δειγματοληψίας θα καθορίζονται 

από την κείμενη νομοθεσία. Για τις μετρήσεις μπορούν να εγκατασταθούν σε 

κατάλληλα σημεία μετρητές αδιαφάνειας (opacity meters) Άμεση, συνεχής μέτρηση της 

συγκέντρωσης σκόνης 

• Μετρήσεις σε % opacity ή mg/m3 σκόνης  

• Εύρος: 0-20 έως 0-100 % αδιαφάνεια ή συγκέντρωση σκόνης 0 - 100 έως 0 - 999 

mg/m3 

• Ακρίβεια: 2% αδιαφάνεια 

Για τις μετρήσεις μπορούν να εγκατασταθούν σε κατάλληλα σημεία δυνητικά αντλίες 

προσομοίωσης αναπνοής και μέτρησης αναπνεύσιμης και εισπνεύσιμης σκόνης. 

Το μέγιστο επιτρεπτό όριο σκόνης στα όρια της εγκατάστασης δε θα υπερβαίνει τα 50 

mg/m3. Στους εσωτερικούς χώρους της Μονάδας σύμφωνα και με το ΠΔ 77/1933 

καθορίζονται οι παρακάτω οριακές τιμές έκθεσης: 

• Για το αναπνεύσιμο κλάσμα αιωρούμενων σωματιδίων 5 mg/m3. 

•  Για το εισπνεύσιμο κλάσμα αιωρούμενων σωματιδίων 10 mg/m3. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται παρακολούθηση του βαθμού απόδοσης των 

εγκαταστάσεων αποκονίωσης και απόσμησης με συστηματικό έλεγχο των εν λόγω 

εγκαταστάσεων. Εάν παρατηρούνται δυσλειτουργίες, θα γίνονται οι απαιτούμενες 

παρεμβάσεις. 
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Η παρακολούθηση των οσμών και της σκόνης μπορεί να γίνεται με πρόσληψη 

εξειδικευμένης και πιστοποιημένης εταιρίας για τη διενέργεια μετρήσεων και την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων.  

Για τις λοιπές αέριες εκπομπές, γι’ αυτές θα πρέπει να μετρώνται 1 φορά το χρόνο 

τουλάχιστον οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων Cd, Ni, Hg, Ag, Pb, λοιπά βαρέα μέταλλα, 

αμμωνία, αμίνες, και των VOCs και βενζόλιο, SOx, NOx μια φορά το εξάμηνο. 

7.11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

Στη  χώρα μας ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους: διοξείδιο του θείου, 

αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, 

βενζόλιο, μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο και βενζο(α)πυρένιο, σύμφωνα με τα 

όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια 

αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των 

οικοσυστημάτων.  

 Οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και αφορούν στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 

είναι: 

• Εναρμόνιση της Οδηγίας 1996/62/ΕΚ για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας 

του αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 3277/209/2000, ΦΕΚ 180/Β/17-2-2000). 

• Εναρμόνιση της Οδηγίας 1999/30/ΕΚ για τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, 

οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (ΠΥΣ 

34/30.5.2002, ΦΕΚ125/Α/ 5-6-02). 

• Εναρμόνιση της Οδηγίας 2000/69/ΕΚ για τις οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου 

του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 9238/332, ΦΕΚ 405Β/27.2.05). 

• Εναρμόνιση της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ 

ΗΠ 38638/2016, ΦΕΚ 1334Β/21.9.05). 

• Εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον 

υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό 

αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920Β/8.6.07). 

• Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα 

για την Ευρώπη, η οποία συσσωματώνει την 96/62/EΚ και τις τρεις θυγατρικές της 
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(1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ), όπως και την απόφαση 97/101/ΕΚ για την 

καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μεμονωμένους σταθμούς και δίκτυα. 

Προτείνεται η τοποθέτηση φορητού σταθμού παρακολούθησης της αέριας ρύπανσης 

με δυνατότητα μέτρησης σε πραγματικό χρόνο των παραπάνω ρύπων.  

Ο σταθμός θα χρησιμοποιηθεί για να κάνει μία αξιόπιστη εκτίμηση της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή, τοποθετημένος στα όρια του γηπέδου. 

Πιο συγκεκριμένα θα μπορεί να καθορίσει με αξιόπιστες μετρήσεις τα σημεία εκείνα 

όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα αέριας ρύπανσης (hot–spots) και στα οποία πιθανά 

να απαιτηθεί πιο συστηματική παρακολούθηση της αέριας ρύπανσης. Σημειώνεται ότι 

προκειμένου να γίνει παρακολούθηση των ανωτέρω παραμέτρων με τον ίδιο τρόπο 

που χρησιμοποιεί το ΕΔΠΑΡ πρέπει να εγκατασταθεί σταθερός σταθμός μέτρησης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης εφόσον ο κινητός εξοπλισμός που είναι διαθέσιμος στην 

αγορά δεν μπορεί να μετρήσει τις παραμέτρους με τόσο μεγάλη ακρίβεια όπως ο 

σταθερός εξοπλισμός. Στην προκειμένη περίπτωση επειδή η περιοχή απέχει από 

οικισμούς, προτείνεται η εγκατάσταση φορητού σταθμού ο οποίος θα μπορεί να 

παρέχει μία πολύ καλή εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Εάν, μέσω του 

φορητού σταθμού παρατηρηθεί, για σημαντικό χρονικό διάστημα, ότι οι συγκεντρώσεις 

των ρύπων πλησιάζουν τα όρια που τίθενται από τη νομοθεσία (βλέπε παραπάνω 

πίνακες), τότε θα εγκατασταθεί σταθερός σταθμός ώστε να μετράται με μεγαλύτερη 

ακρίβεια η ποιότητα και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εάν αποδειχθεί απαραίτητο. 

Η παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μπορεί να γίνεται με πρόσληψη 

εξειδικευμένης και πιστοποιημένης εταιρίας για τη διενέργεια μετρήσεων και την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων.  

7.12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το σύνολο των λειτουργιών της μονάδας επεξεργασίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, θα 

είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Όλες οι λειτουργίες θα παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου 

από σύστημα αυτοματισμών ώστε η εποπτεία της εγκατάστασης να είναι πλήρης. 

7.13 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Για την παρακολούθησης της απόδοσης της μονάδας απαιτείται τουλάχιστον ο ακολούθως 

εξοπλισμός: 
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• Ηλεκτρονικός αναλυτικός ζυγός ικανότητας ζύγισης έως 160gr. Ο ζυγός θα είναι 

υαλόφρακτος, με σύστημα εσωτερικής αυτόματης βαθμονόμησης και 

αναγνωρισιμότητα 0,1mgr 

• Ηλεκτρονικός αναλυτικός ζυγός ικανότητας ζύγισης έως 3100gr και αναγνωρισιμότητα 

0,1mgr 

• Κόσκινα κατάλληλου μεγέθους οπών για τον προσδιορισμό της κοκκομετρίας των 

απορριμμάτων και των προϊόντων (υλικό τύπου κόμποστ  και κόμποστ ) 

• Φούρνο ξήρανσης μέγιστης θερμοκρασίας 250 oC 
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8 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι διάφορες μονάδες του έργου ανάλογα με τις παραγωγικές διαδικασίες που συντελούνται 

στο εσωτερικό τους θα κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και άλλα υλικά 

πληρώσεως ή από μεταλλική κατασκευή ολόσωμη ή δικτυωτή, αναλόγως των ανοιγμάτων 

και του περιβάλλοντος (διαβρωτικού ή μη διαβρωτικού) που επικρατεί στο εσωτερικό τους. 

Με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής ξεκινούν και οι εργασίες κατασκευής των 

κτιριακών εγκαταστάσεων.  

Μετά από κατάλληλη επεξεργασία και διαμόρφωση του υποστρώματος της θεμελίωσης θα 

κατασκευάζεται η θεμελίωση του κτιρίου. Το σύστημα θεμελίωσης θα προκύψει από πλήρη 

στατική μελέτη κατά τον οριστικό σχεδιασμό του έργου. 

Η θεμελίωση του κτιρίου διοίκησης - εξυπηρέτησης προσωπικού θα κατασκευάζεται από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 ή ανώτερης κατηγορίας αντοχής και Β500C ενώ ο φέρων 

οργανισμός θα είναι από συνδυασμό οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων. 

Η θεμελίωση των κτιρίων των παραγωγικών μονάδων θα κατασκευάζεται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C30/37 και Β500C. Ανάλογα με την χρήση του κάθε κτιρίου ο φέρων 

οργανισμός του θα κατασκευάζεται είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 και Β500C είτε 

από μεταλλικά στοιχεία, είτε συνδυασμό των προηγούμενων. 

H πλαγιοκάλυψη καθώς και η κάλυψη της οροφής των μεταλλικών κτιρίων θα γίνει από 

μεταλλικά panels κατάλληλου κάθε φορά πάχους και υλικού πλήρωσης. Οι τοιχοποιίες των 

συμβατικών κτιρίων θα κατασκευαστούν από οπτοπλινθοδομές με ή χωρίς  θερμομόνωση.  

Τα δάπεδα των διαφόρων χώρων είναι από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής και 

ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης. Τα δάπεδα των χώρων όπου 

κινούνται τα οχήματα έχουν τελική επιφάνεια από ειδικό αντιολισθηρό σκληρυντικό υλικό 

διαμορφωμένο με κατάλληλες κλίσεις. 

8.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

Ιδιαίτερη προσοχή θα  δοθεί στην αρχιτεκτονική των διαφόρων μονάδων ώστε αν και ο 

κύριος στόχος τους είναι να στεγάσουν παραγωγικές διαδικασίες, εν τούτοις θα ενταχθούν 

και να ταιριάξουν απόλυτα στον χώρο. 
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Στα μεταλλικά κτίρια οι επιφάνειες των πλαγιοκαλύψεων θα είναι έγχρωμες με κατάλληλα 

διαμορφωμένες αιχμές και αρμοκάλυπτρα πέριξ των παραθύρων δεμένα όλα αρμονικά 

μεταξύ τους.  

Θα ληφθεί μέριμνα κατά την χωροθέτηση των μονάδων να προκύπτουν ακάλυπτοι χώροι 

προκειμένου να αναπτυχθούν χώροι πρασίνου που λειτουργικά και αισθητικά θα 

προσδίδουν στο σύνολο του έργου μία ενιαία διάσταση και θα δημιουργούν ευχάριστο 

χώρο εργασίας. 

8.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

8.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για τη λειτουργία του έργου απαιτείται μία σειρά από κτιριακά έργα και βοηθητικές 

κατασκευές, κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ολοκληρωμένο 

εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας ή άλλων προσπελάσεων απαραίτητων για την εύρυθμη 

λειτουργία του έργου και την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών, και 

διαμόρφωση κατάλληλων επιπέδων για την χωροθέτηση των λειτουργικών μονάδων τα 

οποία περιγράφονται ακολούθως. 

Οι διάφοροι χώροι εργασίας στις μονάδες θα διαμορφωθούν και επιπλωθούν με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό ανάλογα με την χρήση τους. 

8.3.2 ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο Φυλάκιο Εισόδου του ΧΥΤΑ Αμαρίου.   

8.3.3 ΚΤΙΡΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

Θα κατασκευαστεί νέο κτίριο διοίκησης – εξυπηρέτησης που θα καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου και του προσωπικού, όπως επίσης και τους επισκέπτες. Θα έχει εμβαδόν κατ’ 

ελάχιστον 300 m2, θα αναπτύσσεται σε 2 ορόφους και στο κτιριολογικό του πρόγραμμα 

θα προβλέπονται κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι χώροι: 

• Χώροι γραφείων - διοίκησης 

• Αίθουσα συσκέψεων - Χώρος  παρουσιάσεων & εκπαίδευσης 

• Χώρος χημικού εργαστηρίου 

• Χώρους Υγιεινής (αποδυτήρια, WC, κ.λπ.) για το προσωπικό και τους επισκέπτες 

όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων.  
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• WC ΑΜΕΑ 

• Κλιμακοστάσιο πρόσβασης στον όροφο του κτιρίου 

• Υδραυλικός ανελκυστήρας  

Σε κάθε περίπτωση η έκταση του κτιρίου διοίκησης θα πρέπει να επαρκεί, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι όλες οι εργασίες για την διοίκηση της εγκατάστασης πραγματοποιούνται 

με ευχέρεια και παρέχονται όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών, 

δηλαδή, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γραφεία, ερμάρια αρχειοθέτησης κ.α. 

Στους χώρους γραφείων προβλέπεται εγκατάσταση Η/Υ για την εισαγωγή και επεξεργασία 

στοιχείων τα οποία αφορούν στην διαχείριση των αποβλήτων. Επίσης στους χώρους 

αυτούς προβλέπεται η εγκατάσταση εκτυπωτών, φωτοτυπικού και φαξ. Το κτίριο θα 

κατασκευαστεί σε δύο ορόφους. 

Ο χώρος τοποθέτησης και η διαμόρφωση του νέου κτιρίου διοίκησης – εξυπηρέτησης 

αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

8.3.4 ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) 

Θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο κτίριο συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του ΧΥΤΑ 

Αμαρίου.   

8.3.5 ΚΤΙΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο πλυντήριο οχημάτων - μηχανημάτων του ΧΥΤΑ 

Αμαρίου.   

8.3.6 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

θα κατασκευαστεί νέο κτίριο υποσταθμού προκειμένου να  στεγάσει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης, αλλά και για τη μεταφορά της 

παραγόμενης ενέργειας από τις μονάδες συμπαραγωγής στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Το κτίριο του υποσταθμού θα αποτελείται από τους παρακάτω ανεξάρτητους χώρους: 

• Δύο ανεξάρτητοι χώροι όπου θα τοποθετηθούν αντίστοιχα οι 2 μετασχηματιστές 

υποβιβασμού της τάσης για τη τροφοδοσία της εγκατάστασης 
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• Δύο ανεξάρτητοι χώροι όπου θα τοποθετηθούν αντίστοιχα οι 2 μετασχηματιστές 

ανύψωσης της τάσης των μηχανών συμπαραγωγής στο επίπεδο της μέσης τάσης του 

δικτύου διανομής  

• Χώρος πεδίων μέσης τάσης της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο 

• Χώρος πεδίων μέσης τάσης της εγκατάστασης (ΜΕΑ) 

• Χώρος Κεντρικού Πίνακα Διανομής (Γενικός Πίνακας χαμηλής Τάσης) 

Ο χώρος τοποθέτησης και η τελική διαμόρφωση του νέου υποσταθμού αποτελεί μέρος της 

τεχνικής προσφοράς του Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά 

ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δύναται να 

ενσωματωθεί σε άλλο βιομηχανικό κτίριο της εγκατάστασης πάντα υπό την τήρηση των 

βασικών απαιτήσεων. 

8.3.7 ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Τα κτίρια των παραγωγικών διαδικασιών είναι: 

• Το κτίριο υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας. Περιλαμβάνει τους διακριτούς 

χώρους της υποδοχής ΑΣΑ, της υποδοχής και προεπεξεργασίας του προδιαλεγμένου 

οργανικού, το χώρο μηχανικής διαλογής των ΑΣΑ 

• Το/α κτίριο/α βιολογικής επεξεργασίας  

• Τα υπόστεγα ραφιναρίας – ενσάκισης και ωρίμανσης 

Οι διαστάσεις των κτιρίων θα εξασφαλίζουν ευχέρεια κίνησης των προβλεπόμενων 

οχημάτων και μηχανημάτων, τη λειτουργικότητα της μονάδας και δυνατότητα 

απρόσκοπτης συντήρησης και ενδεχόμενης επισκευής όποτε αυτό απαιτηθεί. 

8.3.7.1 Κτίριο υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας  

Πρόκειται για κτίριο μικτής κατασκευής κατάλληλης επιφάνειας στο οποίο θα στεγάζονται 

οι εγκαταστάσεις υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας. 

Το κτίριο, εκτός από τους χώρους υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας στο ισόγειο θα 

περιλαμβάνει control room από όπου θα παρακολουθείτε ο χώρος της υποδοχής και της 

μηχανικής διαλογής, ενώ παράλληλα θα γίνεται και ο χειρισμός της γερανογέφυρας. 

Ο χώρος υποδοχής θα είναι υποχρεωτικά τύπου υπόγειας τάφρου, κατασκευασμένος από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37. Περιμετρικά του κτιρίου κατασκευάζεται τοιχίο επίσης από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 1m από το δάπεδο του κτιρίου. Η υπόλοιπη κατασκευή του 

κτιρίου θα είναι από φέροντα μεταλλικό σκελετό. Μεταλλικός προβλέπεται και ο σκελετός 

στήριξης των παταριών και των μεταλλικών διαδρόμων. Επίσης μεταλλικά θα είναι και τα 

κλιμακοστάσια εσωτερικά ή εξωτερικά που οδηγούν στα πατάρια.  
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Η πλαγιοκάλυψη στο κτίριο αυτού καθώς και η στέγασή του προτείνεται να γίνει με σύνθετα 

θερμομονωτικά μεταλλικά πανέλα τα οποία αποτελούνται από δύο γαλβανισμένα 

χαλυβδοελάσματα μεταξύ των οποίων υπάρχει ως μονωτικό υλικό πετροβάμβακας. Τα 

ελάσματα αυτά είναι προβαμμένα με πολυεστερική βαφή. Ενδιάμεσα στα πάνελ κάλυψης 

της οροφής και σε σημεία που παρουσιάζεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν διαφώτιστα 

πανέλα προκειμένου να υπάρχει φυσικός φωτισμός των χώρων. 

Η στήριξη των πανέλων προβλέπεται με κρυφή στήριξη σε δευτερεύοντα φέροντα 

μεταλλικό σκελετό και στις όψεις θα τοποθετηθούν κατακόρυφα. 

Θα προβλεφθούν όλα τα ειδικά τεμάχια στήριξης, τελειωμάτων, σφράγισης ώστε να 

εξασφαλίζεται η υδατοστεγανότητα, η θερμομόνωση και η ηχομόνωση της κατασκευής. 

Εσωτερικά στο κτίριο προβλέπεται η κατασκευή παταριού. Τα τοιχώματα των χώρων προς 

το εσωτερικό του κτιρίου και μεταξύ των χώρων είναι από γυψοσανίδες με μόνωση. Όπου 

απαιτηθεί θα κατασκευαστεί μεταλλικός δευτερεύων σκελετός για τη στήριξη των 

τοιχωμάτων γυψοσανίδας. 

Οι γυψοσανίδες θα είναι απλές, πυράντοχες ή άνθυγρες ανάλογα με την χρήση του χώρου.   

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. Θα προβλεφθούν ρύσεις στην τελική επιφάνεια. 

Στους χώρους γραφείων, ελέγχου, W.C., διαλογής το δάπεδο θα είναι από κεραμικά 

πλακίδια. 

Τα δάπεδα των εξωτερικών διαδρόμων των παταριών και των εσωτερικών κλιμάκων είναι 

από μεταλλική σχάρα. 

Οι τοίχοι των W.C. και ντους και οι προθάλαμοί τους θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια 

έως το ύψος των πρεκιών των εσωτερικών θυρών. 

Στο κτίριο προβλέπονται περιμετρικά πόρτες βιομηχανοποιημένες με μορφή ρολού 

χαλύβδινου με ανυψωτικό μηχανισμό. Οι διαστάσεις τους είναι κάθε φορά ανάλογες του 

σκοπού που εξυπηρετούν για την λειτουργία του χώρου. 

Στο περίβλημα του κτιρίου προβλέπονται και ανοιγόμενες πόρτες για τη διέλευση ατόμων. 

Θα είναι μεταλλικές πλήρεις ή με φεγγίτη. Τα εξωτερικά παράθυρα του κτιρίου 

προβλέπονται αλουμινίου με υαλοπίνακα. Όπου απαιτείται από τη λειτουργία του χώρου 

θα είναι ανοιγόμενα με υαλοπίνακα και θερμοδιακοπή. Τα εσωτερικά παράθυρα στα 

γραφεία ελέγχου προς τον χώρο παραγωγής, θα είναι σταθερά αλουμινίου με διπλούς 

υαλοπίνακες για ηχοπροστασία και περσίδες όπου απαιτείται.  

