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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τον 

εκσυγχρονισμό του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης (ΚΔΑΥΗ), το οποίο χωροθετείται στην περιοχή 

«Μαύρος Σπήλιος» της Δ.Ε. Αλικαρνασσού. Το ΚΔΑΥΗ σήμερα εξυπηρετεί όλους τους δήμους 

των ΠΕ Ηρακλείου και ΠΕ Λασιθίου και σύμφωνα και με τον επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης 

(ΠΕΣΔΑΚ 2016) θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους ίδιους δήμους και σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Συγκεκριμένα, για την αύξηση της δυναμικότητας – εκσυγχρονισμό του ΚΔΑΥ Ηρακλείου, το 

αντικείμενο της μελέτης αφορά στην εκπόνηση των ακόλουθων μελετών: 

• Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

• Οριστική μελέτη, ΣΑΥ ΦΑΥ  

• Τεύχη Δημοπράτησης 
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

2.1 Χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης 

2.1.1 Πληθυσμιακά στοιχεία 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο συνολικός πληθυσμός της Π.Ε. Ηρακλείου ανέρχεται 

σε 305.490 μόνιμους κατοίκους, ενώ της Π.Ε. Λασιθίου σε 75.381 μόνιμους κατοίκους 

(Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011). Η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Μόνιμος πληθυσμός Δ.Ε. Ηρακλείου  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 305.490 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 16.692 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 5.563  
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 15.632 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 173.993 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 24.864 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 17.563 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 24.466 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 26.717 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 75.381 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  27.074 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2.387 
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  19.720 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 26.200 

(Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011) 

 

2.1.2 Στοιχεία απορριμμάτων - Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων 

 

Στην παρούσα παράγραφο για το σύνολο των έως σήμερα εξυπηρετούμενων από το ΚΔΑΥΗ 

Δήμων των Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Λασιθίου, παρουσιάζονται: 

- η συνολική παραγωγή των ΑΣΑ για τα έτη 2015, 2020 και 2025  

- οι επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής ΑΣΑ για τον Δήμο Ηρακλείου  

- τα υφιστάμενα έργα διαχείρισης των ΑΣΑ στον Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ). 

 

Πίνακας 2: Συνολική παραγωγή των ΑΣΑ για τα έτη 2015, 2020 και 2025 

 

Δήμος Παραγόμενα 
ΑΣΑ 2015 (tn) 

Παραγόμενα ΑΣΑ 
2020 (tn) 

Παραγόμενα 
ΑΣΑ 2025 (tn) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 9.500 9.985 10.494 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 3.024 3.178 3.340 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 7.500 7.883 8.285 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 91.096 95.743 100.627 
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Δήμος Παραγόμενα 
ΑΣΑ 2015 (tn) 

Παραγόμενα ΑΣΑ 
2020 (tn) 

Παραγόμενα 
ΑΣΑ 2025 (tn) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 16.091 16.912 17.775 

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 7.900 8.303 8.727 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 12.720 13.369 14.051 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 31.322 32.920 34.599 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  20.540 21.588 22.689 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.458 1.533 1.611 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  10.500 11.544 12.500 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 15.800 16.606 17.453 

 

 

Πίνακας 3: Επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής ΑΣΑ για την Π.Ε Ηρακλείου (2020) 

 

 
ΔΗΜΟΣ 

 

Παραγόμενα 
ΑΣΑ (tn) 

Προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα 

(tn) 

Προδιαλεγμένα 
Ανακυκλώσιμα 
Απόβλητα (tn) 

Λοιπά 
Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα (tn) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - 
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

9.985  1.564  2.877  552  

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 3.178  498  916  176  

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 7.883  1.234  2.271  436  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 95.743 14.993 27.588 5.290 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 16.912  2.648  4.873  934  
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ 
ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

8.303  1.300  2.392  459  

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 13.369  2.094  3.852  739  

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 32.920  5.155  9.486  1.819  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

21.588  3.381  6.220  1.193  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

1.533  240  442  85  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  11.544  1.808  3.326  638  

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16.606  2.600  4.785  918  

 

Τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης συσκευασιών και γυαλιού για το έτος 2017 για τους 
εξυπηρετούμενους δήμους, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 4: 
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Πίνακας 4: Ποσότητες συλλογής και υπολείμματος ΚΔΑΥ Ηρακλείου για τα έτη 2017-
2018  

 

 

 

Στο ΚΔΑΥΗ οι εισερχόμενοι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων -πρώτων υλών είναι: 

 

150101 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

150102 πλαστική συσκευασία 

150103 ξύλινη συσκευασία 

150104 μεταλλική συσκευασία 

150105 συνθετική συσκευασία 

150106 μεικτή συσκευασία 

150107 γυάλινη συσκευασία 

200101 χαρτί και χαρτόνι 

200139 πλαστικά 

200140 μέταλλα 

200199 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως (π.χ απόβλητα μπλε κάδου) 

 

Οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων αξιοποιήσιμων και μη που προκύπτουν κατά την παραγωγική 

διαδικασία και εξέρχονται από την μονάδα είναι: 

 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΕΚΑ 15 01 06 
(tn) 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 
ΕΚΑ 15 01 07 