Ο χώρος τοποθέτησης και η διαμόρφωση του νέου κτιρίου υποδοχής – μηχανικής 

διαλογής αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του Διαγωνιζόμενου με την 
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προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών 

προδιαγραφών.  

8.3.7.2 Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (αναερόβια – αερόβια επεξεργασία) 

Πρόκειται για «κτίρια - μονάδες» βιομηχανικού χαρακτήρα.  

Ο χώρος τοποθέτησης και η διαμόρφωση της μονάδας αναερόβιας χώνευσης  αποτελεί 

μέρος της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά 

ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών.  

Τα αεριζόμενα κελιά θα υπολογιστούν και θα χωροθετηθούν σύμφωνα με την τεχνική 

προσφορά του διαγωνιζόμενου ενώ θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

8.3.7.3 Υπόστεγα ραφιναρίας & ενσάκισης – ωρίμανσης 

Η κατασκευή των 2 υπόστεγων θα είναι από φέροντα μεταλλικό σκελετό, σύμφωνα με την 

Οριστική Μελέτη και είναι ίδια για όλους τους διαγωνιζόμενους.  

Πρόκειται για υπόστεγα μεταλλικής κατασκευής επιφάνειας 1.207,5 m2 το κάθε ένα. Το 

υπόστεγο Νο1 έχει καθαρό ύψος 6,50 ενώ το υπόστεγο Νο2 έχει καθαρό ύψος 9,00μ. Η 

στέγη έχει συνολικό ύψος στον κορφιά +3,00μ σε σχέση με το καθαρό ύψος που 

προαναφέρθηκε. 

Στο 1 εκ των 2 υπόστεγων θα στεγασθεί ο εξοπλισμός της ραφιναρίας και ενσάκισης του 

παραγόμενου κόμποστ, ενώ στο 2ο θα τοποθετηθούν τα σειράδια ωρίμανσης ούτως ώστε 

να μειωθεί στο ελάχιστο η παραγωγή στραγγισμάτων από διείσδυση όμβριων υδάτων. 

Η χωροθέτηση του εξοπλισμού και των σειραδιών αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς 

του κάθε διαγωνιζόμενου. 

Το δάπεδο των 2 υπόστεγων θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με 

κατάλληλες κλίσεις και κανάλια συλλογής των αποπλυμάτων. 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.  

Η στέγασή τους θα γίνει με σύνθετα θερμομονωτικά μεταλλικά πανέλα τα οποία 

αποτελούνται από δύο γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα μεταξύ των οποίων υπάρχει ως 

μονωτικό υλικό πολυουρεθάνη πάχους 5εκ. τουλάχιστον. Τα ελάσματα θα είναι 

προβαμμένα με πολυεστερική βαφή. Ενδιάμεσα και σε σημεία που παρουσιάζεται στα 

σχέδια θα τοποθετηθούν διαφώτιστα πανέλα προκειμένου να υπάρχει φυσικός φωτισμός 

των χώρων. 
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8.3.8 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Για το μελετώμενο χώρο προβλέπεται περίφραξη με τις προδιαγραφές που ορίζει η ΚΥΑ 

114218/97. Κατά το τμήμα που η υφιστάμενη περίφραξη τηρεί τις προδιαγραφές αυτές, 

διατηρείται και συμπληρώνεται εφόσον απαιτείται σε κάποιο τμήμα  ώστε στο σύνολο της 

η εγκατάσταση να είναι περιφραγμένη. 

8.3.9 ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Για το μελετώμενο χώρο προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός και η χρήση της υφισταμένης 

πύλης εισόδου του ΧΥΤΑ Αμαρίου. Η πύλη αυτή θα εξοπλιστεί με τον απαραίτητο 

μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να λειτουργεί ηλεκτροκίνητα και με τηλεχειρισμό. 

8.3.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Θα χρησιμοποιηθεί η υφισταμένη εγκατάσταση καθαρισμού τροχών οχημάτων του ΧΥΤΑ 

Αμαρίου.   

8.3.11 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Θα χρησιμοποιηθεί η υφισταμένη δεξαμενή καυσίμων του ΧΥΤΑ Αμαρίου.   

8.3.12 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Για την τροφοδοσία των νέων έργων θα κατασκευαστεί νέα δεξαμενή ύδρευσης και 

πυρόσβεσης. Θα αποτελείται από 2 υγρούς θαλάμους οι οποίοι θα έχουν χωρητικότητα 

τουλάχιστον 60κ.μ. ο αντίστοιχος για την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης και 

τουλάχιστον 200κ.μ. ο αντίστοιχος για την τροφοδοσία του δικτύου πυρόσβεσης. 

Σε ομότοιχο με τις δύο δεξαμενές χώρο τοποθετούνται τα αντίστοιχα πιεστικά 

συγκροτήματα τροφοδοσίας των δικτύων ύδρευσης και πυρόσβεσης σε κλειστό χώρο. 

Η τροφοδοσία της θα γίνεται από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Στην είσοδο 

του αγωγού τροφοδοσίας θα τοποθετηθεί φλοτεροβάνα αντίστοιχης διαμέτρου με τον 

αγωγό. Με αυτό τον τρόπο η δεξαμενή θα είναι πάντα πλήρης ύδατος. Η δεξαμενή θα 

καλύπτει τις ανάγκες σε πυρόσβεση και ύδρευση, ενώ σε περίπτωση ανεπάρκειας του 

δικτύου θα μπορεί με κατάλληλο χειρισμό βανών να τροφοδοτήσει το δίκτυο ύδρευσης και 

άρδευσης του ΧΥΤΑ. Ο απαιτούμενος όγκος πυρόσβεσης θα είναι πάντα διαθέσιμος στη 

δεξαμενή. 
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Κατασκευάζεται υποχρεωτικά στεγασμένος χώρος, εντός του οποίου θα τοποθετηθούν τα 

πιεστικά συγκροτήματα τα οποία θα τροφοδοτούν το δίκτυο ύδρευσης - άρδευσης του 

ΧΥΤΑ αλλά και το δίκτυο πυρόσβεσης.  

Εσωτερικά ο υγρός θάλαμος καλύπτεται με στρώση στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή 

υλικά.  

Η είσοδος στον υγρό θάλαμο θα πραγματοποιείται από ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 

0,80x0,80 m. Για την κάθοδο εντός του χώρου της ενεργού δεξαμενής τοποθετούνται 

πακτωμένες κλίμακες πρόσβασης σχήματος «πι» πλάτους 0,30m. 

Τέλος στη δεξαμενή τοποθετείται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την εύρυθμη 

λειτουργία της (αγωγοί εξαερισμού, αγωγοί υπερχείλισης, αγωγοί πλήρωσης, κοκ). 

Ο χώρος τοποθέτησης και η ακριβής διαμόρφωση της δεξαμενής ύδρευσης - πυρόσβεσης  

αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών.. 

8.4 ΟΔΕΥΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Τα εξωτερικά ηλεκτρολογικά δίκτυα χαμηλής τάσης θα οδεύουν εντός ορύγματος 

ελάχιστου βάθους 0,70μ και ελάχιστου πλάτους 0,5μ και πάνω από αυτά θα υπάρχει 

συνεχής σήμανση με πλέγμα σήμανσης. Τα εξωτερικά ηλεκτρολογικά δίκτυα μέσης τάσης 

θα οδεύουν εντός ορύγματος ελάχιστου βάθους 1μ και πάνω από αυτά θα υπάρχει επίσης 

συνεχής σήμανση με πλέγμα σήμανσης. 

Γενικά όλα τα εξωτερικά δίκτυα (στραγγισμάτων-αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης, 

βιοαερίου, κ.λπ.) θα οδεύουν εντός ορυγμάτων. Σε περίπτωση που περισσότερα από ενός 

δίκτυα οδεύουν σε ένα όρυγμα τότε τα δίκτυα ισχυρών θα είναι υπερυψωμένα σε πατάρι 

πλάτους 0,5μ και κάθε δίκτυο θα απέχει από το άλλο τουλάχιστον 0,3μ. Ειδικά για το δίκτυα 

βιοαερίου θα υπάρχει συνεχής σήμανση με δίκτυ. 

8.5 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Επειδή το έργο εκτός από την λειτουργικότητα του θα πρέπει να έχει και σαν στόχο την 

διαμόρφωση ενός αισθητικά αποδεκτού χώρου όπου οι διάφορες μονάδες του έργου 

κατάλληλα χωροθετημένες θα διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και την 

αισθητική της ευρύτερης περιοχής. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Σελ. 128 

Για τον σκοπό αυτό μετά το πέρας όλων των εργασιών που θα απαιτηθούν για την 

κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων θα απομακρυνθεί από το χώρο όλος 

ο κινητός και σταθερός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή και θα λάβει 

χώρα πλήρης αποκατάσταση και η φύτευση του χώρου των εγκαταστάσεων. 

Επίσης για λόγους οπτικής και ηχητικής απομόνωσης του χώρου της εγκατάστασης, στα 

σημεία που δεν υπάρχει φύτευση θα γίνει πλησίον της περίφραξης δενδροφύτευση με 

κατάλληλα φυτά, ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή με την επαρχιακή οδό Αρκαδίου – 

Αμαρίου η οποία γειτνιάζει από δυτικά με το ΧΥΤΥ. 

Το σύνολο της φυτοκάλυψης θα αρδεύεται  με αυτόματο σύστημα από την δεξαμενή 

καθαρών της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων. Η φύτευση στα παρτέρια και στις 

νησίδες θα γίνει σε κατάλληλη φυτική γη και σε βάθος που θα προσδιοριστεί από ειδικό 

κηποτέχνη κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής. 

8.6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Για την πρόσβαση στην περίμετρο του ΧΥΤΥ θα κατασκευαστεί οδός πλάτος 6m (δύο 

λωρίδες κυκλοφορίας) και κατάλληλων κλίσεων έτσι ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η 

απόθεση των υπολειμμάτων στο ΧΥΤΥ. Για την πρόσβαση στο χώρο της ΜΕΑ θα 

κατασκευαστεί οδός πλάτος 7m (δύο λωρίδες κυκλοφορίας) και κατάλληλων κλίσεων έτσι 

ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η κίνηση των απορριμματοφόρων των φορτηγών και όλων 

των μηχανημάτων που εμπλέκονται στην λειτουργία της μονάδας. 

Τα λοιπά χαρακτηριστικά των οδών δίδονται στο τεύχος της Οριστικής μελέτης.  

Οι προδιαγραφές κατασκευής της οδού παρουσιάζονται στο Τεύχος τεχνικών 

Προδιαγραφών (σημειώνεται ότι για τα έργα οδοποιίας, σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. 

8.7 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Για την στάθμευση των οχημάτων θα κατασκευαστεί πλησίον του κτιρίου διοίκησης - 

εξυπηρέτησης χώρος κατάλληλων διαστάσεων με διαγραμμισμένες θέσεις στάθμευσης. 

Το δάπεδο του χώρου στάθμευσης διαστρώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

εσωτερικής οδοποιίας. 
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8.8 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΧΥΤΑ 

Στην περίπτωση χρήσης του χώρου του αναγλύφου του υφιστάμενου ΧΥΤΑ (Α) για την 

εγκατάσταση λειτουργικών τμημάτων του έργου, τότε: 

• Θα πραγματοποιηθεί τελική κάλυψη στο σύνολο του ΧΥΤΑ Α σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που αφορούν την τελική κάλυψη. 

• Θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στις αντίστοιχες 

παραγράφους για την κατασκευή έργων απορροής των ομβρίων (τάφροι ΧΥΤΥ, 

χώρων, κτιρίων, οδών, κ.λπ.). Υποχρεωτικά θα διασφαλίζεται η αντιπλημμυρική 

προστασία του συνόλου του αναγλύφου και όχι μόνο του χώρου που τυχόν 

αξιοποιείται. 

• Υποχρεωτικά θα κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων και κατάλληλα 

φρεάτια συλλογής ώστε τυχόν παραγόμενα στραγγίσματα να συλλέγονται στα 

φρεάτια και να οδηγούνται προς επεξεργασία. 

• Θα δημιουργηθεί δίκτυο οδικής πρόσβασης ήπιων κλίσεων (όχι άνω του 8%) που 

θα φέρει τουλάχιστον τις στρώσεις της υπόβασης και της βάσης που αναφέρονται 

στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα Έργα Οδοποιίας. 

• Υποχρεωτικά θα διασφαλιστεί η ομαλή παροχέτευση του βιοαερίου μακριά από το 

χώρο αυτό  

• Υποχρεωτικά θα διενεργηθεί αναλυτική εδαφοτεχνική μελέτη, στατική μελέτη και 

μελέτη θεμελίωσης προκειμένου να αποδεικνύεται η ευστάθεια του τελικού 

απορριμματικού ανάγλυφου αλλά και να τεκμηριώνεται η στατική επάρκεια των 

όποιων κατασκευών (κτίρια, υπόστεγα, πλατείες, κ.λπ.), εδραστούν επάνω σε 

αυτό.  

Επιπρόσθετα, συνιστώνται τα παρακάτω μέτρα, που μπορούν να ληφθούν υπόψη, 

σύμφωνα πάντα με την Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζόμενου.  

Α. Μέτρα για την ανωδομή των κτιρίων που θα εδραστούν επί μη υγιούς εδάφους:  

Α.1. Είναι προτιμότερο να επιλεγεί στατικός φορέας που μεταβιβάζει τα μικρότερα δυνατόν 

φορτία επί του εδάφους θεμελίωσης. 

Α.2. Επιλογή ισοστατικού φορέα για τη στέγη (για καλύτερη παραλαβή διαφορικών 

καθιζήσεων χωρίς εντάσεις). 
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Α.3. Αποφυγή χρήσης ψαθυρών στοιχείων πλήρωσης μεταξύ των φατνωμάτων (για 

αποφυγή ρηγμάτωσης λόγω διαφορικών καθιζήσεων) 

Β .Μέτρα για τη θεμελίωση 

Θεμελίωση με πεδιλοδοκούς για αύξηση της ακαμψίας της θεμελίωσης η με γενική 

κοιτόστρωση για μείωση των διαφορικών καθιζήσεων. 

Β.1. Συμπύκνωση των απορριμμάτων μέχρι βάθους τουλάχιστον 10 m περίπου με 

Δυναμική Συμπύκνωση (Δ.Σ.). Ο κάνναβος και η ενέργεια συμπύκνωσης θα εξαρτηθεί από 

το πάχος και την ηλικία των απορριμμάτων. Σκοπός της Δ.Σ. είναι η μείωση του 

μεγαλύτερου μέρους των καθιζήσεων/συνιζήσεων του ανώτερου ορίζοντα των 

απορριμμάτων, καθώς και η μείωση των διαφορικών καθιζήσεων. 

Β.2. Διάστρωση εξυγιαντικής στρώσης από καλά συμπυκνωμένο αμμοχάλικο στο 90% της 

μέγιστης ξηρής πυκνότητας κατά την τροποποιημένη μέθοδο Proctor. 

Β.3. Τοποθέτηση ενός ή δυο γεωπλεγμάτων ανάλογα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής 

μελέτης, επί της στρώσης εξομάλυνσης. 

Β.4. Η στεγανωτική στρώση του καλύμματος μπορεί να καταργηθεί κάτω από την κάτοψη 

του κτιρίου και η στεγανωτική μεμβράνη να τερματίσει πάνω στα θεμέλια και να συνδεθεί 

με αυτά. Θα πρέπει όμως να τοποθετηθεί μια μεμβράνη κάτω από τα δάπεδα που θα 

συνδέεται με τις περιμετρικές πεδιλοδοκούς για την αποφυγή διαρροών βιοαερίου προς τα 

πάνω μέσα από το κτίριο 

Για να μελετηθούν όλα τα παραπάνω θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της γεωμετρίας του 

ΧΥΤΑ, η ηλικία των απορριμμάτων, ο τρόπος της στεγάνωσης του πυθμένα, η διατομή της 

τελικής κάλυψης αλλά και στοιχεία για το κτίσμα (γεωμετρία, ξυλότυπος και φορτία). 

Σε κάθε περίπτωση προκειμένου ο χώρος να μπορεί να λειτουργήσει ομαλά και ενιαία 

αλλά και προκειμένου να δημιουργείται ένα αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα στο σύνολο 

του χώρου, θα διαμορφωθεί και αποκατασταθεί κατάλληλα το απορριμματικό ανάγλυφο 

του υφιστάμενου ΧΥΤΑ. 

8.9 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Για την διασφάλιση της αντοχής του εδάφους και κατά συνέπεια της σταθερότητας των 

κατασκευών που εδράζονται σε αυτό (έργα οδοποιίας, οικοδομικά, κ.λπ.) θα πρέπει να 
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ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιδράσεων των οποιασδήποτε 

προέλευσης υδάτων. 

Τα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα για τον σκοπό αυτό θα προκύψουν από σχετική 

υδραυλική μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης στην οποία θα καθορίζονται αναλυτικά, 

με λεπτομερή σχέδια και τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές: 

• Το επιλεγμένο σύστημα αποχέτευσης - αποστράγγισης 

• Τα είδη αποχετευτικών και αποστραγγιστικών εγκαταστάσεων 

• Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των αποχετευτικών - αποστραγγιστικών 

εγκαταστάσεων που πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΠΤΠ Τ 110 

• Οι μέθοδοι παρακολούθησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης - 

αποστράγγισης 

Για την σύνταξη της μελέτης θα ληφθούν υπόψη και τα όσα αναφέρονται στην ΠΤΠ Τ110. 

Το δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων γενικά αποτελείται από το κατακόρυφο δίκτυο των 

υδρορροών που περιλαμβάνουν τα όμβρια των δωμάτων ή στεγών όπου αυτό απαιτείται 

και το οριζόντιο περιμετρικό δίκτυο συλλογής και διάθεσης όμβριων. Το δίκτυο 

αποχέτευσης ολοκληρώνεται με τον αγωγό εκβολής προς τον πλησιέστερο αποδέκτη που 

παραλαμβάνει ήδη τα όμβρια της ευρύτερης περιοχής. 

8.9.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η εγκατάσταση αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα αποχέτευσης: 

- Αποχέτευση  λυμάτων 

- Αποχέτευση ομβρίων 

Οι υπολογισμοί της εγκατάστασης αποχέτευσης θα γίνουν με βάση την ΤΟΤΕΕ 2412/86. 

8.9.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η εγκατάσταση αυτή αφορά τα λύματα όλων των χώρων υγιεινής. Το σύνολο του 

συστήματος αποχέτευσης των λυμάτων χαράσσεται με βασική προϋπόθεση τη γρήγορη 

και άνετη απομάκρυνση των λυμάτων από τα σημεία παραγωγής τους, προς το κεντρικό 

δίκτυο που θα οδεύει εκτός κτιρίου, σε διαδρομές με όσο το δυνατόν λιγότερες καμπύλες. 
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Έτσι οι οριζόντιες σωληνώσεις των νιπτήρων, συγκεντρώνονται σε σιφώνια και ενώνονται 

μέσω αυτών με την κατακόρυφη στήλη ή τον συλλεκτήριο αγωγό, ενώ οι λεκάνες 

συνδέονται με κλίση τουλάχιστον 2% απ' ευθείας με την κατακόρυφη στήλη ή τον 

συλλεκτήριο αγωγό. 

Οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης είναι επισκέψιμες και δεν ενοχλούν αισθητικά. Το 

υψηλότερο σημείο του οριζοντίου δικτύου αποχέτευσης σε κάθε όροφο αερίζεται με δίκτυο 

αερισμού το οποίο αρχίζει  πριν από την τάπα καθαρισμού και καταλήγει στη συλλεκτήριο 

στήλη αερισμού. Τα σιφώνια δαπέδου είναι ανοξείδωτα. 

Τα φρεάτια επίσκεψης των ακαθάρτων κατασκευάζονται κτιστά ή χυτά από σκυρόδεμα, 

επιστρώνονται εσωτερικά με ισχυρή πατητή τσιμεντοκονία και καλύπτονται με διπλό 

χυτοσιδηρό κάλυμμα που μονώνεται με λίπος. Στην απόληξη του σωλήνα αερισμού στο 

δώμα τοποθετείται συρμάτινη κεφαλή αερισμού. 

Τα λύματα, συγκεντρώνονται από τους διάφορους υδραυλικούς υποδοχείς και οδηγούνται 

πάντα με ελεύθερη ροή και μέσω κατακόρυφων στηλών και οριζοντίου δικτύου προς το 

φρεάτιο του εξωτερικού υπογείου δικτύου αποχέτευσης. Από εκεί μέσω μηχανοσίφωνα 

οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό. Το δίκτυο αποχετεύσεως και αερισμού κατασκευάζεται 

στο σύνολό του από σωλήνες PVC 6 atm. 

Τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων αποτελούν μέρος της τεχνικής 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. 

8.10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Τα έργα διαχείρισης όμβριων αφορούν: 

• Την  διαχείριση των ομβρίων του ΧΥΤΑ 

• Την διαχείριση των ομβρίων της οδοποιίας και του περιβάλλοντος χώρου. 

Σύμφωνα με την οριστική μελέτη για τα έργα διαχείρισης ομβρίων ελήφθησαν υπόψη ως 

μεγέθη σχεδιασμού τα βροχομετρικά στοιχεία του πλέον βροχερού μήνα της τελευταίας 

20ετίας ή με το μέγιστο των υπαρχόντων δεδομένων.  
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8.10.1 ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΥΤΥ 

Αναφορικά με τον ΧΥΤΥ και προκειμένου να προστατευθεί ο κύριος χώρος απόθεσης από 

τα όμβρια ύδατα των γύρω περιοχών που απορρέουν σ' αυτόν, θα  κατασκευαστεί στην 

περίμετρό του τάφρος που διοχετεύει τα νερά έξω από τον κυρίως χώρο, έτσι ώστε να μην 

επιβαρύνεται αυτός με επιπλέον ύδατα.  

Η τάφρος είναι επενδεδυμένη με σκυρόδεμα. Μέσω της τάφρου τα όμβρια θα 

αποστραγγίζονται εκτός του χώρου διάθεσης, προς τον φυσικό αποδέκτη. 

8.10.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Για την γενικότερη προστασία της εγκατάστασης, θα κατασκευασθούν τα απαραίτητα έργα, 

για την αντιπλημμυρική προστασία όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων με την κατασκευή 

κατάλληλων τάφρων σύμφωνα με την οριστική μελέτη. 

Οι κατακόρυφες στήλες είναι από πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες και οι ακριβείς θέσεις 

και τρόπος όδευσής τους θα φαίνεται στα σχέδια της μελέτης εφαρμογής. 

Η εγκατάσταση αυτή αφορά την συλλογή των βρόχινων νερών από τις στέγες και τους 

ακάλυπτους χώρους και την απομάκρυνσή τους από τα κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο. 

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα στόμια απορροής και τις κατακόρυφες στήλες ομβρίων 

(υδρορροές). 

Οι κατακόρυφες στήλες είναι από πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες και οι ακριβείς θέσεις 

και τρόπος όδευσής τους θα φαίνεται στα σχέδια της μελέτης εφαρμογής.  

Στην οδοποιία θα κατασκευασθεί τάφρος αποστράγγισης τριγωνικής διατομής και 

απομάκρυνση του ύδατος με κατάλληλα τεχνικά έργα. 

8.11  ΥΔΡΕΥΣΗ 

Στο χώρο υπάρχει δεξαμενή ύδρευσης η οποία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τα υφιστάμενα 

έργα και υποδοχείς. Για την τροφοδοσία των νέων έργων προβλέπεται η κατασκευή νέας 

δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας τουλάχιστον 60 κ.μ. Η δεξαμενή κατασκευάζεται 

ομότοιχα με τη δεξαμενή πυρόσβεσης η οποία θα έχει όγκο τουλάχιστον 200κ.μ. Σε 

ομότοιχο με τις δύο δεξαμενές χώρο τοποθετούνται τα αντίστοιχα πιεστικά συγκροτήματα 

τροφοδοσίας των δικτύων ύδρευσης και πυρόσβεσης. 
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8.11.1 ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Το έργο στο σύνολο του θα πρέπει να διαθέτει ένα επαρκές δίκτυο ύδρευσης. Το δίκτυο 

ύδρευσης ξεκινάει από την είσοδο της εγκατάστασης, όπου θα εγκατασταθεί νέος 

υδρομετρητής και θα κατασκευαστεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100, κατάλληλης 

κλάσης πίεσης και ανάλογης διαμέτρου που θα προκύψει από σχετική μελέτη βάσει των 

απαιτήσεων της μονάδας και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με δικλείδες και λοιπά 

εξαρτήματα. Στις παροχές θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες κατάλληλα 

προστατευμένοι σε φρεάτια ή εντός των κτιριακών μονάδων. 

Κατά τον οριστικό σχεδιασμό η μελέτη ύδρευσης θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη όλες τις 

παροχές που απαιτούνται από τις διάφορες μονάδες του έργου καθώς και από τις 

απαιτήσεις άρδευσης που θα προκύψουν από την διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου. 

Με νερό του ίδιου δικτύου ύδρευσης θα ικανοποιηθούν και οι όποιες ανάγκες της 

θέρμανσης και του κλιματισμού καθώς και η ύδρευση - άρδευση του περιβάλλοντος χώρου 

και γενικότερα των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. 

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 – εξυπηρέτησης και στους χώρους υγιεινής, θα γίνει 

εγκατάσταση ηλιακού συστήματος βεβιασμένης ή φυσικής κυκλοφορίας διπλής ενέργειας. 

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: Διανομή κρύου - ζεστού 

νερού. 

• Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

• Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

• Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Ε 10716/420/50 

Υπ. Δημοσίων Έργων 
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• 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. Για την μελέτη των παραπάνω 

εγκαταστάσεων θα έχουν εφαρμογή οι ισχύοντες ελληνικοί κανονισμοί εσωτερικών 

υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

Τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης αποτελούν μέρος της τεχνικής προσφοράς 

του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. 

8.12 ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία και πρακτική με την επανακυκλοφορία στραγγισμάτων 

στη μάζα του Χ.Υ.Τ.Α. επιτυγχάνεται: 

Αύξηση της βιοαποδόμησης στο Χ.Υ.Τ.Α. λόγω επαναδιανομής θρεπτικών και 

μικροοργανισμών και αύξηση της υγρασίας στη μάζα απορριμμάτων (Stegmann & 

Spendlin, 1989) 

• Μεγαλύτερη παραγωγή βιοαερίου (Stegmann& Spendlin, 1989) 

• Γρηγορότερη εμφάνιση των καθιζήσεων (Stegmann & Spendlin, 1989) 

• Μείωση του οργανικού φορτίου στα στραγγίσματα (Pouland, Ehrig 1989 κ.α.) 

• Μείωση του όγκου των παραγόμενων προς διαχείριση στραγγισμάτων. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της εξάτμισης και της εξατμισοδιαπνοής κατά τη διάρκεια της 

επανακυκλοφορίας στη μάζα των απορριμμάτων. 

Παράλληλα με τα θετικά της αποτελέσματα η επανακυκλοφορία μπορεί να οδηγήσει και σε 

λειτουργικά προβλήματα όταν η χρήση της δεν είναι ενδεδειγμένη. 

Το νερό είναι ωφέλιμο για την βιοαποδόμηση μόνο σε συγκεκριμένο ποσοστό. Το νερό 

απαιτείται για την υδρόλυση των στερεών ουσιών (πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες, λιπίδια) 
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και το μετασχηματισμό τους σε πτητικά οξέα, που αποτελούν το υπόστρωμα για τα 

βακτήρια παραγωγής μεθανίου. Επιπρόσθετα, το νερό παρέχει το μέσο για τη μεταφορά 

ουσιών μέσα στα κύτταρα της μικροβιολογικής μάζας. Έτσι η έλλειψη νερού είναι κρίσιμη 

για την βιοσταθεροποίηση των απορριμμάτων και την παραγωγή βιοαερίου. 

Ωστόσο πλεονάζουσα ποσότητα νερού είναι επιζήμια, καθώς προκαλεί σε μεγάλο βαθμό 

έντονες υδρολύσεις, με αποτέλεσμα την πολύ υψηλή παραγωγή οξέων και κατά συνέπεια 

πτώση του pΗ, που αναχαιτίζει τη μεθανογένεση (Rigure - Leuschner, 1989).  

Επομένως, η μέθοδος επανακυκλοφορίας θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη και σύμφωνη με 

τις εκάστοτε απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, η ανακυκλοφορία των στραγγισμάτων θα πρέπει 

να πραγματοποιείται μόνο για τη διατήρηση της απαιτούμενης υγρασίας εντός της 

απορριμματικής μάζας, που απαιτείται για την βιοαποδόμησή τους. Ως εκ τούτου, το 

πρόγραμμα ανακυκλοφορίας θα πρέπει να συνδυαστεί με κατάλληλο πρόγραμμα ελέγχου 

των συνθηκών που επικρατούν εντός του Χ.Υ.Τ.. Για το λόγο αυτό θα εγκατασταθεί 

συσκευή μέτρησης της υγρασίας στο σώμα του Χ.Υ.Τ..  

Με βάση το μηνιαίο ισοζύγιο και τους υπολογισμούς των στραγγισμάτων ανά περίοδο 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ. προκύπτει το θεωρητικό πρόγραμμα ανακυκλοφορίας 

επεξεργασμένων στραγγισμάτων. Ωστόσο, η ποσότητα των προς ανακυκλοφορία 

στραγγισμάτων θα ελέγχεται με βάση την μετρούμενη περιεχόμενη υγρασία στα 

στραγγίσματα αλλά και τις αναγκαίες ποσότητες προς άρδευση. 

Το δίκτυο ανακυκλοφορίας αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου 

ανάλογα με την πρότασή του. 

8.13  ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

8.13.1 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Κατά τη μελέτη της διάταξης των φυτών στους προς φύτευση χώρους θα ληφθούν υπ’ 

όψη: 

• οι αισθητικές απαιτήσεις του χώρου 

• η εξασφάλιση της  λειτουργικότητας του χώρου  

• οι γενικές και ειδικές οικολογικές συνθήκες της περιοχής 

Η επιλογή των φυτών θα γίνει με βάση: 
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• Τα χαρακτηριστικά τους (είδη με παρατεταμένη ανθοφορία, λεπτή υφή  και αντοχή 

σε εδάφη επιβαρημένα με ρύπους). 

• Τα οικολογικά δεδομένα της περιοχής (νησιωτική περιοχή). 

• Το λειτουργικό σκοπό που πρόκειται να ικανοποιήσουν (απομόνωση χώρου, 

περιβαλλοντική αναβάθμιση). 

• Το τοπικό μικροκλίμα 

• Την εξασφάλιση αισθητικής αρμονίας και βιολογικής ισορροπίας μεταξύ των ειδών 

που θα συγκροτήσουν τις ομάδες, συστάδες, κ.λπ. 

• Τις διαστάσεις του χώρου και της κάθε θέσης χωριστά. 

Κατά την επιλογή των διαφόρων ειδών δένδρων και θαμνώδους βλάστησης, θα γίνει 

προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιηθούν είδη ιθαγενή που αντέχουν στις βιοκλιματικές 

συνθήκες της περιοχής. Επομένως τα επιλεγμένα είδη δεν θα παρουσιάζουν προβλήματα 

προσαρμογής και δεν θα επιφέρουν αλλοίωση στο τοπίο. 

Επίσης για λόγους οπτικής και ηχητικής απομόνωσης του χώρου της εγκατάστασης, 

προτείνεται να κατασκευαστεί πλησίον της περίφραξης δενδροφύτευση με τα κατάλληλα 

φυτά για το οικοσύστημα της περιοχής (πεύκα, κυπαρίσσια) σε μήκος που κρίνεται 

απαραίτητο, ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή με την επαρχιακή οδό Αρκαδίου-Αμαρίου 

η οποία γειτνιάζει από δυτικά με το ΧΥΤΥ. 

8.13.2 ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Στην δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων το πιεστικό συγκρότημα που θα 

τοποθετηθεί θα δίνει τη δυνατότητα να αναχωρούν από αυτό δύο κλάδοι. Ο πρώτος θα 

αρδεύει τη φυτική κάλυψη της εγκατάστασης (ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ, λοιποί χώροι μονάδων) και θα 

καλύπτει τυχόν άλλες ανάγκες σε βιομηχανικό νερό και ο δεύτερος κλάδος θα τροφοδοτεί 

το δίκτυο επανακυκλοφορίας.   

Τα δίκτυο βιομηχανικού νερού - άρδευσης αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. 
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8.14 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Στο χώρο υπάρχει υφιστάμενη δεξαμενή πυρόσβεσης η οποία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί 

τα υφιστάμενα έργα και υποδοχείς.  

Για την τροφοδοσία των νέων έργων προβλέπεται η κατασκευή νέας δεξαμενής 

πυρόσβεσης χωρητικότητας τουλάχιστον 200κ.μ. Η δεξαμενή κατασκευάζεται ομότοιχα με 

τη δεξαμενή ύδρευσης η οποία θα έχει όγκο τουλάχιστον 60κ.μ. Σε ομότοιχο με τις δύο 

δεξαμενές χώρο τοποθετούνται τα αντίστοιχα πιεστικά συγκροτήματα τροφοδοσίας των 

δικτύων ύδρευσης και πυρόσβεσης.   

Για τη προστασία της εγκατάστασης είναι αναγκαία η  λήψη μέτρων πυρασφάλειας, που 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: 

• Φορητούς πυροσβεστήρες αφρού, σκόνης και CO2 κατά περίπτωση 

• Τροχήλατους πυροσβεστήρες 25kg ή 50kg 

• Σύστημα πυρανίχνευσης στα νέα κτίρια της εγκατάστασης, παραγωγικά και μη  

• Σύστημα ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων, κυρίως H2S και CH4, τα οποία 

δημιουργούν εκρηκτικά μίγματα, στο χώρο εκφόρτωσης, στο χώρο εναπόθεσης 

του τεμαχισμένου υλικού στο χώρο αποθήκευσης των δεμάτων και στο χώρο της 

εγκατάστασης αξιοποίησης βιοαερίου 

• Σύστημα ανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης με CO2 στον υποσταθμό. 

• Δίκτυο πυρόσβεσης με φωλιές και ερμάρια. Το δίκτυο πυρόσβεσης θα καλύπτει το 

σύνολο των νέων εγκαταστάσεων δηλαδή τα κτιριακά έργα στα 3 επιμέρους 

ταμπάνια χωροθέτησης των νέων έργων καθώς και την περίμετρο του νέου ΧΥΤΥ. 

Επίσης θα διαμορφωθεί μέσα στο χώρο αμέσως εσωτερικά της περίφραξης, 

αντιπυρική ζώνη ελαχίστου πλάτους 8 m. H αντιπυρική ζώνη πρέπει να είναι 

περιμετρική, παράλληλη με την περίφραξη σε όλο το μήκος αυτής. Επίσης πρέπει να 

ελέγχεται και να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σκοπός της είναι η αποφυγή 

μετάδοσης τυχούσας πυρκαγιάς από το εσωτερικό του χώρου στην περιβάλλουσα 

περιοχή, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός των ορίων του οικοπέδου, και το 

αντίστροφο. Στο τμήμα της περίφραξης που αναπτύσσεται η δενδροφύτευση 

απόκρυψης του χώρου, η αντιπυρική ζώνη θα κατασκευαστεί μέσα και από την 

περίφραξη και από την δενδροφύτευση. 
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Ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται 

οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

8.14.1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Το δίκτυο πυρόσβεσης με νερό που θα καλύπτει το χώρο των νέων εγκαταστάσεων όπως 

περιγράφηκε παραπάνω περιλαμβάνει: α) τους υποδοχείς πυρόσβεσης, β) το δίκτυο 

σωληνώσεων, γ) το πυροσβεστικό συγκρότημα και δ) τη δεξαμενή  πυρόσβεσης. 

Η χωρητικότητα της δεξαμενής, το μήκος του δικτύου και το πλήθος των φωλιών, θα 

επαρκεί για τη πυρόσβεση τους συνόλου της εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση η 

δεξαμενή θα έχει όγκο τουλάχιστον 200κ.μ. και θα μπορεί να τροφοδοτείται και από το 

δίκτυο βιομηχανικού νερού εφόσον η εκροή της ΜΕΣ καλύπτει τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας. 

Σε κάθε κτίριο, θα τοποθετηθούν πυροσβεστικές φωλιές, κατηγορίας ΙΙ τόσες σε αριθμό 

όσες είναι απαραίτητο να καλύψουν το χώρο. Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα φέρει:  

α) Ειδική δικλείδα (κρουνός ορειχάλκινος) διαμέτρου 2", τύπου πυροσβεστικής, το ένα 

άκρο της οποίας θα συνδέεται με το δίκτυο και στο άλλο θα φέρει διάταξη για την 

προσαρμογή σε αυτήν συνδέσμου του εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα. 

β) Διπλωτήρα ή τυλικτήρα, για να δέχεται διπλωμένο ή τυλιγμένο τον εύκαμπτο 

πυροσβεστικό σωλήνα. 

γ) Εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα από πλέγμα συνθετικών ινών με εσωτερική επένδυση 

ελαστικού, διαμέτρου 1 3/4", μήκους 20 m, ο οποίος μέσω ειδικού συνδέσμου θα είναι 

μόνιμα συνδεδεμένος στην παραπάνω δικλείδα. 

δ) Ακροφύσιο εκτόξευσης νερού, ειδικού τύπου (αυλός πυρόσβεσης από ειδικό κράμα 

αλουμινίου) με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής (βολής) καθώς και δημιουργίας 

προπετάσματος για την προστασία του χειριστή, μόνιμα συνδεδεμένο στο άκρο του 

εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα. 

Εκτός από πυροσβεστικές φωλιές, για τη πυρόσβεση των χώρων, θα τοποθετηθούν  

πυροσβεστικά ερμάρια μέσα στα οποία βρίσκονται: λοστός διάρρηξης, ένα μεγάλο πέλεκυ, 

ένα φτυάρι, μία δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης, δύο ηλεκτρικούς φανούς χειρός, μια 
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αναπνευστική συσκευή οξυγόνου, δυο ατομικές προσωπίδες με φίλτρο και δύο 

προστατευτικά κράνη. Επίσης σε κάθε κτίριο θα τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες 

αφρού, σκόνης και CO2 κατά περίπτωση.  

Το δίκτυο σωληνώσεων της Πυρόσβεσης εντός των κτιρίων και εκτός του εδάφους θα 

κατασκευαστεί με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες. Οι σωλήνες πρέπει να συνδέονται 

με σπειρώματα, συγκόλληση, φλάντζες ή ειδικούς συνδέσμους και να είναι σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ 268, ΕΛΟΤ 269, ΕΛΟΤ 281, ΙSO R/65 ή άλλα αντίστοιχα.  

Το υπόγειο δίκτυο πυρόσβεσης θα κατασκευαστεί από αγωγό πολυαιθυλενίου HDPE 3ης 

γενιάς αντοχής τουλάχιστον 12,5 atm και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από το 150% 

της πίεσης λειτουργίας, της πίεσης δηλαδή της αντλίας διαφυγών. 

Το αντλητικό συγκρότημα που θα εξυπηρετεί το δίκτυο πυρόσβεσης περιλαμβάνει: δυο 

κύριες αντλίες (ηλεκτροκίνητη και ντιζελοκίνητη) και μια βοηθητική (jockey pump). Επίσης 

περιλαμβάνει το: πιεστικό δοχείο μεμβράνης, τον πίνακα κίνησης και αυτοματισμών με 

διάταξη αυτόματης εκκίνησης και το συσσωρευτή με αυτόματη φόρτιση.  