(tn) 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΠΡΟΣ 
ΣΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΚΑ 

19 12 12 

(tn) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.490,40 9.233,00 20,10 19,50 3.422,20 3.495,30 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1.073,80 1.043,30 164,40 166,30 388,40 388,30 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 62,90 61,30 0,00 0,00 22,70 23,00 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 321,10 340,50 0,00 0,00 116,50 127,80 

ΒΙΑΝΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΦΟΔΣΑ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

504,00 526,40 19,80 12,40 182,70 183,17 

ΦΑΙΣΤΟΥ 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1.947,60 1.599,60 367,00 603,30 701,90 581,70 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.555,10 1.803,10 266,30 353,00 563,50 668,50 

ΣΗΤΕΙΑΣ 470,30 462,80 185,00 45,50 170,60 173,00 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 791,40 394,90 186,70 44,60 286,50 149,40 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3,90 29,8 2,80 0,00 1,40 11,10 

ΣΥΝΟΛΟ 16.220,50 15.500,70 1.212,10 1.244,60 5.856,40 5.803,27 
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191201 χαρτί και χαρτόνι 

191202 σιδηρούχα μέταλλα 

191203 μη σιδηρούχα μέταλλα 

191204 πλαστικά και καουτσούκ 

191205 γυαλί 

191207 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνεται στο σημείο 191206* 

191208 υφαντικές ύλες 

191212 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) απο την μηχανική κατεργασία 

αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 191211* 

200108 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

 

Πίνακας 5: Σύνθεση Παραγωγής ΚΔΑΥ Ηρακλείου για τα έτη 2016-2018 

 

Έτος/Είδος 2016 2017 2018 

Χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας 26,9% 29,9% 36,6% 
Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 0,4% 0,5% 0,4% 

Σύνολο Πλαστικού 12,8% 13,6% 12,8% 
Αλουμίνιο 0,3% 0,3% 0,3% 
Σίδηρο 1,6% 1,5% 1,4% 
Γυαλί 1,6% 1,9% 1,8% 

Σύνολο (Συσκευασίες) 43,5% 47,7% 53,3% 
Λοιπά Υλικά, μη Συσκευασίες 2,4% 3,0% 3,8% 

Έντυπο χαρτί 15,4% 11,7% 5,2% 
Υπόλειμμα 38,6% 37,6% 37,7% 

 

 

2.2 Τεχνική Περιγραφή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

Ηρακλείου 

2.2.1 Γενικά 

Αντικείμενο του ΚΔΑΥ Ηρακλείου είναι η διαχείριση ανακυκλώσιμων αποβλήτων και 

συγκεκριμένα η παραλαβή και διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας που προέρχονται από 

προγράμματα διαλογής στην πηγή (απόβλητα μπλε κάδου) που υλοποιούν οι Δήμοι της ΠΕ 

Ηρακλείου και Λασιθίου, σε εφαρμογή του ΠΕΣΔΑΚ 2006 (αρ. πρ.677/21.2.2006), αλλά και 

του ισχύοντος ΠΕΣΔΑΚ 2016 (υπ’ αριθμ. 44014/4028 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 3196/05-10-2016)). 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 3492/16-02-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης, τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε η υπ’ αρ. πρ.1623/4.5.2004 ΑΕΠΟ όπως 

ισχύει, για τη λειτουργία του υφιστάμενου Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

Ηρακλείου από την ΕΕΑΑ Α.Ε, με την αύξηση δυναμικότητας διαχείρισης αποβλήτων κατόπιν 

κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης. 
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Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω απόφαση προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας 

παραγωγής του ΚΔΑΥ στους 39.100 τν/έτος, καθώς και η κατασκευή νέας κτιριακής 

εγκατάστασης για την αποθήκευση του τελικού προϊόντος διαλογής. Ωστόσο, επειδή το ΚΔΑΥ 

θα δέχεται επιπλέον ανακυκλώσιμα υλικά (μπλε κάδος), η ποσότητα των οποίων εκτιμάται 

περί 15.000 τν ετησίως, απαιτείται εκ νέου τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του 

έργου. 

Για την κάλυψη της επιπλέον δυναμικότητας, σε σχέση με την υφιστάμενη μονάδα, θα 

απαιτηθούν νέος μηχανολογικός εξοπλισμός και τροποποίηση της υφιστάμενης κτιριακής 

εγκατάστασης. 

Η συνέχιση λειτουργίας του εν λόγω έργου με την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας όπως 

αναφέρεται παραπάνω κρίνεται αναγκαία ώστε να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του 

ισχύοντος ΠΕΣΔΑΚ. 

Η σημερινή δυναμικότητα παραγωγής σύμφωνα με την αδειοδότηση της μονάδας (ΑΕΠΟ και 

άδεια λειτουργίας) είναι παραλαβή για επεξεργασία 36 τν/ημέρα για 16ώρες λειτουργίας την 

ημέρα (2 βάρδιες των 8 ωρών), με μέγιστη ετήσια δυνατότητα επεξεργασίας 13.140 τν. 