Η παροχή και η πίεση των αντλιών και η διαστασιολόγηση του δικτύου σωληνώσεων θα 

εξασφαλίζουν παροχή 1520 lt/min (ταυτόχρονη λειτουργία 2 πυροσβεστικών φωλιών σε 2 

τουλάχιστον ανεξάρτητους επιμέρους κλάδους του δικτύου)  και πίεση 4.5 bar στη 

δυσμενέστερη φωλιά κάθε κλάδου. Ο όγκος της δεξαμενής επαρκεί για λειτουργία 

τουλάχιστον 2 ωρών λόγω του ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση. 

Η σχεδίαση του δικτύου πυρόσβεσης αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται 

οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

8.14.2 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Για την ανίχνευση εκρηκτικών αερίων, φωτιάς και την κατάσβεσή τους προτείνονται: 

Στους χώρους γραφείων θα εγκατασταθούν διευθυνσιοδοτούμενοι ανιχνευτές 

φωτοηλεκτρικού τύπου, οι οποίοι θα ανιχνεύουν την ύπαρξη καπνού με εκπομπή 

υπέρυθρης ακτινοβολίας ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα. Σε επίκαιρες θέσεις των 

προστατευόμενων χώρων τοποθετούνται κομβία συναγερμού, ενώ εξωτερικά των κτιρίων 

θα υπάρχει σύστημα φωτεινού επαναλήπτη - σειρήνας σε εμφανές σημείο ώστε να γίνεται 

αντιληπτή ηχητικά, η ύπαρξη καπνού σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
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Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι διευθυνσιοδοτούμενος και θα συνδυάζεται 

με αντίστοιχα για αυτόν υλικά.  

Στα κτίρια μηχανικής επεξεργασίας προβλέπεται αυτόματο σύστημα ανίχνευσης φωτιάς 

και ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων που θα δίνουν ηχητικό σήμα. Κάθε κτίριο θα 

περιλαμβάνει έναν τοπικό πίνακα ανίχνευσης στον οποίο θα συνδέονται οι πυρανιχνευτές, 

τα μπουτόν και η φαροσειρήνα συναγερμού.  

Για την ανίχνευση αερίων σε περίπτωση δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων από την 

εκπομπή επικίνδυνων αερίων όπως Η2S και CH4 προβλέπεται η εγκατάσταση ανιχνευτών 

αερίου σε κλειστούς χώρους. Σε περίπτωση ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων θα 

ενεργοποιείται ηχητικό σήμα μέσω σειρήνας η οποία θα τοποθετείται εξωτερικά του 

κτιρίου. Εσωτερικά των κτιρίων και σε επίκαιρα σημεία θα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες 

αφρού και CO2. 

Επίσης θα κατασκευαστεί απαραίτητα αυτόματο σύστημα ανίχνευσης τύπου CROSS 

ZONΙNG – κατάσβεσης με CΟ2 (ή άλλο δόκιμο κατασβεστικό υλικό) στους χώρους των 4 

Μ/Σ και των πεδίων χαμηλής τάσης, ενώ στους υπόλοιπους χώρους του, εγκαθίσταται 

απλό σύστημα πυρανίχνευσης με ανιχνευτές φωτοηλεκτρικού τύπου, κομβία συναγερμού, 

πυροσβεστήρες CO2 κοντά στις εξόδους του κτιρίου, φωτιστικά ασφαλείας με την ένδειξη 

“EXIT”, καθώς και σύστημα φωτεινού επαναλήπτη και σειρήνας. 

Το σύστημα πυρανίχνευσης θα αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα μεταφέρει όλα τα 

σήματα στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης που θα εγκατασταθεί στο χώρο γραφείων 

του νέου κτιρίου διοίκησης – εξυπηρέτησης. 

Θα δημιουργηθεί χωμάτινος όγκος (δανειοθάλαμος γαιώδους υλικού) εντός του 

οικοπέδου, πλησίον του χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων, ελαχίστου όγκου 250m3, 

ώστε να υπάρχει σε περίπτωση πυρκαγιάς διαθέσιμο χώμα προς επικάλυψη της 

φλεγόμενης επιφάνειας. Αυτός ο όγκος θα δημιουργηθεί με μεταφορά στο συγκεκριμένο 

σημείο χώματος εκσκαφής. 

Γενικά για τις εγκαταστάσεις θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία, για 

αντιπυρική προστασία βιοτεχνικών – βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ώστε μετά την 

ολοκλήρωση των έργων να εκδοθεί από τη αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία το 

Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της εγκατάστασης. 

Ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων πυρανίχνευσης αποτελεί μέρος της τεχνικής 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα 
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πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

8.15  ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

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 επί ιστού ύψους 20m, με δική τους ανεξάρτητη 

γείωση 

• Διατάξεις απαγωγής υπερτάσεων οφειλομένων σε κεραυνικά ρεύματα ,από τις 

γραμμές ισχύος και ασθενών ρευμάτων. 

Γι’ αυτό σε κάθε κτίριο, μεταλλικό ή συμβατικό, θα 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 κατάλληλου ύψους (τουλάχιστον 20 μέτρων) σε 

κατάλληλο σημείο του γηπέδου της μονάδας ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα 

διάφορα σημεία αυτού με προστασία κατηγορίας ΙΙΙ (NSF 17102). 
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Κάθε αλεξικέραυνο ιονισμού σε ιστό θα φέρει περιμετρική γείωση ώστε να απάγει τα 

κεραυνικά φορτία με ασφάλεια στο έδαφος, (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 κλπ. 

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. 

Ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων αντικεραυνικής προστασίας αποτελεί μέρος της 

τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής 

περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

8.16  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Λόγω της υψηλής τιμής εγκατεστημένης ισχύος, η εγκατάσταση δεν μπορεί να 

ηλεκτροδοτηθεί από το δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. Άρα η παροχή της ηλεκτρικής 

ενέργειας στον σταθμό, θα πραγματοποιηθεί από το δίκτυο μέσης τάσης, το οποίο θα 

επεκταθεί μέχρι το σημείο λειτουργίας του υποσταθμού. Το Δίκτυο της περιοχής είναι 20 

ΚV. Θα πρέπει να κατασκευαστεί εντός των ορίων της εγκατάστασης, ιδιωτικός 

υποσταθμός υποβιβασμού τάσης.  

Στον Υποσταθμό της εγκατάστασης θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά δύο Μ/Σ 20/0.4kV, 

ελαίου ή ξηρού τύπου, οι οποίοι θα μπορούν να καλύψουν αθροιστικά τη συνολική ζήτηση 

για τη λειτουργία της εγκατάστασης. 
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Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (μέσης και χαμηλής τάσης) θα κατασκευαστούν 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω κανονισμών: 

α)  ΕΛΟΤ HD 384 

β) Των απαιτήσεων και των οδηγιών της ΔΕΗ. 

γ) Των Γερμανικών Κανονισμών VDE 0100 και 0101. 

δ) Των διαφόρων διεθνών τροποποιήσεων όπως DIN, VDE, IEC κλπ. 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης θα περιλαμβάνουν :  

α) τα  πεδία μέσης τάσεως 

β) τους  μετασχηματιστές υποβιβασμού της τάσεως 

γ) τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσεως 

δ) πεδίο αντιστάθμισης ( τους πυκνωτές διορθώσεως του συντελεστή ισχύος). 

ε) κεντρικές γειώσεις 

στ) εγκατάσταση κίνησης 

ζ) εγκατάσταση εσωτερικού- εξωτερικού  φωτισμού 

ζ) ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης – καλωδιώσεις  

η) έλεγχος των εγκαταστάσεων με βάση το ΕΛΟΤ HD 384 

Σε όλους τους πίνακες και υποπίνακες θα γίνει πρόβλεψη εφεδρικού φορτίου και 

κυκλωμάτων τουλάχιστον 20%. 

Ο καθορισμός των απαραίτητων ηλεκτρολογικών έργων αποτελεί μέρος της τεχνικής 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 
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8.17  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Μετασχηματιστής 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των δύο μηχανών καύσης βιοαερίου θα 

ανυψώνεται στα 20kV μέσω ισάριθμων με τις μηχανές μετασχηματιστών ελαίου. 

Οι μετασχηματιστές και όλος ο εξοπλισμός ανύψωσης θα συστεγάζεται με τον εξοπλισμό 

υποβιβασμού τάσης στο κτίριο υποσταθμού. 

Χώρος ΜΤ 

Ο χώρος ΜΤ περιέχει τον πίνακα μέσης τάσης, ο οποίος θα αποτελείται από τα ακόλουθα 

πεδία: 

• Ένα πεδίο εξόδου προς το Δίκτυο με αλεξικέραυνα. 

• Ένα πεδίο αυτόματου διακόπτη ισχύος (ΑΔΔ) 

• Ένα πεδίο αυτόματου διακόπτη ισχύος για κάθε Η/Ζ, το οποίο θα δρα ως διακόπτης 

παραλληλισμού με το Δίκτυο 

• Πεδία μετρήσεων για την τροφοδοσία των ηλεκτρονόμων 

8.18 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 

Για μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος (π.χ. βλάβη δικτύου) 

προβλέπεται η εγκατάσταση στο χώρο ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), που θα 

καλύπτει τη λειτουργία τουλάχιστον των κρίσιμων εγκαταστάσεων, εφεδρικής ισχύος 

τουλάχιστον 500 KVA. Το Η/Ζ θα εγκατασταθεί υπαίθρια και θα είναι ηχομονωμένο. 

Ως κρίσιμες εγκαταστάσεις προτείνονται: 

• Συστήματα Πυρόσβεσης του συνόλου της εγκατάστασης 

• Τα συστήματα απόσμησης και εξαερισμού  

• Φωτισμός κρίσιμων χώρων (χώροι εκφόρτωσης οχημάτων, , πυρσού). 

• Θύρες Εκφόρτωσης Απορριμμάτων 

• Φωτισμός ασφαλείας. 

• Σταθμός Άντλησης και Καύσης Βιοαερίου. 
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• Λοιπές εγκαταστάσεις που από τη φιλοσοφία σχεδιασμού του έργου κρίνονται ως 

κρίσιμες. 

Το Η/Ζ πρέπει να αποτελείται από πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια που συνδέονται 

ομοαξονικά, μέσω εύκαμπτου μεταλλικού συνδέσμου και να αποτελούν ενιαίο και δυναμικά 

ζυγοσταθμισμένο συγκρότημα. Θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου για 

8ωρη λειτουργία. Το Η/Ζ θα πρέπει να συνοδεύεται από συσσωρευτή (ές) η χωρητικότητα 

των οποίων επαρκεί για 10 προσπάθειες εκκινήσεως. Το Η/Ζ πρέπει να είναι πλήρως 

συρματωμένο, με τον πίνακα του τοποθετημένο πάνω σε  μεταλλική βάση που εδράζεται 

στη βάση του. Στην ίδια μεταλλική βάση πρέπει να  βρίσκεται τοποθετημένο μεταλλικό 

ερμάριο εντός του οποίου βρίσκεται καταλλήλου ισχύος αυτόματος διακόπτης προστασίας 

της γεννήτριας (CIRCUIT BREAKER) από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα.  

Η σχεδίαση της γεννήτριας του Η/Ζ να είναι τέτοια που τα ηλεκτρικά της χαρακτηριστικά 

να συμφωνούν με τα πρότυπα BS 5000 Part 99, IEC 24-1, VDE 530, UTE 51100 & NEMA 

MG 122.  

Με το πέρας της εγκατάστασης του Η/Ζ θα εκδοθεί η άδεια απαλλαγής του από παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο καθορισμός του μεγέθους του Η/Ζ αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται 

οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

8.19  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Σκοπός της εγκατάστασης φωτισμού είναι η εξασφάλιση της επιθυμητής στάθμης φωτεινής 

έντασης, που επιβάλλεται από τη διαφορετική χρήση των χώρων σε συνδυασμό με: 

• Επαρκής φωτισμός στο επίπεδο εργασίας. 

• Σωστός φωτισμός στο σύνολο του χώρου 

• Κατάλληλη χρωματική απόδοση 

• Χαμηλή στάθμη θάμβωσης  

• Ευελιξία στην αλλαγή χρήσης χώρου  

• Οικονομία στη λειτουργία  

• Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας  

• Ευχέρεια στην εγκατάσταση  
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• Άρτια αισθητική εμφάνιση  

• Μεγάλη διάρκεια ζωής εξοπλισμού.  

• Ευκολία συντήρησης 

Η επιλογή του αριθμού και του είδους των φωτιστικών σωμάτων στους χώρους πρέπει να 

γίνει με βάσει των απαιτήσεων σε φωτισμό του εκάστοτε χώρου. 

Προτεινόμενες στάθμες φωτισμού: 

• Χώροι επεξεργασίας Απορριμμάτων              200Lux   

• Φυλάκιο εισόδου- control room   300Lux 

• WC, Βοηθητικοί χώροι, αποθήκες   100Lux 

• ΔΡΟΜΟΙ –γενικός φωτισμός    10-30Lux   

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται τα φωτιστικά σώματα, οι καλωδιώσεις και οι διακόπτες 

και τα λοιπά όργανα ελέγχου του φωτισμού. Οι πίνακες περιλαμβάνονται στην 

"Εγκατάσταση Κίνησης".  

Ο καθορισμός του εξοπλισμού εξωτερικού και εσωτερικού αποτελεί μέρος της τεχνικής 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

8.19.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Σε γενικές γραμμές ο γενικός φωτισμός των χώρων των κτιρίων πραγματοποιείται με Φ.Σ. 

τεχνολογίας LED.  Στους χώρους γραφείων τα Φ.Σ. είναι εμφανή οροφής. Η διάταξη των 

Φ.Σ. στους χώρους αυτούς ακολουθεί μία ομοιόμορφη κατανομή. Τα Φ.Σ. γενικά 

τροφοδοτούνται από τοπικούς πίνακες φωτισμού.  

Ο έλεγχος του φωτισμού στους διάφορους χώρους του κτιρίου γίνεται ως εξής: 

Γενικά τα Φ.Σ. των χώρων των γραφείων ελέγχονται από τοπικούς διακόπτες.  Επί πλέον 

προβλέπεται ένας ραγοδιακόπτης ανά κύκλωμα στον αντίστοιχο πίνακα. 

Με τον τρόπο αυτό η αφή και σβέση των Φ.Σ. μπορεί να γίνει από ένα σημείο και είναι 

εύκολο να γίνει από ένα άτομο πριν και μετά την προσέλευση του προσωπικού. 

Τα Φ.Σ., των WC και ορισμένων μικρών χώρων και μεμονωμένων γραφείων, ελέγχονται 

από τοπικούς διακόπτες. 
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O εσωτερικός φωτισμός σε χώρους γραφείων θα πραγματοποιηθεί με φωτιστικά 

τεχνολογίας LED, στους υπόλοιπους μηχανολογικούς χώρους, λόγω μεγάλου ύψους, 

προτείνονται φωτιστικά σώματα τύπου καμπάνας με λαμπτήρες τεχνολογίας LED,οι οποίοι 

μπορούν να αντικατασταθούν όπου δεν είναι εφικτή η επιθυμητή στάθμη φωτισμού με LED 

από λαμπτήρες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης. 

8.19.2  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Ο εξωτερικός φωτισμός είναι απαραίτητος για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας. Θα 

εγκατασταθεί εξωτερικός φωτισμός παράπλευρα της οδοποιίας από την πύλη και για όλο 

το μήκος της οδοποιίας της εγκατάστασης. Ο εξωτερικός φωτισμός θα πραγματοποιηθεί  

με φωτιστικά δρόμου τύπου βραχίονα, με λαμπτήρα τεχνολογίας LED. 

H τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται ανά 30 - 40 περίπου μέτρα, σε 

σιδηροϊστούς, ύψους 9m. Σε σημεία της εγκατάστασης πλησίον των κτιρίων και θέσεων 

εκφόρτωσης, οι ιστοί για λόγους ασφαλείας μπορεί να είναι ύψους 9μ.  

Για την τοποθέτηση των ιστών θα γίνει εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως. 

Η βάση θα κατασκευαστεί άοπλη από κατάλληλο σκυρόδεμα με πλευρική οπή για τη 

διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Από το ακροκιβώτιο κάθε 

ιστού θα αναχωρεί κατάλληλο καλώδιο για την τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώματος. 

Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα 

φωτιστικά σώματα, οι ακροδέκτες συνδέσεως των εισερχόμενων και εξερχόμενων 

καλωδίων, γειώσεις, κ.λπ. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα με την βοήθεια 

φωτοκύτταρου σε συνδυασμό με χρονοδιακόπτη (με επάρκεια έναντι διακοπής ρεύματος). 

Επίσης στα σημεία σε κρίσιμα σημεία της περίφραξης (όπου συντρέχει αγροτικός ή κύριος 

δρόμος), τοποθετείται ιστός φωτισμού, των οποίων η λειτουργία θα επιτυγχάνεται μέσω 

της ηλιακής ενέργειας η οποία απορροφάται από φωτοβολταϊκό πάνελ και αποθηκεύεται 

σε συσσωρευτές, χωρίς να απαιτείται ηλεκτρική καλωδίωση. 

Για την ηλεκτρική τροφοδοσία της εγκατάστασης εξωτερικού φωτισμού προβλέπεται η 

κατασκευή δικτύου στο οποίο οι καλωδιώσεις θα είναι υπόγειες. 

8.20  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος τηλεφώνων για την εξυπηρέτηση των διαφόρων 

χώρων κάθε κτιρίου. 
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Σκοπός της τηλεφωνικής εγκατάστασης είναι η εξασφάλιση της τηλεφωνικής επικοινωνίας 

των εσωτερικών συνδρομητών μεταξύ τους, με το εθνικό δίκτυο και με το διεθνές 

τηλεφωνικό δίκτυο. Η τηλεφωνική επικοινωνία εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση μέσω 

κατάλληλου δικτύου παρόχου τηλεπικοινωνιών και τηλεφωνικών κατανεμητών.  

Η εγκατάσταση τηλεφώνων περιλαμβάνει: 

- Τις λήψεις τηλεφώνων 

- Τους τηλεφωνικούς κατανεμητές και το τηλεφωνικό δίκτυο 

Επιπρόσθετα, θα προβλέπεται κατάλληλος εξοπλισμός για τη σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Ο καθορισμός του εξοπλισμού του συστήματος τηλεφώνων αποτελεί μέρος της τεχνικής 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

8.21  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης - κλιματισμού στα κτίρια παραμονής προσωπικού θα 

γίνει με αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου. 

Συγκεκριμένα για το κτίριο διοίκησης - εξυπηρέτησης προτείνεται η εγκατάσταση 

αερόψυκτης αντλίας θερμότητας για ψύξη και θέρμανση τύπου VRV αποτελούμενη από 

κεντρική εξωτερική μονάδα και επιμέρους εσωτερικές επιτοίχιες ή επιδαπέδιες κατά 

περίπτωση μονάδες. Η μονάδα θα εξυπηρετεί το σύνολο των χώρων γραφείων και 

αποδυτηρίων. Παράλληλα θα κατασκευαστεί δίκτυο εξαερισμού μέσω αεραγωγών 

(απαγωγής – προσαγωγής) με σύστημα ανάκτησης ενέργειας. 

Σε απομονωμένα σημεία (π.χ. Control room υποδοχής, χώροι πινάκων, κοκ) ο κλιματισμός 

θα γίνει με τοπικές κλιματιστικές μονάδες τύπου split unit. 

Ο καθορισμός του εξοπλισμού κλιματισμού και θέρμανσης αποτελεί μέρος της τεχνικής 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 
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8.22 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Για την ασφάλεια της εγκατάστασης θα εγκατασταθεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 

(CCTV) τεχνολογίας ψηφιακά συστήματα με σκοπό να μεταδίδουν άριστης ποιότητας 

πληροφορία και υψηλής ευκρίνειας εικόνα σε κάθε περίσταση όπως κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, το σκοτάδι, μακρινές αποστάσεις κλπ. To σύστημα θα αποτελείται από 

καταγραφικό με δυνατότητα επέκτασης και κάμερες παρακολούθησης με δυνατότητα 

εξωτερικής, νυχτερινής λήψης και δυνατότητα κίνησης. 

Οι κάμερες θα τοποθετηθούν απαραίτητα στη πύλη εισόδου και στο ζυγιστήριο, στις θέσεις 

εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων και σε όποιο άλλο κρίσιμο σημείο της εγκατάστασης 

κριθεί απαραίτητο. 

Ο καθορισμός του εξοπλισμού του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης αποτελεί 

μέρος της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής 

περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

8.23 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Το σύνολο των λειτουργιών της μονάδας επεξεργασίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, θα 

είναι αυτοματοποιημένο. Όλες οι λειτουργίες θα παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου από 

σύστημα αυτοματισμών ώστε η εποπτεία της εγκατάστασης να είναι πλήρης. Το σύνολο 

των πληροφοριών θα καταλήγει στο χώρο ελέγχου στο νέο κτίριο διοίκησης – 

εξυπηρέτησης. 

Ειδικότερα θα παρέχονται οι εξής δυνατότητες: 

• επέμβαση στη λειτουργία των μηχανημάτων (εκκίνηση / σταμάτημα) 

• μεταβολή συνθηκών λειτουργίας (αύξηση παροχής, κ.λπ.) 

• έλεγχος ομαλής λειτουργίας (έγκαιρος εντοπισμός βλαβών) 

• καταγραφή και παρακολούθηση λειτουργικών παραμέτρων – προγραμματισμός 

συντήρησης. 

Τα συστήματα μετρήσεων και αυτοματισμού θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε: 
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• Να παρέχουν στον κεντρικό θάλαμο ελέγχου (κτίριο διοίκησης), επαρκείς 

πληροφορίες για την κατάσταση των μονάδων του εργοστασίου. 

• Να επιτρέπουν την αυτόματη λειτουργία των μονάδων υπό κανονικές συνθήκες. 

• Να επιτρέπουν την παρέμβαση από τον κεντρικό θάλαμο ελέγχου στην λειτουργία 

της κάθε μονάδας, αν κρίνεται απαραίτητο. 

Το σύστημα θα συμπληρώνεται και από τον έλεγχο άλλων λειτουργικών μονάδων του 

χώρου όπως γεφυροπλάστιγγα, πυρσός, Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων 

(ΜΕΥΑ), Μονάδα Αξιοποίησης Βιοαερίου, κ.λπ.  

Το Κεντρικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου (ΚΣΠΕ) θα αποτελείται από όλα τα 

απαραίτητα συστήματα και όργανα που απαιτούνται για την εύρυθμη και ασφαλή 

λειτουργία της εγκατάστασης. Τα κύρια τμήματα του είναι το σύστημα αυτοματισμού και 

λειτουργίας που αποτελείται από το δίκτυο των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών 

(PLC) και το σύστημα SCADA. Το κεντρικό σύστημα πληροφορικής (ΚΣΠ) στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται το δίκτυο των υπολογιστών με τους εκτυπωτές, οι εξυπηρετητές 

δικτύου, και το λογισμικό διαχείρισης του σταθμού με τη βάση δεδομένων και την 

διασύνδεση με το διαδίκτυο και τα αισθητήρια όργανα που τροφοδοτούν με πληροφορίες 

το ΚΣΠΕ. Το δίκτυο επικοινωνιών αποτελείται από πολύτροπη οπτική ίνα σε Ethernet 

δακτύλιο (Ring) υψηλής ταχύτητας 1 Gigabit/s για μεταφορά και εικόνας. Σε αυτό το δίκτυο 

θα συνδεθούν τα PLC της ΜΕΥΑ, το σύστημα ελέγχου της μονάδας, το σύστημα της 

γεφυροπλάστιγγας, το PLC του πυρσού καύσης, κ.ο.κ., μέσω οπτικής ίνας. 

Ο καθορισμός του εξοπλισμού του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου  αποτελεί μέρος 

της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής 

περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

8.23.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΥ 

Ο αυτόματος έλεγχος του της μονάδας απαιτεί την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τοπικού 

δικτύου βιομηχανικού τύπου επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων μεταξύ του Κέντρου 

Ελέγχου και των υπολοίπων στοιχείων, για την παρακολούθηση και διαχείριση της 

λειτουργίας των επιμέρους μονάδων της εγκατάστασης.  

Tα στοιχεία που θα αποτελούν την δομή του δικτύου είναι τα κάτωθι:  
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• Το κέντρο ελέγχου στο control room στο οποίο θα εγκατασταθεί κατάλληλος  Η/Υ με 

δυνατότητες που θα ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του συστήματος. Στον Η/Υ θα 

εγκατασταθεί η εφαρμογή SCADA με την οποία θα επιτυγχάνεται ο εποπτικός έλεγχος 

της μονάδας και θα δίνονται οι απαραίτητες εντολές για την λειτουργία του 

συστήματος.  

• Τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου - ΤΣΕ (προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές) 

που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία της εγκατάστασης ώστε να επιτυγχάνεται 

η αυτόματη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού της κάθε μονάδος.  

• Τα τοπικά χειριστήρια ελέγχου σε κάθε μονάδα της εγκατάστασης τα οποία θα φέρουν 

τα απαραίτητα στοιχεία ελέγχου και σήμανσης (button, λυχνίες, κ.τ.λ.) 

• Σύνολο οργάνων μέτρησης και αισθητηρίων για την λήψη μετρήσεων και ενέργεια 

διεργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή λειτουργία και εποπτεία των 

επιμέρους μονάδων της εγκατάστασης.  

• Επικοινωνία τοπικών σταθμών και μεταφορά δεδομένων με την ανάπτυξη κατάλληλου 

συνδυασμού βιομηχανικών δικτύων πεδίου  για την επικοινωνία στο αρχικό ανώτερο 

επίπεδο μεταξύ κάθε σταθμού ελέγχου και κεντρικού PLC.  

Η επικοινωνία αυτή πρέπει να παρέχει διασύνδεση των εφαρμογών τηλεδιαχείρισης 

SCADA με το δίκτυο PLC. Το λογισμικό επικοινωνιών πρέπει να  επιτρέπει πολλαπλή 

διασύνδεση με συσκευές και δίκτυα ελεγκτών που επικοινωνούν με διαφορετικά 

πρωτόκολλα.  Για την επικοινωνία μεταξύ κεντρικών Η/Υ και ΤΣΕ να χρησιμοποιηθεί το 

ίδιο πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιηθεί για την συλλογή δεδομένων αλλά και για τον 

προγραμματισμό των PLC. Όσον αφορά στον τύπο του, πρέπει να είναι πολυπαραμετρικό 

πρωτόκολλο για multidrop σειριακή επικοινωνία. Οι παράμετροι που καθορίζουν την 

συμπεριφορά του πρωτοκόλλου  να επιλέγονται από τον χρήστη. 

Το πρωτόκολλο αυτό από την μεριά του PLC να βρίσκεται ενσωματωμένο στο λειτουργικό 

σύστημα της CPU και έτσι δεν απαιτείται κανενός είδους προγραμματισμός από τον 

χρήστη.  

8.23.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις από τους ΤΣE ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Συνεχής συλλογή πληροφοριών από τα αισθητήρια όργανα και τον 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης. 

• Τοπική επεξεργασία δεδομένων (μέγιστα, ελάχιστα, μέσοι όροι …. κ.λπ.) 
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• Μετάδοση των συλλεγόμενων αυτών πληροφοριών στους σταθμούς ελέγχου και 

διαχείρισης (Τηλέλεγχος). 

• Αυτόνομη λειτουργία της εγκατάστασης. 

• Αυτόματος έλεγχος HARDWARE – SOFTWARE. 

8.23.3 SCADA 

Το λογισμικό ανάπτυξης των εφαρμογών αυτοματισμού SCADA, θα πρέπει  διακρίνεται 

για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του : 

• Να είναι κατάλληλο για μικρά και μεγάλα συστήματα, χαρακτηριστικό που 

εξασφαλίζεται από τη δυνατότητα επαύξησης του συστήματος και τη δυνατότητα 

επέκτασης με επιπλέον συμβατές εφαρμογές  

• Να είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής δηλαδή να έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

o Δυνατότητα επικοινωνίας με standard interfaces όπως OLE, DDE, OPC 

o Υποστήριξη για βάσεις δεδομένων ΟDBC, SQL 

o Δυνατότητα επικοινωνίας εξωτερικών προγραμμάτων με τα δεδομένα και τις 

συναρτήσεις. 

o Γενικευμένη γλώσσα προγραμματισμού. 

o Κανάλια επικοινωνίας με τα περισσότερα PLC της αγοράς. 

o Δυνατότητα να συνδεθεί στο μέλλον με έτοιμα προγράμματα συντήρησης που 

διατίθενται σαν add-ons του προγράμματος 

• Εργονομικές διευκολύνσεις. 

o Σύγχρονοι τρόποι προγραμματισμού. 

o Εύκολη παραμετροποίηση και διασφάλιση της παραμετροποίησης On line. 

o Δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλών γλωσσών. 

• Επεκτασιμότητα 

o Υποστήριξη εφαρμογών με αριθμό μεταβλητών πάνω από 60Κ. 

o Δυνατότητα μετατροπής των clients σε web servers με εποπτεία όλων των 

εφαρμογών των servers. 

o Δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα ERP. 

• Δυνατότητα σύνδεσης clients μέσω INTERNET. 
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• Έλεγχος διεργασιών – εύκολος χειρισμός. 

o Χειρισμοί μέσω mouse, keyboard και touch screen. 

o Καταγραφή χειρισμών, παραμέτρων κτλ. 

o Υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης (μέχρι και 1000). 

o Εναλλαγή οθονών. 

o Υποστήριξη πολλών γλωσσών και Ελληνικών. 

• Σύστημα ανάπτυξης γραφικών. 

Ο screen editor πρέπει να είναι εύχρηστος και φιλικός προς τον χρήστη.  

Θα πρέπει να υποστηρίζει : 

o Τυποποιημένα και γραφικά αντικείμενα. 

o Μπουτόν, ποτενσιόμετρα, check boxes, bars. 

o Παράθυρα απεικόνισης και εφαρμογών. 

o Αντικείμενα OLE, ActiveX. 

o Πεδία εισόδου – εξόδου. 

o Λίστες κειμένου. 

o Απεικόνιση, μεμονωμένη και συλλογική, καταστάσεων. 

• Σύστημα συναγερμών. 

Το SCADA πρέπει να καταγράφει συναγερμούς και συμβάντα σε κυκλικά ή σειριακά 

αρχεία. Τα κριτήρια απεικόνισης (τύπος συναγερμού, χρονική περίοδος, σημείο 

εγκατάστασης, κτλ.) θα καθορίζονται από το χειριστή. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

παραγωγής ηχητικών συναγερμών και παραμετροποίησης της δομής των συναγερμών. 

Η παραγωγή των συναγερμών να γίνεται από: 

·        Μεμονωμένα bits. 

·        Υπέρβαση ορίων αναλογικών μεγεθών. 

·        Ειδικά μηνύματα προερχόμενα από PLC. 

Οι συναγερμοί μπορούν να αναγνωρίζονται μεμονωμένα ή ομαδικά και να παράγεται σήμα 

αναγνώρισης διαθέσιμο και στο PLC. 

Τα αρχεία των μηνυμάτων να μπορούν να εκτυπωθούν με κριτήρια οριζόμενα από το 

χειριστή. 
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• Καταχωρήσεις τιμών 

Το SCADA πρέπει να  μπορεί να καταγράφει τιμές και αλλαγές μεταβλητών και ψηφιακών 

καταστάσεων. Η καταγραφή αυτή μπορεί να είναι κυκλική ή όταν συμβεί ένα συμβάν 

σκανδαλισμού. Παράλληλα με την καταγραφή να  υποστηρίζεται η παραγωγή και 

καταγραφή : 

·        Μέσων τιμών. 

·        Συνόλων – αθροισμάτων. 

·        Μέγιστων και ελάχιστων τιμών. 

·        Αποτελεσμάτων διαφόρων υπολογισμών. 

Ο κύκλος καταγραφής μπορεί να ποικίλει από χιλιοστά του δευτερολέπτου μέχρι ένα έτος. 

Τα ιστορικά στοιχεία  να έχουν τη δυνατότητα απεικόνισης σε πίνακες ή διαγράμματα. 

• Αναφορές 

Το SCADA πρέπει να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης ιστορικών δεδομένων με μεγάλη 

ποικιλία. Η εκτύπωση των αναφορών να μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση την ώρα, 

ένα γεγονός ή με την είσοδο ενός χειριστή στο σύστημα. Επίσης,  να υπάρχει η δυνατότητα 

επιλογής εκτυπωτή για κάθε εργασία εκτύπωσης και καθορισμού των περιεχομένων και 

των παραμέτρων online. 

• Διαχείριση συστήματος. 

Ο διαχειριστής του συστήματος να  μπορεί να επιτρέπει τη διαχείριση της εφαρμογής από 

περιορισμένο αριθμό χρηστών, τα δικαιώματα των οποίων είναι  να είναι προκαθορισμένα, 

καθώς αυτοί ανήκουν σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά εξουσιοδοτήσεων.  

• Αποθήκευση δεδομένων. 

Το SCADA να  διαθέτει εργαλεία αποθήκευσης αρχείων, μηνυμάτων και αναφορών. Η 

αποθήκευση να  μπορεί να συνοδεύεται και με διαγραφή των στοιχείων από τη βάση 

δεδομένων. Η εκτέλεση να μπορεί να γίνεται αυτόματα και κατόπιν σχετικής εντολής.  

• Αρχεία χρηστών. 

Τα αρχεία χρηστών να  είναι ειδικά αρχεία στα οποία καταχωρούνται δεδομένα υπό μορφή 

καταγραφών. Οι μεταβλητές να μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές. Παρέχεται 

δηλαδή η δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων με το PLC. 
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8.23.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PROGRAMMABLE 

LOGICAL CONTROLLERS-PLCS) 

Τα PLCs θα διαθέτουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

I. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001. 

II. Πιστοποιητικά επάρκειας προέλευσης/ χρήσης UL, BV, RINa, ABS. 

III. Πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια ότι η ανάπτυξη, 

κατασκευή, παραγωγή, δοκιμές τύπου σειράς,  γίνονται σύμφωνα με την οδηγία IEC 

1131-2. 

IV. Πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια ότι η γλώσσα 

προγραμματισμού των PLC’s είναι σύμφωνα με τα διεθνή standards IEC1131-3. 

Όλα τα PLC θα είναι όμοια και εναλλάξιμα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την  

επεκτασιμότητα και τον μέγιστο αριθμό των προσαρτώμενων καρτών. Αποτελούνται από:  

α) την CPU (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) 

 β) τις ενσωματωμένες εισόδους /εξόδους     

 γ)   τις κάρτες  αναλογικών Εισόδων και Εξόδων  

δ)  τις απαραίτητες για την επικοινωνία συσκευές  

Τα παραπάνω να είναι τοποθετημένα σε ράγα. Περισσότερες της μίας κάρτες μπορούν να 

συνδεθούν μεταξύ τους για την δημιουργία ενός μεγαλύτερου συστήματος με την χρήση 

ενός απλού καλωδίου χωρίς την χρήση ειδικών interface. Η συγκράτηση των αγωγών στις 

κλεμμοσειρές των καρτών πρέπει να  είναι βιδωτή.  Επίσης, πρέπει να έχουν όσο το 

δυνατόν περισσότερες ενσωματωμένες ψηφιακές εισόδους και εξόδους. 

Οι ενσωματωμένες ψηφιακές είσοδοι καθώς και οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα πρέπει 

να  έχουν:  

 α) τάση εισόδου 10 - 30 V DC  

β) 1500 VAC (rms) οπτό-ηλεκτρική απομόνωση για προστασία από υπερτάσεις  

Οι ενσωματωμένες ψηφιακές έξοδοι καθώς και η κάρτα ψηφιακών εξόδων πρέπει να 

έχουν:  

 α) Έξοδο τύπου ρελέ  

β) Οπτό-ηλεκτρική απομόνωση και επιπλέον προστασία των εξόδων με   ασφάλεια.  

Εάν απαιτηθούν κάρτες αναλογικών εισόδων/εξόδων πρέπει να έχουν τα εξής  

χαρακτηριστικά:  
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α) να υπάρχει η δυνατότητα, για κάθε είσοδο στην ίδια ή διαφορετική κάρτα, επιλογής της 

περιοχής μέτρησης του αναλογικού σήματος, είτε τάσης είτε ρεύματος. Οι περιοχές τάσης 

είναι 0 έως 10 V DC και οι περιοχές ρεύματος είναι :  

• 0 έως 20 mA  

• 4 έως 20 mA  

β)  η διακριτική ικανότητα (RESOLUTION) είναι 14 BITS.  

γ) να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης κομμένου καλωδίου.  

8.23.5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η θύρα επικοινωνίας να βρίσκεται  στη κεντρική μονάδα. Αυτή η αρχιτεκτονική έχει το 

πλεονέκτημα ότι προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες επικοινωνίας αφού  επικοινωνεί με την 

κεντρική μονάδα άμεσα και όχι μέσω του εξωτερικού διαύλου.  

 Η επικοινωνία να  πραγματοποιείται με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  

α) Ανεξάρτητος επεξεργαστής επικοινωνίας  

β) Ελεύθερο πρωτόκολλο επικοινωνίας σε επίπεδο χαρακτήρα   

γ) Ταχύτητα μετάδοσης μέχρι 19200bits/sec.   

δ) Μηνύματα είτε σταθερού είτε μεταβλητού μήκους (μέχρι 255bytes)  

ε) Ύπαρξη επιπρόσθετου ελέγχου επεκτεταμένης ισοτιμίας (parity), δηλαδή έλεγχος 

ισοτιμίας όχι μόνο σε επίπεδο byte αλλά και σε επίπεδο μηνύματος (BCC και CRC). Στην 

περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας επαναλαμβάνονται οι προσπάθειες (πλήθος 

προσπαθειών και ρυθμός επανάληψης καθοριζόμενο από τον χρήστη) και  επιπλέον 

μπορούν να προσδιοριστούν το συγκεκριμένο είδος σφάλματος επικοινωνίας.  

στ) Ύπαρξη δυνατότητας προγραμματισμού της προτεραιότητας κάθε συσκευής για την 

αποφυγή συγκρούσεων στην περίπτωση ταυτόχρονης εκπομπής  

ζ)  Διαθέτει μια θύρα RS232 / DH485   

8.23.6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη σειριακή θύρα, η οποία να  μπορεί είτε να δεχθεί 

απευθείας σειριακό printer, είτε σύνδεση με modem, είτε να είναι έτοιμη για επικοινωνία με 

συμβατό υπολογιστή για επαναπρογραμματισμό του PLC, δίνοντας και την δυνατότητα 
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αλλαγής του προγράμματος, σε περίπτωση μελλοντικής απαίτησης. Επιπλέον η θύρα να  

είναι ικανή και για σύνδεση με τοπικό δίκτυο (ενσύρματο) και για ασύρματη επικοινωνία .  

Τα προγράμματα λειτουργίας να  μπορούν να αποθηκευτούν σε μνήμη RAM, EPROM είτε 

FLASH EPROM. Η δε τοποθέτηση τους να γίνεται με απλό και γρήγορο τρόπο χωρίς να 

απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή μεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο.  

Οι ελεγκτές πρέπει να  υποστηρίζουν πλήθος εντολών. Ο προσφερόμενος ελεγκτής να 

διαθέτει μπαταρία για διατήρηση των στοιχείων της RAM και ρολόι πραγματικού χρόνου, 

να διαθέτει κωδικό εισόδου για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης προσπέλασης.  