 

2.2.2 Θέση 

Το ΚΔΑΥ Ηρακλείου έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε γήπεδο εμβαδού 8.521,86 m2. Το εν 

λόγω γήπεδο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης έκτασης συνολικού εμβαδού 195.248,98 m2, 

ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο παραχωρήθηκε στην ΕΕΑΑ Α.Ε προκειμένου να 

υλοποιηθεί το εν λόγω ΚΔΑΥ. 

Η δραστηριότητα ευρίσκεται στην περιοχή Μάνδρα της ΒΙΠΕ  Ηρακλείου, της Δημοτικής 

Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης. Η  πρόσβαση 

στις εγκαταστάσεις του Κέντρου γίνεται είτε μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου Αγίου 

Νικολάου (Βόρεια), είτε μέσω της ΒΙΠΕ  Ηρακλείου (Νότια). 

Οι συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 είναι: Χ=607384,00 Ψ=3909570,00 
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Εικόνα 1. Θέση ΚΔΑΥΗ κλιμ. 1:5.000 

 

2.2.3 Διοικητική υπαγωγή  

Όπως προαναφέρθηκε η δραστηριότητα ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, 
του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

 
Εικόνα 2. Θέση ΚΔΑΥΗ σε σχέση με τους πλησιέστερους οικισμούς κλιμ. 1:10.000 

 

2.2.4. Κατάταξη του έργου  

Το έργο κατατάσσεται ως εξής :  

ΣΤΑΚΟΔ 2008 
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371.0 Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων   

372.0 Ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΥΑ1958/2012):  

ΟΜΑΔΑ 4Η, Α/Α 10 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής 

(ΚΔΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.) από μη επικίνδυνα απόβλητα (εργασίες R12) 

Ανήκει  στην Α2 κατηγορία  

ΟΧΛΗΣΗ (ΦΕΚ 1048/Β/2012): 

Κατατάσσεται στην ενότητα 38 «Συλλογή επεξεργασία και διάθεση Απορριμμάτων» και στην 

δραστηριότητα Α/Α 272 Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και 

υπολειμμάτων. 

Εφόσον η ισχύς του είναι >250 KW κατατάσσεται στη Μέση όχληση. 

 

2.2.5 Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας της αδειοδοτημένης δραστηριότητας 

Το ΚΔΑΥΗ στοχεύει στην επεξεργασία των αποβλήτων συσκευασίας και εντύπων, που 

συλλέγονται σύμμεικτα από τους μπλε κάδους ανακύκλωσης του Προγράμματος Διαλογής 

στην Πηγή, και ανάκτησης διαφόρων ποιοτήτων υλικών προς ανακύκλωση (χαρτιού, σιδήρου, 

αλουμινίου, πλαστικών και γυαλιού). 

Μετά την είσοδο των οχημάτων συλλογής στο χώρο των εγκαταστάσεων και τη ζύγισή τους, 

ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

α. Παραλαβή και ζύγιση των πρώτων υλών-αποβλήτων και στην συνέχεια απόθεση αυτών 

εντός κτιριακής εγκατάστασης, έως την προώθησή τους στη χοάνη τροφοδοσίας και 

ακολούθως στην ταινία προδιαλογής. 

β. Αρχικό διαχωρισμό σε δυο ρεύματα, ένα υπερμεγέθη (χαρτί-χαρτόνι) και ένα μικρότερο για 

περαιτέρω διαλογή με χειροδιαλογή και μηχανική διαλογή (χρήση περιστροφικού κοσκίνου 

trommel). 

γ. Συνέχεια του διαχωρισμού με χειρωνακτική και μηχανική διαλογή (με χρήση 

ηλεκτρομαγνήτη) των υλικών και τοποθέτηση σε χοάνες απόρριψης-συλλογής ανάλογα με το 

είδος τους (πλαστικό, γυαλί, κ.λπ.) 

δ. Κοπή, συμπίεση και δεματοποίηση των υλικών πλην του γυαλιού 

ε. Αποθήκευση των ανακτώμενων υλικών σε μορφή συμπιεσμένων δεμάτων ή χύδην σε 

containers, σε ειδικό χώρο έως ότου μεταφερθούν στον τελικό αποδέκτη. Τα μεν 

ανακυκλώσιμα παραδίδονται σε κατάλληλες εταιρείες που θα τα μεταφέρουν σε μονάδες 

ανακύκλωσης, ενώ τα μη ανακυκλώσιμα-υπολείμματα της διαλογής οδηγούνται στον 

παραπλήσιο ΣΜΑ, προκειμένου να διατεθούν για υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. 

 

2.2.6. Διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας-Αποβλήτων  

Παρακάτω ακολουθεί το συνοπτικό διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας:
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Η μονάδα αποτελείται από: 

- Ένα βιομηχανικό κτίριο εμβαδού  

- Ένα κτίριο γραφείων προσωπικού & βοηθητικών χώρων σε επαφή με το παραπάνω 

βιομηχανικό κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο, Α και Β όροφο  

- Χώρο υποσταθμού, αντλιοστασίου & δεξαμενών  

- Προκατασκευασμένους οικίσκους  

- Εξωτερικούς βοηθητικούς χώρους ταινιών & κλιματιστικών  

- Μια γεφυροπλάστιγγα 

- Περίφραξη με πύλη εισόδου, περιμετρική δενδροφύτευση και τσιμεντόστρωση-

ασφαλτόστρωση πέριξ του βιομηχανικού κτιρίου των χώρων αποθήκευσης 

στάθμευσης και όδευσης των οχημάτων 

- Μηχανήματα έργου (κλαρκ & ελαστιχοφόρος φορτωτής) και λοιπό εξοπλισμό (πχ 

containers) 