Το PLC πρέπει να  έχει την δυνατότητα προσομοίωσης (SIMULATION) κάθε ψηφιακής και 

αναλογικής εισόδου και εξόδου. Η προσομοίωση να γίνεται μέσω της λειτουργίας force, 

του λογισμικού προγραμματισμού του PLC, το οποίο εγκαθίσταται σε PC. Με την 

λειτουργία αυτή δίνεται η δυνατότητα καθορισμού των καταστάσεων εισόδων και εξόδων, 

για σκοπούς ελέγχου, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα. 
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9 ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Για την λειτουργία της μονάδας ωρίμανσης του παραγόμενου κόμποστ απαιτείται η 

προμήθεια ενός (1) αναστροφέα κόμποστ. Οι τεχνικές προδιαγραφές του αναστροφέα 

παρατίθενται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου θα προβλέπει το σύνολο του κινητού 

εξοπλισμού που θα προσφέρει για τη λειτουργία της μονάδας, ώστε να 

εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα της Μονάδας, ώστε να επιτυγχάνονται οι ποιοτικοί 

και ποσοτικοί στόχοι των εξερχόμενων προϊόντων. 

9.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

Το σύνολο του κινητού εξοπλισμού και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός πρέπει 

υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη 

ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος και να φέρει το σήμα CE. 

Επίσης, ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και 

σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από 

λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης 

τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους 

εργαζομένους. 

9.2 ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Με την παράδοση των μηχανημάτων – οχημάτων θα παραδοθούν βιβλία ανταλλακτικών 

και αναλυτικές οδηγίες χειρισμού και συντήρησης σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του κινητού εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δύο ετών, και θα καλύπτει όλα τα μέρη του μηχανήματος, πλην εκείνων που 

υπόκεινται σε φυσική φθορά. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα παροχής εγγυήσεως για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η εγγύηση θα εξασφαλίζεται με ευθύνη του αναδόχου 

άσχετα αν ο κατασκευαστής- προμηθευτής δίνει λιγότερο χρόνο των 2 ετών. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στο Τεύχος των Τεχνικών 

Προδιαγραφών 
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10 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 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 και εξάμηνες 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 

• Παράμετροι παρακολούθησης λειτουργίας ΧΥΤΥ και Μονάδας Επεξεργασίας 

• Παράμετροι παρακολούθησης λειτουργίας και Μονάδας Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων 

• 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 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. 

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 τελική διάθεση των 

παραγόμενων προϊόντων (προσωρινή αποθήκευση στο χώρο της μονάδας, ταφή 

υπολειμμάτων στο ΧΥΤΥ, διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ, κ.λπ.) 
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• 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 όλα τα τμήματα πλέον των τμημάτων της κύριας παραγωγικής 

διαδικασίας (ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, φωτισμός, σύστημα τηλεελέγχου, 

γεφυροπλάστιγγες, κ.λπ.) 

• Να λειτουργήσει, τα τμήματα της μονάδας που προβλέπονται με το πλήρες 

εφεδρικό φορτίο που παρέχουν τα Η/Ζ 

• Να εφαρμόσει το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

• Να εκπαιδεύσει το προσωπικό του φορέα λειτουργίας σε όλες τις απαραίτητες 

εργασίες για τη λειτουργία της μονάδας. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε ότι αφορά το φορτίο το οποίο θα πρέπει να διαχειρίζεται ο 

Ανάδοχος κατά την δοκιμαστική λειτουργία έχει ως ακολούθως: 

• 60η ημέρα:  Οι εγκαταστάσεις θα τεθούν σε λειτουργία με μηδενικό φορτίο 

• 120η ημέρα:  Οι εγκαταστάσεις θα δέχονται ημερησίως μέχρι 50% της 

διατιθέμενης ποσότητας. 

• 185 ημέρα:  Οι εγκαταστάσεις θα δέχονται ημερησίως το 100% της διατιθέμενης 

ποσότητας. 

10.1 ΔΟΚΙΜΕΣ 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 

• Δοκιμές κάθε περιστρεφόμενου μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού 

• Δοκιμές σωστής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού 

• Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

• Δοκιμές μέσης και χαμηλής τάσης 

• Έλεγχος κυκλωμάτων 

• Δοκιμές σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού 
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10.2 ΔΟΚΙΜΕΣ 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 κι 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 διαδικασία της εκκίνησης 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. Η περίοδος της 

Δοκιμαστικής Λειτουργίας θα ξεκινήσει τη χρονική στιγμή που το σύνολο του 

μηχανολογικού εξοπλισμού κι όλες οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις λειτουργούν 

κανονικά. 

 

10.3 ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Η περίοδος της Δοκιμαστικής Λειτουργίας που θα έχει διάρκεια 6 μηνών, όπως έχει 

αναφερθεί και ανωτέρω και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ θα γίνει για το σύνολο της 

εγκατάστασης εξαιρουμένου του κυττάρου του ΧΥΤΥ μόνο το οποίο μπορεί να ξεκινήσει 

να λειτουργεί κανονικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του. 

Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
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• 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 

Δοκιμαστικής 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 Δοκιμαστικής Λειτουργίας θα διεξαχθεί ο πλήρης έλεγχος καλής 

λειτουργίας (test run) για όλα τα μηχανολογικά μέρη του Έργου. Με την επιτυχή 

ολοκλήρωση του θα συνταχθεί έκθεση από τον Ανάδοχο όπου θα παρουσιάζονται όλες οι 

διαδικασίες και τα αποτελέσματα του test run. 

Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής 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 Δοκιμαστικής 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. 

Στο τέλος της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας ο ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει 

ότι τηρούνται τα δεσμευτικά μεγέθη. 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.  
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Σε περίπτωση που δεν γίνει επίτευξη των εγγυημένων μεγεθών θα τεθούν σε εφαρμογή 

τα οριζόμενα στη παρ.3, του Άρθρου 71 του Ν.3669/08 καθώς και των σχετικών άρθρων 

της ΕΣΥ. 
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11 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο την κανονική λειτουργία για περίοδο 5 ετών των 

Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Απορριμμάτων του Δήμου Αμαρίου, η 

οποία περιλαμβάνει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Υπολειμμάτων. 

11.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι ενέργειες, τις οποίες έχει σαν αντικείμενο η Λειτουργία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρονται ως εξής: 

• Υποδοχή στη Μονάδα των σύμμεικτων απορριμμάτων ή/και των προδιαλεγμένων 

οργανικών και πρασίνων 

• Τροφοδοσία των γραμμών διαλογής 

• Διαχωρισμός ογκωδών απορριμμάτων ή, ούτως ή άλλως, μη επεξεργάσιμων 

• Διαλογή των απορριμμάτων (οργανικό, ανακυκλώσιμα και απορριπτέα) 

• Επεξεργασία του οργανικού τμήματος μέσω ξηρής αναερόβιας χώνευσης, και 

παραγωγή βιοαερίου της επιθυμητής ποιότητας 

• Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων 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 και διάθεση στο ΧΥΤΥ των υπολειμμάτων της επεξεργασίας και των μη 

επεξεργάσιμων υλικών 

• Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 

• Συλλογή και επεξεργασία στραγγισμάτων και υγρών αποβλήτων του συνόλου των 

εγκαταστάσεων 

• Μεταφορά του χωνεύματος τύπου Α σε χώρους όπου αυτό θα χρησιμοποιείται σε 

κάποια από τις εφαρμογές που προβλέπονται από το άρθρο 4 της ΚΥΑ με αριθμ. 

οικ.56366/4351 

• Λειτουργία της εγκατάστασης ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου 

• Περιβαλλοντική παρακολούθηση της εγκατάστασης 

Κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την ορθή λειτουργία και συντήρηση της 

εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εγγράφων δημοπράτησης, τη Μελέτη 
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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 

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 και εξάμηνες 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 

• Παράμετροι παρακολούθησης λειτουργίας ΧΥΤΥ και Μονάδας Επεξεργασίας 

• Παράμετροι παρακολούθησης λειτουργίας και Μονάδας Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων 

• 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 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. 
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11.3 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Στην εγκατάσταση θα εισέρχονται:  

• Αστικά Σύμμικτα Απορρίμματα τα οποία θα οδηγούνται είτε στη μονάδα 

επεξεργασίας είτε σε ορισμένες περιπτώσεις, κατευθείαν στο ΧΥΤΥ (κυρίως τα 

ογκώδη και ακατάλληλα προς επεξεργασία υλικά). 

• Πράσινα ή/και προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα, τα οποία θα έχουν 

συλλεχθεί με προγράμματα. 

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 

απορριμμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν θα διατίθενται στο ΧΥΤΥ αδρανή ή τοξικά - 

επικίνδυνα ή μολυσματικά απόβλητα. 

11.4 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όλα τα ανακυκλώσιμα προϊόντα που προκύπτουν είτε από την επεξεργασία των Α.Σ.Α., 

καθώς και το παραγόμενο κόμποστ, (εφόσον εισέλθουν στη Μονάδα προδιαλεγμένα 

οργανικά), θα διατίθενται με ευθύνη και σε όφελος του Αναδόχου. Το παραγόμενο βιοαέριο 

θα οδηγείται κατά κύριο λόγο σε Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης και η παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με ευθύνη του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και ικανοποιεί τις απαιτήσεις αναφορικά με την ποσότητα και 

ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (ανακυκλώσιμα υλικά, κόμποστ, χώνευμα τύπου 

Α) και τα αποτελέσματα (υπόλειμμα για ταφή, αέριες εκπομπές, επεξεργασία 

στραγγισμάτων) όπως αυτές καθορίζονται στις απαιτήσεις του τεύχους Τεχνικών 

Περιγραφών. 

11.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα προβλέπει: 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Σελ. 168 

• Να εκτελεί την πρακτική 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 υλικών προς 

τελική διάθεση στο χώρο του ΧΥΤΥ. 

• Να εκτελεί όλες τις συνηθισμένες 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 διεύθυνση 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 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. 
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• Να εντοπίζει έγκαιρα και να υποδεικνύει στο προσωπικό του ΚτΕ τα μη επεξεργάσιμα 

απορρίμματα στην εγκατάσταση, εφόσον αυτά είναι ακατάλληλα προς επεξεργασία 

και δυνατόν να αποτελέσουν αιτία πιθανών εμφράξεων και φθορών ή ζημιών των 

μηχανημάτων, και αυτό πριν απομακρυνθούν (οδηγηθούν) στον χώρο εκφόρτωσης ή 

διάθεσης και ταφής, ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα στον ΚτΕ να διαμαρτυρηθεί 

στους παρόχους για την ακατάλληλη ή καταχρηστική τους παράδοση.  

• Να πραγματοποιεί τη μεταφορά και διάθεση στο ΧΥΤΥ των παρακάτω υλικών  

- ρεύμα των άχρηστων του ραφιναρίσματος 

- ακατάλληλα προς  επεξεργάσιμα 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 ΔΕΔΗΕ, ή ελλιπής διάθεση νερού, 

κ.λπ. 

- απεργίες του προσωπικού 

-  απρόοπτες απουσίες του προσωπικού 

-  έλλειψη ανταλλακτικών 
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-  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. 

11.6 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 
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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 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 όπως: 

-  εγκατάσταση αλεξικέραυνου 

-  εγκατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού 

-  εγκατάσταση διανομής ύδατος και πυροπροστασίας 

-  ηλεκτρικό υποσταθμό 

-  τηλεφωνική εγκατάσταση 

-  εγκατάσταση αυτόματου ζυγίσματος 

-  εγκατάσταση κεντρικού συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου 

-  εγκαταστάσεις επεξεργασίας αέρα, φίλτρων, καναλιών, κυκλώνων διαχωρισμού, 

-  υγραντήρων, βιοφίλτρων 

-  δίκτυο πεπιεσμένου αέρα  

- δίκτυο monitoring με τηλεκάμερες 

-  δίκτυα αποχέτευσης και ανάλογα κανάλια 

-  οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή δίκτυο 

• Συντήρηση των χώρων πρασίνου και των ανάλογων φυτεύσεων. 
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• 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 βιοφίλτρων και όλων 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. 

11.7 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 τις 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. Εννοείται ότι περιέχονται στις προγραμματισμένες 

συντηρήσεις επίσης 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. 
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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 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. 

11.8 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Κάθε φορά που θα γίνεται χρήση ενός ανταλλακτικού, αυτό θα αναφέρεται στη μηνιαία 

Έκθεση Παρακολούθησης Έργου (βλ. παρ. 28.11 ΕΣΥ) 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.  

Για την καλύτερη διαχείριση της «Αποθήκης Ανταλλακτικών» θα εγκατασταθεί κατάλληλο 

λογισμικό (software) οργάνωσης αποθήκης. 

11.9 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ 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 
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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. 

11.10 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 

Για την εκτέλεση όλων των εργασιών και την ορθή λειτουργία όλου του Έργου, το 

απαιτούμενο προσωπικό εκτιμάται σε 45 άτομα περίπου και αναλύεται ως ακολούθως: 

Α/Α Ειδικότητα 
Αριθμός 

ατόμων 

1 Διευθυντής Μηχανικός επικεφαλής 1 

2 Γραμματειακή υποστήριξη ΜΕΑ 1 

3 Λογιστής  1 

4 Μηχανικός υπεύθυνος λειτουργίας - διεργασιών 1 

5 Χημικός ή Χημικός μηχανικός ( δειγματοληψίες – αναλύσεις) 1 

6 Υπεύθυνος λειτουργίας αποθήκης 1 

7 Χειριστής γερανογέφυρας 1 

8 Υπεύθυνος control room 2 

9 Μηχανολόγος μηχανικός υπεύθυνος μηχανολογικής συντήρησης 1 

10 Μηχανοτεχνίτες 3 

11 Ηλεκτρολόγος μηχανικός υπεύθυνος ηλεκτρολογικής συντήρησης 1 

12 Ηλεκτροτεχνίτες  2 

13 Εργοδηγοί 2 

14 Χειριστές μηχανημάτων  2 

15 Χειριστές κλαρκ 2 

16 Χειριστές μηχανημάτων κινητού εξοπλισμού 2 

17 Χειριστής αναστροφέα  1 

18 Χειριστής συμπιεστή απορριμμάτων 1 

19 Οδηγοί 2 

20 Ζυγιστής 1 

21 Εργάτες διαλογής 12 

22 Εργάτες γενικών καθηκόντων 4 
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 Σύνολο 45 

11.11 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΈΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της σύμβασης θα παραδώσει το σύνολο της 

εγκατάστασης στον ΚτΕ. Τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της Σύμβασης 

θα γίνει τεχνική και οικονομική αξιολόγηση του συνόλου του έργου από ανεξάρτητο 

αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 

της ΕΣΥ. Η τεχνική αξιολόγηση της εγκατάστασης θα γίνει με δεδομένη την ηλικία αυτής, 

συνεκτιμώντας ότι ο Ανάδοχος είχε την υποχρέωση αφενός της καλής λειτουργίας, 

τακτικής και έκτακτης συντήρησής της και αφετέρου την έγκαιρη αποκατάσταση των 

βλαβών, σε οποιοδήποτε λόγο και αν οφείλονται, αλλά και την αντικατάσταση όποιου 

μέρους της εγκατάστασης απαιτηθεί λόγω οποιασδήποτε φθοράς με δαπάνες του.   

Ο αξιολογητής θα υποβάλλει αναλυτική τεχνοοικονομική πρόταση και αναλυτικό 

δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης για τις όποιες πιθανές τεχνικές επεμβάσεις κρίνει 

ότι απαιτούνται στην εγκατάσταση. Οι προτάσεις του αξιολογητή θα πρέπει να γίνουν 

αποδεκτές αναντίρρητα και από τον Ανάδοχο και από τον ΚτΕ. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος με δαπάνες του να προβεί αναντίρρητα στην πλήρη προταθείσα 

εμπρόθεσμα αποκατάσταση των παρατηρήσεων του αξιολογητή, μετά την οποία ο 

ανεξάρτητος αξιολογητής θα βεβαιώσει την ικανοποίηση ή μη των προτάσεων του. Σε 

περίπτωση που κριθεί ότι ο Ανάδοχος δεν εκπλήρωσε πιστά τις υποχρεώσεις του, ο ΚτΕ 

θα προβεί στην παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του Αναδόχου. 

Οι δαπάνες για τον ανεξάρτητο αξιολογητή θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Εργοδότη. 

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. 

11.12 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Κατά την υποβολή της προσφοράς ο υποψήφιος θα υποβάλει φάκελο Οργάνωσης και 

Λειτουργίας. Ο εν λόγω φάκελος αφορά στην περιγραφή της οργάνωσης της λειτουργίας 

του συνόλου των έργων, ο οποίος θα εγκριθεί από το φορέα λειτουργίας της μονάδας ως 

το τελικό “Εγχειρίδιο και Κανονισμός Λειτουργίας». Στο τεύχος αυτό θα περιέχεται η 
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οργάνωση της λειτουργίας το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και κανονικής 

λειτουργίας.  

Το θέμα θα αντιμετωπίζεται συνολικά ώστε να αποδίδονται όλες οι παράμετροι εύρυθμης 

λειτουργίας της εγκατάστασης, η οποία άπτεται τόσο της παραγωγικής διαδικασίας όσο 

και των διαχειριστικών θεμάτων της συνολικής εγκατάστασης.  

Κατ’ ελάχιστο η μελέτη θα περιλαμβάνει: 

• πρόγραμμα λειτουργίας της μονάδας για το κάθε τμήμα της παραγωγής 

• απαιτούμενη στελέχωση του έργου ανά τμήμα και θέση εργασίας με αντιστοίχιση στη 

απαιτούμενη ειδικότητα εργαζομένου/νων 

• καθηκοντολόγιο των απασχολουμένων ανά τμήμα και θέση εργασίας με αντιστοίχιση 

στη απαιτούμενη ειδικότητα 

• πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού 

• απαιτούμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 

Τα ανωτέρω θα συμπληρωθούν κατά την μελέτη εφαρμογής με τα ακόλουθα  

• Πρόγραμμα και διαδικασίες ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

απόδοσης της εγκατάστασης ανά μονάδα και συνολικά 

• απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας του εξοπλισμού σε περιπτώσεις βλαβών ή διακοπής 

λειτουργίας σε καίρια τμήματα της εγκατάστασης (διαχείριση βιοαερίου, κ.λπ.) 

• πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ανά τεμάχιο εξοπλισμού σύμφωνο με την 

τήρηση των εγγυήσεων του εξοπλισμού 

• εγχειρίδια λειτουργίας εξοπλισμού ανά τμήμα της παραγωγής 

• λίστα απαιτούμενων ανταλλακτικών, ανά τμήμα της παραγωγής 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών 

Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής θα υποβληθεί Μελέτης Οργάνωσης και Λειτουργίας 

της εγκατάστασης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Βέλτιστης Διαχείρισης και Ελέγχου 

της Επεξεργασίας των Απορριμμάτων, το οποίο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 
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εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής (αυτοματισμών, μετρητικών συστημάτων, 

πληροφορικής, βάσεων δεδομένων, κ.λπ.) να: 

• Παρακολουθεί της διαδικασίες επεξεργασίας των απορριμμάτων 

• Παρακολουθεί τις ποσότητες επεξεργασίας  

• Παρακολουθεί και να ελέγχει τις παραμέτρους της διεργασίας   

• Αντιμετωπίζει έκτακτα συμβάντα(σφάλματα κατά την διεργασία) 

• Καταγράφει και προγραμματίζει την συντήρηση των μηχανημάτων 

Το παραπάνω θα περιλαμβάνει: 

• Λογισμικό Διαχείρισης των ζυγίσεων για τον έλεγχο των εισερχομένων και 

εξερχόμενων απορριμμάτων από την γεφυροπλάστιγγα του εργοστασίου 

• Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης MIS για την σε πραγματικό χρόνο 

παρακολούθηση της επεξεργασίας των απορριμμάτων, την στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων, την παρακολούθηση των αποθηκών των ανακυκλώσιμων και την 

εφαρμογή μοντέλων διαχείρισης της παραγωγής και της ζήτησης 

• Λογισμικό Διαχείρισης των ροών στην ΜΕΑ με την παρακολούθηση των ταινιοδρόμων 

και των ροών διαχωρισμού των απορριμμάτων 

• Λογισμικό παραγωγής δεματοποιημένων προϊόντων με την παρακολούθηση της 

παραγωγής ανά ροή 

• Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, Ανάλυσης και Αναφοράς πληροφοριών που 

σχετίζονται με την Διορθωτική και Προληπτική Συντήρηση του Εξοπλισμού της ΜΕΑ   

• Λογισμικό παρακολούθησης παραμέτρων ΧΥΤΥ (μετεωρολογικός, πυρσός, 

αντλιοστάσια, κ.λπ.) 