- Υπό κατασκευή βρίσκεται νέας κτιριακή εγκατάσταση για την αποθήκευση του τελικού 

προϊόντος διαλογής 

 

2.2.7 Μηχανολογικός εξοπλισμός υφιστάμενης εγκατάστασης  

Ο υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας αποτελείται από τα μηχανήματα 

παραγωγής με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 253,37 KW και από τα μηχανήματα προστασίας 

περιβάλλοντος και πυρόσβεσης με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 235,91 KW. 

Ο εξοπλισμός δίνεται συγκεντρωτικά στους παρακάτω πίνακες: 

 

 

Πίνακας 5: Μηχανήματα παραγωγής υφιστάμενης κατάστασης  
Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΣ 

(KW) 
1 Αλυσσομεταφορέας 20 
2 Μεταφορική ταινία 10.5 
3 Σύστημα διαχωρισμού 10.5 
4 Μεταφορική ταινία 2.65 
5 Μεταφορική ταινία 10 
6 Μεταφορική ταινία 8 
7 Ταινία χειροδιαλογής 20 
8 Ταινία χειροδιαλογής 20 
9 Ταινία τροφοδοσίας πρέσσας 6 
10 Πρέσσα 85 
11 Αεροσυμπιεστής 6 
12 Π1 Ταινία υπόγεια inverter 1400x26670 7.5 
13 Π2 ταινία  τροφοδοσίας πρέσσας inverter 1200x16300 5.5 
14 Π3 Επέκταση ταινίας inverter 1000 x 9000 (άνω ) 5,5 
15 Π4 Επέκταση ταινίας inverter  8000x9000 (κάτω) 5 
16 Π5 εξοδος μαγνητική εναέρια 500χ 70000 5 
17 Π6 Εξοδος παλιού 500χ7000 εναέρια 5 
18 Π7 ανοιγόμενες πόρτες με πλέγμα 2500χ2000, (τεμ 8) BUNKER MOTER ΑΝΥΨΩΣΗΣ) 4,32 
19 Π8 Σκάλα με κάγκελο 5000χ800  
20 Π9 ταινία οκγωδών 1450χ7000 5 
21 Π10 Eπέκταση τελικής ταινίας υπολειμμάτων   3 
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22 Π11ταινία στα BUNKERS (τεμ 5) 5 
23 Π20  υδραυλική αντλία ανάμικτου 2,2 
24 Π21 υδραυλική ταινία φιλμ 1,6 
25 Π22 δονητής σέσουλας μαγνήτη 0,1 
 Σύνολο 253,37KW 
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Πίνακας 6: Μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος και πυροπροστασίας 
υφισταμένης κατάστασης 

 
Α/Α  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΙΣΧΥΣ KW  
1 ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  30 
2 Π12 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ  1,5 
3 Π13 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ  5.5 
4 Π14 ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ  - 
5 Π15 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  55,5 
6 Π16 ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ ΤΡΟΜΕΛ  9,2 
7 Π17 ΑΠΟΚΩΝΙΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  15 
8 Π18 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟ ΣΥΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  - 
9 Π23 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΤΕΜ Χ0,75 KW  3,75 
10 Π24 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΚΓΡΟΤΗΜΑ  115,46 
             ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                  235,91 KW 

 

 

2.2.8 Αναλυτική περιγραφή των κυριότερων μηχανημάτων παραγωγής  

2.2.8.1 Σταθερός εξοπλισμός  

α) Γεφυροπλάστιγγα 

Η γεφυροπλάστιγγα είναι οδικού τύπου, ηλεκτρονική, με αυτόματο ζυγιστήριο, κατάλληλης 

δυναμικότητας. Χρησιμοποιείται για τη ζύγιση των οχημάτων συλλογής για τις ποσότητες των 

απορριμμάτων που εισέρχονται στο ΚΔΑΥΗ προς επεξεργασία, αλλά και για τη ζύγιση των 

φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν, τόσο για τα ανακτημένα υλικά που προορίζονται προς 

πώληση, όσο και για το υπόλειμμα προς διάθεση στο ΧΥΤΑ με ευθύνη των ΟΤΑ.  

 

β) Υποδαπέδια Χοάνη Τροφοδοσίας 

Η υποδαπέδια χοάνη τροφοδοσίας εξυπηρετεί την παραλαβή των υλικών και την τροφοδοσία 

της μονάδας. Τα συλλεγόμενα υλικά από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης οδηγούνται 

εντός της χοάνης με κατάλληλο μηχάνημα έργου. Η χοάνη τροφοδοσίας είναι τραπεζοειδούς 

διατομής, μεταλλικής κατασκευής και διαμορφωμένη ως τη στάθμη του δαπέδου του ΚΔΑΥΗ. 

Ο τροφοδότης - ιμάντας είναι τοποθετημένος στον πυθμένα του σιλό τροφοδοσίας, έχει πλάτος 

ανάλογο των διαστάσεων του πυθμένα.  

 

γ) Κεκλιμένη Ταινία Ανύψωσης Υλικών 

Η ταινία αυτή χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των προς διαλογή εισερχόμενων υλικών από 

τη χοάνη τροφοδοσίας, στο επίπεδο προδιαλογής (στο υπερυψωμένο επίπεδο εργασίας). Ο 

φορέας της ταινίας είναι χαλύβδινης ηλεκτροσυγκολλητής κατασκευής, διαμορφωμένη υπό 

κλίση, σε πλαίσιο επαρκούς αντοχής. Ο ιμάντας είναι κατάλληλου πλάτους, ελαστικός και φέρει 

τακούνια για την προώθηση των υλικών. Πλευρικά, κατά μήκος, υπάρχουν προφυλακτήρες 

από λαμαρίνα ώστε να εμποδίζεται η πτώση των υλικών. 

 

δ) Ταινία προδιαλογής  

Εκατέρωθεν της ταινίας προδιαλογής υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις 
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χειροδιαλογής για την διαλογή των υλικών πριν την είσοδό τους στο διαχωριστή, προκειμένου 

τα προς διαχωρισμό υλικά να είναι απαλλαγμένα ανεπιθύμητων ή/ και ογκωδών υλικών, που 

μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. χαρτόνια κ.α.). Ο 

φορέας των ταινιών είναι χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολλητή κατασκευή, οριζόντια και σε 

κατάλληλο ύψος άνωθεν του δαπέδου εργασίας. Ο ιμάντας είναι επίπεδος και ελαστικός. Σε 

κατάλληλο σημείο, όμορα της εν λόγω ταινίας, υπάρχει χοάνη για την απομάκρυνση των 

ογκωδών υλικών υπολείμματος, που μέσω άλλης μικρότερης ταινίας, οδηγούνται σε container 

κατάλληλης χωρητικότητας, εξωτερικά του κτιρίου. 

 

ε) Διάταξη Διαχωρισμού 

Η διάταξη διαχωρισμού αποτελείται από κεκλιμένο περιστροφικό κόσκινο (trommel) και 

εξασφαλίζει τον διαχωρισμό των εισερχομένων υλικών σε δύο κυρίως ρεύματα υλικών προς 

διαλογή και ένα υπολείμματος. Το ένα ρεύμα διαλογής περιλαμβάνει τα υπερμεγέθη υλικά (είδη 

χαρτιού, πλαστικές σακούλες κ.λπ.) και το άλλο τα λοιπά υλικά μικρότερου μεγέθους 

(πλαστικά, γυαλιά, μέταλλα κ.λπ.). Κάτωθεν αυτού υπάρχει ταινία για την αποκομιδή του 

υπολείμματος, η οποία ενώνεται με την ταινία του υπολείμματος που προκύπτει από τις 2 

ταινίες χειροδιαλογής. 

 

στ) Μεταφορική Ταινία Υπολείμματος 

Το υπόλειμμα που προκύπτει από τις 2 ταινίες χειροδιαλογής και τη διάταξη διαχωρισμού 

οδηγείται σε μεταφορική ταινία υπολείμματος. Ο φορέας της ταινίας είναι χαλύβδινης 

ηλεκτροσυγκολλητής κατασκευής. Ο ιμάντας είναι επίπεδος και ελαστικός. Πλευρικά και κατά 

μήκος προβλέπονται προφυλακτήρες από λαμαρίνα που θα εμποδίζουν το άδειασμα των 

υλικών προς τα έξω. Η ταινία αυτή καταλήγει σε κλειστό container κατάλληλης χωρητικότητας, 

εξωτερικά του κτιρίου. 

 

ζ) Ταινίες Χειροδιαλογής 

Τα δύο εξερχόμενα, από το διαχωριστή, ρεύματα ανάμικτων υλικών τροφοδοτούνται στις δύο 

ταινίες διαλογής, όπου γίνεται ο τελικός διαχωρισμός των υλικών ανά είδος. Ο διαχωρισμός 

των υλικών στο στάδιο της διαλογής πραγματοποιείται χειρωνακτικά.  

Οι ταινίες διαλογής διοχετεύουν τα υλικά εμπρός από τους χειροδιαλογείς, οι οποίοι βρίσκονται 

σε προκαθορισμένες θέσεις, κατάλληλα διαμορφωμένες, εκατέρωθεν των ταινιών. 

Ο φορέας των ταινιών είναι χαλύβδινης ηλεκτροσυγκολλητής κατασκευής, οριζόντια, σε 

κατάλληλο ύψος, άνωθεν του δαπέδου εργασίας. Ο ιμάντας είναι επίπεδος και ελαστικός με 

«τακουνιά» πάνω στον ιμάντα για να διευκολύνεται η μεταφορά των υλικών.   

 

η) Μαγνήτης 

Ο μαγνήτης είναι ένας εγκάρσια αναρτημένος ηλεκτρομαγνήτης, τοποθετημένος προς το τέλος 
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της μία εκ των δύο γραμμών χειροδιαλογής.  