Το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών, που θα σχεδιαστεί και θα εγκατασταθεί στην 

ΜΕΑ θα πρέπει να ενσωματώνει το πλαίσιο απόδοσης, τις παραμέτρους 

διαθεσιμότητας και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των διαδικασιών επεξεργασίας των 

απορριμμάτων. Το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών θα παρέχει την αναγκαία 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Σελ. 178 

online παρακολούθηση και αυτόματη καταγραφή στοιχείων που απαιτούνται για να 

αποδεικνύεται η καλή επιχειρησιακή και περιβαλλοντική πρακτική της  

Αναλυτικότερα το σύστημα πρέπει να διασφαλίζει:  

• Την πλήρη αυτοματοποιημένη καταγραφή και αρχειοθέτηση των διακινούμενων 

ποσοτήτων αποβλήτων από και προς την ΜΕΑ με την εγκατάσταση πλήρως 

αυτοματοποιημένου Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης των διακινούμενων 

Απορριμμάτων που συλλέγονται και των προϊόντων που παράγονται από την 

επεξεργασία (Ημερομηνία - ώρα, βάρος, Πηγή προέλευσης των Συμβατικών 

Αποβλήτων, Χρόνος άφιξης/αναχώρησης, Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος για τα 

εισερχόμενα απόβλητα, Πελάτες, ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασιών, κ.λπ.), και 

ταξινόμηση ανά Πελάτη σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Το σύστημα θα καταγράφει 

αυτόματα το βάρος των οχημάτων και θα διαχειρίζεται το απόβαρο αυτών,  θα εκδίδει 

απόδειξη, θα ταυτοποιεί το όχημα και την ζύγιση με φωτογράφιση και θα αναγνωρίζει 

τα οχήματα με την χρήση συστήματος RFID. Το Λογισμικό θα έχει την δυνατότητα να 

διαχειρίζεται τις Εντολές Μεταφοράς στην περίπτωση Αποδοχής Μη 

Εξουσιοδοτημένου Οχήματος.  

• Την παρακολούθηση των ροών της Μηχανικής Διαλογής όπου θα καταγράφονται και 

θα παρακολουθούνται τα παραγόμενα υλικά από την επεξεργασία των απορριμμάτων 

ανά ροή. Το σύστημα θα είναι παραμετρικό και θα περιλαμβάνει ενότητες λειτουργίας 

για την καταγραφή και την διαχείριση: 

- Των Θέσεων Ζύγισης 

- Των Ζυγίσεων – Βάρη Ροών 

- Των Ισοζυγίων Ροών 

- Αναφορών 

• Την αναγκαία online παρακολούθηση και αυτόματη καταγραφή στοιχείων που 

απαιτούνται για να αποδεικνύεται η καλή επιχειρησιακή και περιβαλλοντική πρακτική 

της εγκατάστασης με την σύνδεση με το σύστημα SCADA της εγκατάστασης με 

σκοπό: 

- την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των εργασιών,   

- τον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών, 

- της αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων,  

- το συνολικό χρόνο υλοποίησης και   
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- το κόστος υλοποίησης  

Επιπρόσθετα το σύστημα θα διασφαλίζει:  

• Την πλήρη αυτοματοποιημένη καταγραφή και αρχειοθέτηση των διακινούμενων 

ποσοτήτων αποβλήτων στην Μονάδα  

• Την καταγραφή και παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της 

μηχανικής διαλογής των απορριμμάτων (Δελτίο Ελέγχου της Ημερήσιας Λειτουργίας, 

Ποσοτική Ανάλυση της Μηχανικής Διαλογής, Διάγραμμα Μετρήσεων Μηχανικής 

Διαλογής, κ.λπ.) 

• Την καταγραφή και παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της 

βιολογικής επεξεργασίας των απορριμμάτων (Διάγραμμα Μετρήσεων της Μονάδας 

Βιολογικής Επεξεργασίας, Δελτίο Ελέγχου της Ημερήσιας Λειτουργίας, κ.λπ.) 

• Τη δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των στοιχείων της επεξεργασίας των 

απορριμμάτων (διαχείρισης απορριμμάτων, υπολειμμάτων και ανακυκλώσιμων, των 

ενδεχόμενων υστερήσεων απόδοσης, σφαλμάτων, ενεργειακών καταναλώσεων της 

μονάδας, κ.λπ.)  

Την παρακολούθηση της διαδικασίας συντήρησης των μηχανημάτων της ΜΕΑ και 

ειδικότερα: 

- Την παραμετροποίηση του εξοπλισμού της εγκατάστασης 

- Την παρακολούθηση της Προληπτικής συντήρησης 

- Τον προγραμματισμό της συντήρησης 

- Την παρακολούθηση των εντολών της Προγραμματισμένης συντήρησης 

- Την καταγραφή και την παρακολούθηση των βλαβών 

- Την Συμμόρφωση με το πρόγραμμα προγραμματισμένης συντήρησης   

- Την στατιστική επεξεργασία των βλαβών 

- Την παρακολούθηση του κόστους συντήρησης 

- Την παρακολούθηση της αποθήκης ανταλλακτικών 

• Την παρακολούθηση παραμέτρων και δεδομένων ΧΥΤΥ (μετεωρολογικός, πυρσός, 

αντλιοστάσια, κ.λπ.) 
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Τα αρχεία των πληροφοριακών συστημάτων που θα εγκατασταθούν θα τηρούνται 

ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων (SQL). Το σύστημα θα είναι σε περιβάλλον windows και 

θα παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης παρακολούθησης εξ αποστάσεως εκτός της ΜΕΑ. 

Το σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα ημερήσιας και μηνιαίας αναφοράς με e-mail σε 

βασικούς χρήστες του συστήματος, πληροφοριακών δεδομένων της λειτουργίας της 

εγκατάστασης. 
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12 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η Μελέτη Εφαρμογής, θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους μελέτες: 

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

1 Περιεχόμενα Μελέτης 

2 Σχεδιασμός Έργου 

2Α Γενικά Στοιχεία Σχεδιασμού – Γενική Διάταξη Έργου 

2Β Διαστασιολόγηση του Έργου 

3 Μελέτη Εξοπλισμού  

3Α Μελέτη Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μονάδας 

3Β Μελέτη κινητού εξοπλισμού 

4 
Μελέτη Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος (Αποκονίωση – Απόσμηση - 
Θόρυβος) 

5 Μελέτη Κτιριακών Έργων 

5Α Αρχιτεκτονική Μελέτη 

5Β Στατική Μελέτη 

6 Μελέτη Διαμόρφωσης και Εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Υ.  

7 Μελέτη Στεγανοποίησης Χ.Υ.Τ.Υ. 

8 Μελέτη Τελικής και Προσωρινής Κάλυψης Χ.Υ.Τ.Υ. 

9 Μελέτη Έργων Συλλογής Στραγγισμάτων Χ.Υ.Τ.Υ. 

10 Μελέτη Έργων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων 

11 Μελέτη Έργων Συλλογής και Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου 

12 Μελέτη Έργων Υποδομής 

12Α Μελέτη Έργων Διαχείρισης Ομβρίων  

12Β Μελέτη Έργων Οδοποιίας 

12Γ Μελέτη λοιπών Έργων Υποδομής 

12Δ Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 

12Ε Μελέτη Πρασίνου και Άρδευσης 
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ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

13 Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

14 Γεωτεχνική Μελέτη 

15 Μελέτη Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

16 Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας 

17 Μελέτη Λειτουργικού Κόστους 

18 Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού του Έργου - Χρονοδιάγραμμα 

19 Προμετρήσεις 

20 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ. – 
Φ.Α.Υ.) 

• Κάθε επιμέρους μελέτη θα περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή και, όπου απαιτούνται, 

σχέδια γενικά και σχέδια λεπτομερειών, υπολογισμούς, τεχνικές προδιαγραφές 

εργασιών και υλικών, καθώς και λίστα του προσφερόμενου Η/Μ εξοπλισμού με τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και τεχνικά ενημερωτικά φυλλάδια. 

• Η Μελέτη Εφαρμογής του έργου, στο τέλος κάθε τεύχους θα συνοδεύεται από 

αναλυτικό πίνακα προμετρήσεων των εργασιών και υλικών που ενσωματώνονται 

στο έργο και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας. Προμετρήσεις δεν 

θα περιληφθούν μόνο στα τεύχη που απ’ τη φύση τους αυτό δεν έχει νόημα.  

• Το σύνολο των προμετρήσεων του έργου θα δοθεί και σε ξεχωριστό τεύχος μελέτης 

(Τεύχος 19). 

Αναλυτικότερα: 

ΤΕΥΧΟΣ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Θα αναφέρεται η δομή της μελέτης (περιεχόμενα όλων των τευχών της μελέτης) και ο 

πλήρης κατάλογος των υποβαλλόμενων σχεδίων. 

ΤΕΥΧΟΣ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Το Τεύχος 2 θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους Μελέτες: 

• Γενικά Στοιχεία Σχεδιασμού – Γενική Διάταξη έργου 

• Διαστασιολόγηση του Έργου 
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2Α. Γενικά Στοιχεία Σχεδιασμού – Γενική Διάταξη έργου 

Στο τεύχος 2Α θα γίνεται συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου. Θα περιγράφονται οι 

βασικές επιλογές σχεδιασμού του έργου και η επιλεγείσα γενική διάταξη με όλα τα 

επιμέρους στοιχεία της. Πιο αναλυτικά, θα περιλαμβάνει: 

Τεχνική Έκθεση 

• Περιγραφή των παραμέτρων και παραδοχών για το σχεδιασμό του έργου (θέση έργου, 

ποσότητα και σύνθεση απορριμμάτων, γεωλογία περιοχής έργου, κλιματολογικά στοιχεία, 

κλπ.) 

• Συνοπτική Περιγραφή της μονάδας επεξεργασίας και των επιμέρους εγκαταστάσεων  

• Περιγραφή και αιτιολόγηση της προτεινόμενης γενικής διάταξης 

Σχέδια 

• Τοπογραφικό Διάγραμμα του Οικοπέδου σε κατάλληλη κλίμακα 

• Γενική Διάταξη Έργου. 

• Γενικές Διατάξεις σταδιακής διαμόρφωσης προτεινόμενου τελικού αναγλύφου Χ.Υ.Τ.Υ. 

σε φάσεις έως την περάτωση λειτουργίας του. 

 

2Β. Διαστασιολόγηση του Έργου 

Στο τεύχος 2Β θα γίνεται η διαστασιολόγηση της Μονάδας και των επιμέρους τμημάτων 

αυτής, όπως: 

▪ Υποδοχή  

▪ Μηχανική Διαλογή  

▪ Αναερόβια Χώνευση 

▪ Κομποστοποίηση 

▪ Ωρίμανση 

▪ Ραφιναρία 

Πιο αναλυτικά, θα περιλαμβάνει: 

Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική περιγραφή των παραδοχών υπολογισμού για τη διαστασιολόγηση των 

επιμέρους τμημάτων της μονάδας 
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• Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των τμημάτων και εγκαταστάσεων της μονάδας  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της μονάδας και των εργασιών 

που θα επιτελούνται σε κάθε επιμέρους τμήμα της. 

Σχέδια 

• Διάγραμμα Ροής της Συνολικής Εγκατάστασης με ισοζύγιο μάζας, στο οποίο θα 

εμφαίνονται παραστατικά όλες οι παραγωγικές διαδικασίες των διαχωρισμών που θα 

χρησιμοποιούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγή των προϊόντων με τα 

χαρακτηριστικά τους. Σε κάθε ρεύμα του διαγράμματος ροής θα αποτυπώνεται η παροχή 

υγρής μάζας σε ωριαία βάση. Επί πλέον, θα υποβληθεί αναλυτικό ισοζύγιο μάζας, το οποίο 

θα αντιστοιχεί απολύτως στο διάγραμμα ροής.  

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Το Τεύχος 3 θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους Μελέτες: 

• Μελέτη Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μονάδας 

• Μελέτη κινητού εξοπλισμού 

3Α. Μελέτη Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μονάδας 

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στην 

μονάδα/ες επεξεργασίας, για τις ανάγκες της επεξεργασίας των απορριμμάτων (κόσκινα, 

μεταφορικές ταινίες, αντιδραστήρες,κ.λπ.). Επίσης, στο τεύχος αυτό θα γίνεται κατάλληλη 

αιτιολόγηση των χαρακτηριστικών και της επάρκειας των μηχανημάτων, καθώς και 

περιγραφή της αυτοματοποιημένης λειτουργίας τους. 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή όλου του επιμέρους εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της 

επεξεργασίας  

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών  

• Τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτ) του προφερόμενου εξοπλισμού. 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία. 

Σχέδια  

• Σχέδια (κατόψεις, κ.λπ.) εξοπλισμού και διάταξης αυτών εντός της μονάδας/ων και 

λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα. 
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3Β. Μελέτη Κινητού Εξοπλισμού  

Στο παρόν τεύχος περιγράφεται ο κινητός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της μονάδας στα διάφορα στάδια επεξεργασίας, όπως 

φορτωτές, παλετοφόρα ή άλλα οχήματα. 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισμοί 

• Τεχνική περιγραφή όλου του προσφερόμενου κινητού εξοπλισμού με αναφορά στις 

εργασίες που θα καλύψει στην μονάδα. 

• Τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτ) του προφερόμενου εξοπλισμού 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις του προσφερόμενου κινητού εξοπλισμού 

ΤΕΥΧΟΣ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ – ΑΠΟΣΜΗΣΗ - ΘΟΡΥΒΟΣ) 

Το τεύχος 4 θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού των επιμέρους έργων 

προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα 

(α) του συστήματος αποκονίωσης και απόσμησης με τα αντίστοιχα μονογραμμικά 

σχέδια όπου θα παρουσιάζεται η λειτουργία και η γενική διάταξη των 

συστημάτων αερισμού – αποκονίωσης - απόσμησης. 

(β) Του συστήματος ηχοπροστασίας και αντιμετώπισης του θορύβου μετά των 

σχετικών υπολογισμών 

• Διαγράμματα ροής των συστημάτων απόσμησης – αποκονίωσης  

• Λειτουργική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του επιμέρους εξοπλισμού των 

έργων προστασίας περιβάλλοντος και εργαζομένων 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών 

ΤΕΥΧΟΣ 5: ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

Το Τεύχος 5 θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους Μελέτες: 

• Αρχιτεκτονική μελέτη 
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• Στατική μελέτη 

5Α. Αρχιτεκτονική Μελέτη  

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις (κτίρια μονάδων 

επεξεργασίας, κτίριο διοίκησης, βοηθητικά κτίρια, κ.λπ.). Παρουσιάζεται ο φέρον 

οργανισμός τους, τα υλικά κατασκευής, οι επιμέρους χώροι τους και η λειτουργία αυτών. 

Συγκεκριμένα, το τεύχος 5Α θα περιλαμβάνει: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των κτιριακών έργων. 

• Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας των υλικών. 

Προμετρήσεις 

Προμετρήσεις υλικών και εργασιών όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Σχέδια  

• Κατόψεις όλων των επιπέδων σε κατάλληλη κλίμακα με τη διάταξη των χώρων και του 

εξοπλισμού, διαστάσεις των ανοιγμάτων και ενδείξεις των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν, υψομετρικές στάθμες και όποιες άλλες λεπτομέρειες κρίνονται 

απαραίτητες. 

• Σχέδια όψεων με αναγραφή σταθμών, γραμμή φυσικού εδάφους προ διαμόρφωσης  

• Τομές όλων των εγκαταστάσεων για κάθε κτίριο με υψόμετρα και ύψη χώρων. 

• Πίνακες υλικών και τελειωμάτων. 

5Β. Στατική Μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων 

Η στατική μελέτη θα περιλαμβάνει:  

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τεχνική έκθεση του τρόπου κατασκευής του Φέροντος Οργανισμού κάθε κτιρίου και της 

θεμελίωσης αυτού 

• Παραδοχές και κανονισμοί του υπολογισμού των φορτίσεων 

Σχέδια  

• Ξυλότυποι των κύριων στοιχείων του φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με τις 

προτεινόμενες στην αρχιτεκτονική μελέτη λύσεις και κατασκευαστικές λεπτομέρειες όπου 

απαιτείται. 
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ΤΕΥΧΟΣ 6: ΜΕΛΕΤΗ ΈΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Στο τεύχος θα παρουσιάζεται:  

• Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων διαμόρφωσης του πυθμένα και των 

πρανών του Χ.Υ.Τ.Υ.  

• Τεχνική περιγραφή του τρόπου πλήρωσης του Χ.Υ.Τ.Υ. και της σταδιακής 

εκμετάλλευσης του Χ.Υ.Τ.Υ.. 

• Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων διαμόρφωσης του χώρου της 

μονάδας κομποστοποίησης 

• Τεχνικές προδιαγραφές χωματουργικών εργασιών.  

Υπολογισμοί  

Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από: 

• Υπολογισμούς ποσοτήτων εκσκαφών, επιχώσεων, χωρητικότητας. Οι υπολογισμοί 

θα πραγματοποιούνται με ειδικό λογισμικό (software), και πρέπει να 

επισυνάπτονται τα αναλυτικά output αυτού. 

• Ισοζύγιο χωματισμών. 

• Υπολογισμό ποσοστού χωματοκάλυψης.  

• Υπολογισμό χρόνου ζωής.  

Σχέδια  

• Οριζοντιογραφία και διατομές (διαμήκεις και εγκάρσιες) διαμόρφωσης του πυθμένα 

και των πρανών του Χ.Υ.Τ.Υ. Στις διατομές θα φαίνονται κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα επίπεδα διαμόρφωσης του χώρου: εκσκαφή – τελική επιφάνεια 

στεγανοποίησης – απορριμματικό ανάγλυφο – φυσικό έδαφος – πρανή 

συναρμογής - τελική κάλυψη. 

• Διάγραμμα εκσκαφών – επιχώσεων διαμόρφωσης πυθμένα και πρανών. 

• Τυπικές τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις με ένδειξη της προτεινόμενης σταδιακής 

πλήρωσης του Χ.Υ.Τ.Υ.  

Προμετρήσεις  

Στο τέλος του τεύχους θα υπάρχουν προμετρήσεις για: 
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• Χωματισμούς διαμόρφωσης λεκάνης Χ.Υ.Τ.Υ. 

• Χωρητικότητα Χ.Υ.Τ.Υ. (Α και Β φάσης) 

ΤΕΥΧΟΣ 7: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης μεθόδου στεγανοποίησης του πυθμένα και 

των πρανών του Χ.Υ.Τ.Υ. 

• Τεχνική περιγραφή κατασκευής όλων των επί μέρους στρώσεων του συστήματος 

στεγανοποίησης. 

• Περιγραφή προγράμματος ελέγχου ποιότητας υλικών και εργασιών 

στεγανοποίησης. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών όλων των επί μέρους στρώσεων του 

συστήματος στεγανοποίησης (πιστοποιητικά ποιότητας υλικών, εγγυήσεις 

εργοστασίων). 

Σχέδια  

• Γενική Διάταξη έργων στεγανοποίησης. 

• Τυπικές διατομές και σχέδια λεπτομερειών στεγανοποίησης πυθμένα, πρανών και 

διαχωριστικών αναχωμάτων (αν υπάρχουν) σε κατάλληλες κλίμακες. 