 

θ) Ταινίες Τροφοδοσίας Δεματοποιητή 

Τα ανακτηθέντα υλικά (πλην των γυαλιού & σιδήρου) που συγκεντρώνονται κατά το στάδιο της 

διαλογής, είτε στις αποθήκες προσωρινής αποθήκευσής τους ή στους κλωβούς, αδειάζονται 

αρχικά στην υποδαπέδια ταινία και στη συνέχεια στην κεκλιμένη ταινία τροφοδοσίας του 

δεματοποιητή, η οποία καταλήγει στη χοάνη τροφοδοσίας του. Ο φορέας των ταινιών είναι 

χαλύβδινης ηλεκτροσυγκολλητής κατασκευής, διαμορφωμένη με πλαίσιο επαρκούς αντοχής 

και ελαστικούς ιμάντες. Πλευρικά κατά μήκος της κεκλιμένης ταινίας, υπάρχουν υψηλοί 

προφυλακτήρες από λαμαρίνα, ώστε να εμποδίζεται η πτώση των υλικών προς τα έξω.  

ι) Δεματοποιητής (πρέσσα) 

Ο δεματοποιητής (πρέσα) χρησιμοποιείται για τη συμπίεση και δεματοποίηση των διαφόρων 

ειδών ανακτηθέντων υλικών (πλην του γυαλιού, σιδήρου και ογκωδών), ώστε να μειώνεται ο 

όγκος τους και να είναι ευκολότερη η μεταφορά και αποθήκευσή τους.  

 

ια) Μικρός Ζυγός 

Δίπλα από την πρέσα υπάρχει μικρός επιδαπέδιος ζυγός για το ζύγισμα των υλικών που 

βγαίνουν από τον δεματοποιητή. 

 

2.2.8.2 Κινητός Εξοπλισμός  

α) Κλωβοί Ημερήσιας Προσωρινής Αποθήκευσης Υλικών 

Οι κλωβοί χρησιμοποιούνται για την ημερήσια προσωρινή αποθήκευση των υλικών που 

προέρχονται από τη διαλογή, καθώς και για τη μεταφορά των υλικών στο δεματοποιητή (εκτός 

των γυαλιού και σιδήρου που δε δεματοποιούνται). Ο σκελετός τους είναι μεταλλικός και οι 

επιφάνειες του πυθμένα και των πλαϊνών τοιχωμάτων διακρίνονται σε δύο τύπους: 

1. Από διάτρητο μεταλλικό πλέγμα, κατάλληλες για συλλογή χαρτιού, πλαστικού 

και μεταλλικών αντικειμένων . 

2. Από λαμαρίνα, κατάλληλες για γυαλί. 

Και τα δύο είδη έχουν κατάλληλες πλευρικές υποδοχές για τις περόνες του περονοφόρου, 

ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά και περιστροφή τους για άδειασμα. 

Για τον υπολογισμό του αναγκαίου αριθμού κλωβών λαμβάνεται υπόψη η ημερήσια 

αναμενόμενη ποσότητα κάθε είδους ανακτώμενου υλικού. 

 

β) Containers Προσωρινής Αποθήκευσης Υλικών 

Τα containers χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση, τόσο συγκεκριμένων υλικών 

που προέρχονται από τη διαλογή και δεν δεματοποιούνται, ήτοι σίδηρος & γυαλί, όσο και για 

το υπόλειμμα.  
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Ο σκελετός τους είναι μεταλλικός, τόσο στον πυθμένα όσο και στα πλαϊνά τοιχώματα. Τα 

containers φέρουν κατάλληλη διάταξη, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους.  

γ) Μηχανήματα έργου 

Περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (κλαρκ). Είναι απαραίτητα για τη μετακίνηση και το 

άδειασμα των κλωβών προσωρινής αποθήκευσης, καθώς επίσης και για τη φόρτωση των 

συμπιεσμένων ανακτημένων υλικών σε φορτηγά. Τα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα 

είναι εφοδιασμένα με μηχανισμό πλήρους περιστροφής πάνω στον οποίο προσαρμόζεται 

προσθήκη ειδικής αρπάγης βαλβίδας που τους προσδίδει την ικανότητα ανύψωσης και 

περιστροφής τόσο των κλωβών προσωρινής αποθήκευσης, όσο και των δεμάτων (μπαλών) 

των διαφόρων ανακτηθέντων υλικών, καθώς και την εκτέλεση των απαιτούμενων χειρισμών 

στο χώρο του ΚΔΑΥΗ.  

Όλα τα κατασκευαστικά του στοιχεία πληρούν τις κείμενες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η 

κυκλοφορία του μηχανήματος ως μηχάνημα έργου. Η ημερήσια δυναμικότητα του ΚΔΑΥΗ 

καθορίζει και το πλήθος των απαιτούμενων ανυψωτικών μηχανημάτων. 

Ελαστιχοφόρος Φορτωτής. Είναι απαραίτητος για την τροφοδοσία με πρώτη ύλη της 

υποδαπέδιας χοάνης τροφοδοσίας, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία της διαλογής. Ο φορτωτής 

είναι ελαστιχοφόρος, αυτοκινούμενος, με εξάρτηση κάδου φόρτωσης, υδραυλικής λειτουργίας. 

Αποτελείται από πλαίσιο (κουβούκλιο οδήγησης και κινητήρα) και από τους μηχανισμούς 

φόρτωσης.  

Όλα τα κατασκευαστικά του στοιχεία πληρούν τις κείμενες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η 

κυκλοφορία του μηχανήματος ως μηχάνημα έργου. 

 

2.2.9 Περιγραφή υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων  

Στην υφιστάμενη κατάσταση η μονάδα έχει την παρακάτω οικοδομική σύσταση: 

1) Βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο παραγωγής επιφάνειας 1.984 m2 

2) Κτίριο γραφείων –βοηθητικών χώρων σύμμεικτο αποτελούμενο από  

α)Ισόγειο 80 m2 

β)Α’ όροφο 80 m2 

γ) Β’ όροφο 80 m2 

3) Χώρο υποσταθμού, αντλιοστασίου, δεξαμενών 320,49 m2 

4) Προκατασκευασμένους οικίσκους 147,67 m2 

Επιπλέον στο συντελεστή δόμησης συνυπολογίζονται οι χώροι των παρακάτω κατασκευών : 

5) Εξωτερικός Χώρος δεξαμενής και ταινίας ογκωδών 29,72 m2, 

6) Χώρο κλιματιστικών και ταινίας υπολειμμάτων 35,9 m2, που συνυπολογίζονται στο 

συντελεστή δόμησης 

7) Χώρος ταινιών εξόδου 26,35 m2  

Υπό κατασκευή βρίσκεται νέα κτιριακή εγκατάσταση εμβαδού 498,38μ2 για την αποθήκευση 

του τελικού προϊόντος διαλογής. 
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2.2.10 Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 

Οι παρακάτω υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την 

ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων είναι οι παρακάτω: 

 

2.2.10.1 Σύστημα Εξαερισμού/Αποκονίωσης 

Α. Οι χώροι διαλογής- προδιαλογής έχουν κιβωτιοποιηθεί.  Στις καμπίνες  από πάνελ 

πολυουρεθάνης πάχους 40mm που έχουν δημιουργηθεί, υπάρχει σύστημα προσαγωγής 

φρέσκου φιλτραρισμένου αέρα.  Εξασφαλίζονται 10 εναλλαγές του αέρα των καμπινών ανά 

ώρα, το ελάχιστο. 

Μέσα στον καθένα από αυτούς τους κλειστούς χώρους (καμπίνα προ-διαλογής και καμπίνα 

κύριας διαλογής) προσάγεται φρέσκος αέρας περιβάλλοντος, ο οποίος αφ’ ενός μεν έχει 

φιλτραριστεί, αφετέρου δε, έχει προκλιματισθεί στους 22°C τον χειμώνα και στους 27°C το 

καλοκαίρι.  

Ο καθαρός αυτός αέρας προσάγεται από την οροφή του κάθε κλειστού δωματίου 

χειροδιαλογής, περνά μέσα από τον χώρο και να διαφεύγει στο υπόλοιπο εργοστάσιο μέσω 

των ανοιγμάτων. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή θετική πίεση αέρα μέσα σε κάθε κλειστό χώρο, 

προκειμένου να μην μπαίνουν σκόνες ή οσμές μέσα σε αυτόν, αλλά αντιθέτως, σκόνες και 

οσμές να βγαίνουν από τον κλειστό χώρο προς το υπόλοιπο εργοστάσιο. 

Β. Εσωτερικά του βιομηχανοστασίου έχουν τοποθετηθεί φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες για την 

υποστήριξη της ανανέωσης του αέρα του χώρου, με τους οποίους εξασφαλίζονται 8 εναλλαγές 

ανά ώρα κατ’ ελάχιστον. Στην έξοδο των ανεμιστήρων απαγωγής, έχουν τοποθετηθεί φίλτρα 

κατακράτησης σωματιδίων. Ο όγκος του κτιρίου είναι 62x32x10 m3. Καθένας από τους τρεις 

ανεμιστήρες απαγωγής έχει παροχή Q=53.000 m3/h και μανομετρικό Η=45mmΣΝ.  

Γ. Η αποκονίωση του ΚΔΑΥH αποτελείται από δυο ξεχωριστά συστήματα αναρροφήσεως. Το 

πρώτο σύστημα αναρροφά αέρα από το εσωτερικό του trommel, ενώ το δεύτερο αναρροφά 

αέρα από διάφορα σημεία εντός του ΚΔΑΥH.  

Δ. Έχει τοποθετηθεί σύστημα υδρονέφωσης οροφής για την αποτροπή δημιουργίας και 

εκπομπής σκόνης από τις διεργασίες επεξεργασίας μικτού υλικού. 

Ε. Στα σημεία όπου πραγματοποιείται απόρριψη υλικών έχει τοποθετηθεί χοάνη 

απορρόφησης αέρα, ο οποίος μέσω καναλιού σωληνώσεων καταλήγει σε σύστημα 

επεξεργασίας που διαθέτει σακόφιλτρο για την κατακράτηση της σκόνης και φίλτρο ενεργού 

άνθρακα για την κατακράτηση των οσμών. 

 

2.2.10.2 Μεταλλικές βοηθητικές κατασκευές 

Περιμετρικά των μεταφορικών ταινιών, που παρουσιάζεται υψομετρική διαφορά με το δάπεδο 

έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά κιγκλιδώματα για την αποτροπή προσέγγισης και πιθανής 
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πτώσης πεζών, όπως επίσης και περιμετρικά του σημείου απόρριψης μικτού υλικού από τα 

απορριμματοφόρα οχήματα. 