• Κατασκευαστικές λεπτομέρειες αγκυρώσεων, τοποθέτησης και συγκόλλησης 

μεμβράνης κλπ. 

Προμετρήσεις  

• Υλικά και εργασίες στεγανοποίησης. 

Ποιοτικά στοιχεία 

• Παρατίθενται ποιοτικά στοιχεία (τεχνικά φυλλάδια,κ.λπ.) για τα αναφερόμενα 

γεωσυνθετικά υλικά.  

ΤΕΥΧΟΣ 8: ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Σελ. 189 

• Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές εργασιών και υλικών κατασκευής 

τελικής και προσωρινής κάλυψης. 

Σχέδια  

• Οριζοντιογραφία τελικού αναγλύφου των επιμέρους τμημάτων και του συνόλου 

μαζί με σχετικά έργα υποδομής. 

• Τυπικές τομές και λεπτομέρειες τελικής κάλυψης (διαστρωμάτωση, συναρμογή 

τελικής κάλυψης με την περιμετρική ζώνη). 

Προμετρήσεις  

• Υλικά και εργασίες τελικής αποκατάστασης. 

ΤΕΥΧΟΣ 9: ΜΕΛΕΤΗ ΈΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές 

Στο τεύχος αυτό θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του δικτύου συλλογής των 

στραγγισμάτων. Η τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου συστήματος συλλογής στραγγισμάτων και 

του τρόπου κατασκευής του.  

• Τεχνική περιγραφή των διατάξεων καθαρισμού και ελέγχου καλής λειτουργίας του 

συστήματος συλλογής στραγγισμάτων.  

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών κατασκευής συστήματος συλλογής (αγωγοί, 

αποστραγγιστική στρώση, κ.λπ.). 

Υπολογισμοί  

• Υδατικό ισοζύγιο του Χ.Υ.Τ.Υ. σε μηνιαία βάση για κάθε φάση λειτουργίας του 

Χ.Υ.Τ.Υ. και για το σύνολο στο τέλος λειτουργίας και υπολογισμός ποσότητας 

στραγγισμάτων. 

• Υδραυλικούς υπολογισμούς για τη διαστασιολόγηση του δικτύου. 

• Υπολογισμούς αντοχής των αγωγών συλλογής στα υπερκείμενα φορτία. 

Σχέδια  

• Γενική Διάταξη Δικτύου Συλλογής Στραγγισμάτων για τον ΧΥΤΥ. 
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• Τυπικές τομές και λεπτομέρειες του συστήματος συλλογής στραγγισμάτων 

(διατομές αγωγών, φρεατίων συλλογής,κ.λπ.). 

• Κατόψεις, τομές των φρεατίων συλλογής και ελέγχου στραγγισμάτων, σε 

κατάλληλες κλίμακες. 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών 

Ποιοτικά στοιχεία  

Παρατίθενται ποιοτικά στοιχεία (τεχνικά φυλλάδια,κ.λπ.) για το σύνολο των 

προσφερόμενων υλικών και εργασιών. 

ΤΕΥΧΟΣ 10: ΜΕΛΕΤΗ ΈΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές 

Στο τεύχος αυτό θα γίνεται αναλυτική περιγραφή στη μεθοδολογία επεξεργασίας των 

στραγγισμάτων. Η τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Εκτίμηση της αναμενόμενης σύστασης στραγγισμάτων  

• Περιγραφή της διεργασίας και του διαγράμματος ροής της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.  

• Τεχνική περιγραφή όλων των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, με διαστασιολόγηση, περιγραφή λειτουργίας, δυναμικότητας, 

βαθμού απόδοσης κλπ. 

• Τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων της εγκατάστασης επεξεργασίας 

στραγγισμάτων, εάν απαιτηθούν. 

• Τεχνική περιγραφή αυτοματοποιημένης λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας.  

Υπολογισμοί  

• Υδραυλικούς, υγιεινολογικούς,κ.λπ. υπολογισμούς για τη διαστασιολόγηση της 

μονάδας επεξεργασίας. 

• Διαστασιολόγηση και υπολογισμοί, με εκτιμώμενα ισοζύγια μάζας με τις παροχές, 

τη σύσταση και τα ρυπαντικά φορτία στην είσοδο και έξοδο κάθε μονάδας.  

Σχέδια  
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• Γενική Διάταξη εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων. 

• Κατόψεις και τυπικές τομές δεξαμενών της εγκατάστασης επεξεργασίας 

στραγγισμάτων. 

• Κάτοψη και τυπικές τομές των βοηθητικών κτιριακών έργων της εγκατάστασης 

επεξεργασίας στραγγισμάτων εφόσον απαιτηθούν. 

• Διάγραμμα ροής της ΕΕΣ. 

• Υδραυλικό προφίλ της εγκατάστασης. 

• Διάγραμμα P&I της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων  

Προμετρήσεις 

• Υλικά και εργασίες για την κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

στραγγισμάτων (δεξαμενές, κ.λπ.). 

• Μηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων. 

Ποιοτικά στοιχεία  

Παρατίθενται ποιοτικά στοιχεία (τεχνικά φυλλάδια,κ.λπ.) για το σύνολο των 

προσφερόμενων υλικών και εργασιών. Ειδικότερα στο τεύχος θα περιλαμβάνονται α) 

φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανολογικού εξοπλισμού και οργάνων β) τεχνικά 

φυλλάδια εξοπλισμού και οργάνων και γ) τεχνικές προδιαγραφές υδραυλικών έργων και 

έργων πολιτικού μηχανικού.  

ΤΕΥΧΟΣ 11: ΜΕΛΕΤΗ ΈΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό που θα 

τοποθετηθεί για την συλλογή, μεταφορά, καθαρισμό και εν γένει αξιοποίηση του 

παραγόμενου βιοαερίου της μονάδας.  

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή της μεθόδου κατασκευής του δικτύου συλλογής και 

διαστασιολόγηση των γεωτρήσεων (απόσταση, αριθμός, βάθος, διάμετρος). 

• Τεχνική περιγραφή της μεθόδου κατασκευής του δικτύου μεταφοράς (αγωγοί, 

κεφαλές, παγίδες συμπυκνωμάτων, έργα προστασίας δικτύου). 

• Τεχνική περιγραφή, διάγραμμα ροής, αρχές λειτουργίας και τεχνικές προδιαγραφές 

της μονάδας άντλησης και καύσης βιοαερίου. 
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• Σχέδιο συντήρησης και καλής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης βιοαερίου. 

• Τεχνική περιγραφή όλου του επιμέρους εξοπλισμού καθαρισμού και ενεργειακής 

αξιοποίησης 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών  

• Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

Υπολογισμοί 

• Υπολογισμός της αναμενόμενης παραγωγής βιοαερίου 

• Διαστασιολόγηση των δικτύων συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου (απόσταση, 

αριθμός, βάθος και διάμετρος φρεατίων, διαστασιολόγηση κλάδων μεταφοράς 

βιοαερίου, διαστασιολόγηση μονάδας άντλησης και καύσης). 

• Υπολογισμός αναμενόμενης παροχής και λοιπών λειτουργικών στοιχείων κάθε 

κλάδου του δικτύου συλλογής – μεταφοράς. 

• Υπολογισμός διαστασιολόγησης μονάδας συμπαραγωγής  

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών. 

Σχέδια  

• Γενική Διάταξη Έργων Διαχείρισης Βιοαερίου σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Κατασκευαστική λεπτομέρεια φρεατίου απαγωγής βιοαερίου ανάλογα με τη 

φάση λειτουργίας του. 

• Σχέδια φρεατίων και υποσταθμών βιοαερίου. 

• Σχέδια των συστημάτων απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων. 

• Διάγραμμα ροής των σταδίων επεξεργασίας 

ΤΕΥΧΟΣ 12: ΜΕΛΕΤΗ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Το Τεύχος 5 θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους Μελέτες: 

• Μελέτη Έργων Διαχείρισης Ομβρίων  

• Μελέτη Έργων Οδοποιίας 

• Μελέτη λοιπών Έργων Υποδομής 

• Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 
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• Μελέτη Πρασίνου και Άρδευσης 

12Α. Μελέτη Έργων Διαχείρισης Ομβρίων  

Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του έργου και του 

συνόλου των εγκαταστάσεων. 

• Τεχνικές προδιαγραφές έργων και υλικών κατασκευής. 

Υπολογισμοί  

• Διαστασιολόγηση αντιπλημμυρικών έργων.  

Σχέδια  

• Γενική Διάταξη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του έργου σε κατάλληλη 

κλίμακα. 

• Τυπικές διατομές αντιπλημμυρικών έργων 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών 

12Β. Μελέτη Έργων Οδοποιίας 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή απαιτούμενων οδών εντός του οικοπέδου του έργου και των 

εσωτερικών δρομολογίων κατά τη λειτουργία του, καθώς και απαιτούμενων 

τεχνικών έργων. 

• Τεχνική περιγραφή οδοποιίας πρόσβασης καθώς και απαιτούμενων τεχνικών 

έργων. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής έργων οδοποιίας και 

τεχνικών έργων. 

Υπολογισμοί  

• Πίνακας χωματισμών 

• Πίνακας υλικών και εργασιών 

Σχέδια  
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• Οριζοντιογραφία έργων εσωτερικής οδοποιίας σε κατάλληλη κλίμακα  

• Μηκοτομές και διατομές έργων οδοποιίας.  

• Τυπικές διατομές οδοποιίας και τεχνικών έργων 

• Διάγραμμα επικλίσεων 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις χωματισμών 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών 

12Γ. Μελέτη λοιπών Έργων Υποδομής 

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται όλα τα λοιπά έργα υποδομής (γεφυροπλάστιγγες, 

δεξαμενή άρδευσης-πυρόσβεσης, δεξαμενές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, 

περίφραξη, πύλη εισόδου,κ.λπ.). Συγκεκριμένα, το τεύχος 12Γ θα περιλαμβάνει: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισμοί 

• Τεχνική περιγραφή όλων των σχετικών έργων υποδομής που δεν εντάσσονται στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις ή στην παραγωγική διαδικασία (μονάδα) 

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων 

• Στατικές μελέτες – υπολογισμοί των έργων υποδομής. 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών των έργων υποδομής που περιγράφονται στο 

παρόν τεύχος 

Σχέδια 

• Κατόψεις – τομές έργων υποδομής σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδια λεπτομερειών, όπου απαιτηθούν, σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Ξυλότυποι έργων υποδομής, όπου απαιτηθούν. 

12Δ. Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 

Η Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου θα περιέχει όλες τις σχετικές 

διαμορφώσεις που απαιτείται να γίνουν στους υπαίθριους χώρους εντός του γηπέδου, 

καθώς και τα έργα διαμόρφωσης των πρανών συναρμογής με το φυσικό ανάγλυφο και τα 

ειδικά τεχνικά έργα που πιθανώς απαιτηθούν όπως: 

• Υπαίθριοι Χώροι: 
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• Χώροι στάθμευσης 

• Χώρος αναμονής απορριμματοφόρων 

• Πλατώματα ελιγμών απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων, κ.λπ. 

• Πλατώματα μονάδας επεξεργασίας 

• Λοιπές Διαμορφώσεις πρανών συναρμογής 

• Τυχόν ειδικά τεχνικά έργα αντιστήριξης 

Συγκεκριμένα, το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισμοί 

• Τεχνική περιγραφή των έργων διαμόρφωσης στο σύνολο του γηπέδου 

• Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής 

• Τεχνική περιγραφή τυχόν ειδικών απαιτούμενων έργων για την επίτευξη ευστάθειας στα 

διαμορφωμένα πρανή του γηπέδου 

• Υπολογισμοί ευστάθειας διαμορφωμένων πρανών 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις χωματουργικών εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

• Χωματισμούς διαμόρφωσης του χώρου της μονάδας κομποστοποίησης. 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών για τυχόν ειδικά τεχνικά έργα αντιστήριξης 

Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία έργων διαμόρφωσης 

• Λεπτομέρειες τυχόν ειδικών τεχνικών έργων σε κατάλληλη κλίμακα 

12Ε. Μελέτη Πρασίνου και Άρδευσης 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή όλων των απαιτούμενων έργων φύτευσης. 

• Τεχνική περιγραφή όλων των απαιτούμενων έργων άρδευσης. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής όλων των απαιτούμενων 

έργων φύτευσης. 
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• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής όλων των απαιτούμενων 

έργων άρδευσης. 

Σχέδια 

• Γενική Διάταξη έργων φύτευσης σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Γενική Διάταξη έργων άρδευσης σε κατάλληλη κλίμακα.  

• Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών 

ΤΕΥΧΟΣ 13: ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Το παρόν τεύχος θα περιλαμβάνει τη μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και 

εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθούν στο χώρο του έργου τόσο κτιριακών όσο και 

υποδομής. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εντός των κτιρίων 

ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υποδομής είναι τα δίκτυα ύδρευσης, 

αποχέτευσης, πυροπροστασίας, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων και 

τηλεελέγχου,κ.λπ. του περιβάλλοντα χώρου. 

Σημειώνεται ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων συλλογής και 

επεξεργασίας στραγγισμάτων ,της συλλογής και διαχείρισης του βιοαερίου αλλά και της 

εγκατάστασης επεξεργασίας απορριμμάτων θα δοθούν στα αντίστοιχα τεύχη. 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τεχνική περιγραφή Η/Μ έργων κτιριακών και υποδομής– Τεχνικές προδιαγραφές 

του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

• Τεχνική περιγραφή συστήματος παρακολούθησης και τηλεελέγχου.- Τεχνικές 

προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

Υπολογισμοί 

• Απαραίτητοι Υπολογισμοί διαστασιολόγησης των επιμέρους εγκαταστάσεων όπως 

υδραυλικά δίκτυα, ηλεκτρολογικό δίκτυο (καλώδια,πτώση τάσης, πίνακες διαμονής 

κλπ), φωτοτεχνικοί υπολογισμοί κτιρίων και οδοποιίας. 

Σχέδια  
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• Γενικές Διατάξεις εγκαταστάσεων, δικτύων και σχέδια λεπτομερειών σε κατάλληλη 

κλίμακα (λεπτομέρειες κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου όπου απαιτούνται). 

• Κατόψεις – διαγράμματα – λεπτομέρειες Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων και 

έργων υποδομής σε κατάλληλη κλίμακα. (διαγράμματα- λεπτομέρειες κατά την 

κρίση του διαγωνιζόμενου όπου απαιτούνται) 

• Γενική Διάταξη δικτύου τηλεελέγχου σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Διάγραμμα τηλεελέγχου (SCADA) με τις επιτηρούμενες εγκαταστάσεις. 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών 

Ποιοτικά στοιχεία  

• Πίνακας προσφερόμενου εξοπλισμού με τον κατασκευαστή και τον τύπο αυτού. 

• Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού 

ΤΕΥΧΟΣ 14: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

• Έλεγχος γενικής ευστάθειας τελικού αναγλύφου, ορυγμάτων, αναχωμάτων και 

πρανών συναρμογής του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της οδοποιίας αυτού. 

• Έλεγχοι επάρκειας – εσωτερικής ευστάθειας στρώσεων στεγανοποίησης και 

αποστράγγισης 

Η παραπάνω μελέτη θα συνοδεύονται τουλάχιστον από του ακόλουθους υπολογισμούς:: 

• Υπολογισμούς γενικής ευστάθειας ΧΥΤΥ. 

• Υπολογισμούς ευστάθειας χωματουργικής διαμόρφωσης πλατώματος μονάδας. 

• Υπολογισμούς μήκους αγκύρωσης γεωσυνθετικών υλικών. 

• Υπολογισμούς επάρκειας στεγανοποίησης. 

• Υπολογισμούς ευστάθειας διεπιφανειών συστήματος στεγανοποίησης. 

• Υπολογισμούς ευστάθειας διεπιφανειών συστήματος τελικής κάλυψης. 
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ΤΕΥΧΟΣ 15: ΜΕΛΕΤΗ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η Μελέτη Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την 

περιγραφή του προτεινόμενου προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

Συγκεκριμένα, το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει: 

Τεχνική Περιγραφή 

• Αναλυτική περιγραφή τρόπου εκτέλεσης χημικών αναλύσεων και προσδιορισμός 

απαιτούμενων παραμέτρων προς ανάλυση. 

• Τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές προσφερόμενου εξοπλισμού. 

Σχέδια 

• Γενική Διάταξη έργων σε κατάλληλη κλίμακα που θα περιλαμβάνει τα σημεία: α) 

ελέγχου των υπόγειων υδάτων β) θέσεων δειγματοληψίας στραγγισμάτων και 

επιφανειακών υδάτων γ) θέσεων ελέγχου βιοαερίου δ) θέσεων παρακολούθησης 

των καθιζήσεων του Χ.Υ.Τ.Υ.. 

• Τυπικές τομές/ λεπτομέρειες φρεάτων παρακολούθησης βιοαερίου, γεωτρήσεων 

υπογείων υδάτων, μαρτύρων καθίζησης κλπ ειδικών έργων, σε κατάλληλες 

κλίμακες 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις εργασιών, υλικών και εξοπλισμού. 

Ποιοτικά στοιχεία 

• Θα περιλαμβάνονται ποιοτικά στοιχεία για το σύνολο του προσφερόμενου 

εξοπλισμού.  

ΤΕΥΧΟΣ 16: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Στο παρόν τεύχος της μελέτης αφορά στην περιγραφή της οργάνωσης της λειτουργίας του 

συνόλου των έργων. Στο τεύχος αυτό περιέχεται και η οργάνωση της λειτουργίας το 

διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας. Κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

- Πρόγραμμα Λειτουργίας 

- Πρόγραμμα συντήρησης 

- Ωράριο λειτουργίας και προσωπικό λειτουργίας 9καθηκοντολόγιο και 

οργανόγραμμα) 

- Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού 
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- Σχέδιο υγιεινής και ασφάλειας 

- Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

ΤΕΥΧΟΣ 17: ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Θα υπολογίζεται το κόστος σε € / tn εισερχόμενων αποβλήτων. Θα συμπεριλαμβάνει και 

θα αναλύει το σύνολο των απαιτούμενων εξόδων κατά κατηγορία λειτουργικής δαπάνης 

όπως ενδεικτικά προσδιορίζεται στη συνέχεια.  

• Κόστος ενεργειακής κατανάλωσης της μονάδας 

• Κόστος συντήρησης της μονάδας 

• Κόστος απασχολουμένου προσωπικού 

• Κόστος λειτουργίας και συντήρησης του κινητού εξοπλισμού της μονάδας 

• Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

• Κόστος αναλώσιμων 

• Κόστος ασφάλισης της μονάδας 

• Άλλα έξοδα λειτουργίας 

ΤΕΥΧΟΣ 18: ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ - 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. 

Στο παρόν τεύχος οι Διαγωνιζόμενοι θα συντάξουν και θα καταθέσουν χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης του έργου σε γραμμική μορφή με μονάδα χρόνου τον μήνα και με βάση τις 

απαιτήσεις των Τευχών Δημοπράτησης καθώς και τεχνική έκθεση αιτιολόγησης και 

τεκμηρίωσης της εφαρμοσιμότητας του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος. 

 

ΤΕΥΧΟΣ 19: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Στο παρόν τεύχος θα περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά σε μορφή πίνακα οι προμετρήσεις 

όλων των εργασιών του συνόλου του έργου ανά τευχος μελέτης, όπως αυτές θα 

παρατίθενται και στα επιμέρους τεύχη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Τεχνικών 

Περιγραφών και των σχεδίων της μελέτης, με τις υποβαλλόμενες προμετρήσεις, θα 

υπερισχύουν οι υποβαλλόμενες προμετρήσεις.  
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ΤΕΥΧΟΣ 20: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΟΥ (Π.Π.Ε.) 

Θα υποβληθεί τεύχος ΣΑΥ – ΦΑΥ, και Π.Π.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
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