 

2.2.10.3 Σύστημα Πυρόσβεσης 

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις του συστήματος πυρόσβεσης βρίσκονται εξωτερικά του ΚΔΑΥH και 

εντός του περιβάλλοντα χώρου σε στεγασμένο χώρο. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και ο 

εξοπλισμός του υδροδοτικού δικτύου του ΚΔΑΥH.  

 

2.2.11 Συνοπτική περιγραφή υπό κατασκευή χώρων  

Προβλέπεται η κατασκευή κτιριακών υποδομών μετά των ηλεκτρολογικών δικτύων, δικτύων 

πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης. Ειδικότερα προβλέπεται: 

Α) Κατασκευή αποθηκών έτοιμων/ανακτημένων υλικών επιφάνειας 469 τ.μ. στο βόρειο τμήμα 

του οικοπέδου.  

Β) Ασφαλτόστρωση 1350 τ.μ. περίπου στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου. 

Γ) Κατασκευή φρεατίων /καναλιών, σχαρών και απορροφητικών βόθρων 

Δ) Κατασκευή δύο υποστέγων στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου επιφάνειας 34 τ.μ. και 124 

τ.μ. ύψους 5 μ και 6 μ αντίστοιχα. 
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3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
(ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

3.1 Απαιτούμενες μελέτες - Χρονοδιάγραμμα 

Η προς ανάθεση μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μελέτες: 

• Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

• Οριστική μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης 

• ΣΑΥ ΦΑΥ  

 

Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΚΔΑΥΗ, η ομάδα μελέτης θα είναι σε επικοινωνία 

με τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ανταποκρίνεται άμεσα στη περίπτωση που ζητούνται 

συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες. 

Τα τελικά παραδοτέα θα υποβάλλονται σε έντυπη (2 αντίγραφα τουλάχιστον) και ψηφιακή 

μορφή (επεξεργάσιμη και pdf). 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εννιά (9) 

μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες. Ο 

χρόνος αυτός αφορά αποκλειστικά στην περίοδο εκπόνησης του συνόλου της μελέτης από τη 

μελετητική ομάδα, ξεκινά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και διακόπτεται την 

ημερομηνία υποβολής παραδοτέου (αρχικού, συμπληρωματικού ή 

τροποποιημένου/διορθωμένου) στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση. Στον 

παραπάνω χρόνο δεν υπολογίζονται οι περίοδοι ελέγχων από τους γνωμοδοτούντες και 

αδειοδοτούντες φορείς. 

Η οριστική μελέτη, το ΣΑΥ-ΦΑΥ και τα τεύχη δημοπράτησης θα συνταχθούν σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου, τις οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Μεθόδων Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων του  ΕΣΔΑΚ καθώς επίσης και 

των σχετικών εγκυκλίων και απαιτήσεων του Υ.Π.ΕΝ. για ανάλογα έργα. 

 

Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

1. Υποβολή Μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης: δύο (2) μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης   

2. Υποβολή Οριστικής μελέτης και μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ: 2 μήνες από την έκδοση της 

περιβαλλοντικής άδειας 

3. Τεύχη Δημοπράτησης: ένα (1) μήνα από την έγκριση της οριστικής μελέτης 

 
Σε περίπτωση που η έκδοση της ΑΕΠΟ, καθυστερήσει πέραν από τις συμβατικές προθεσμίες 

του  χρονοδιαγράμματος, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει, χωρίς 

επιπρόσθετη αμοιβή, τις απαραίτητες τυχόν συμπληρωματικές τροποποιήσεις που θα 

απαιτηθούν για την έκδοση της ΑΕΠΟ. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που απαιτηθούν 
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συμπληρωματικές διορθώσεις για την έγκριση της οριστικής μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης από την αναθέτουσα Αρχή. Σε μια τέτοια περίπτωση θα εγκρίνεται από την 

αναθέτουσα αρχή σχετική παράταση του χρονοδιαγράμματος. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, 

μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της  

 

3.2 Υπάρχουσες μελέτες - στοιχεία 

Για την ωρίμανση του έργου υπάρχουν διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ηρακλείου 

• Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κρήτης  

• Υπ’ αρ. πρωτ. 3492/16-02-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση & ανανέωση της αρ. πρ.1623/4.5.2004 ΑΕΠΟ όπως 

ισχύει, για την λειτουργία του υφιστάμενου Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(ΚΔΑΥ) Ηρακλείου από την ΕΕΑΑ Α.Ε στη θέση Μάνδρα Δ.Ε Αλικαρνασσού Δήμου 

Ηρακλείου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, με την αύξηση δυναμικότητας 

διαχείρισης αποβλήτων κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης» 

• Business Plan του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» της Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού της Π.Ε. 

Ηρακλείου» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ HERAKLIONC-

ECOPARK 

Επιπλέον των ανωτέρω ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), 

σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του, έχει αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης «Ειδικό χωρικό 

σχέδιο, ΣΜΠΕ στο πλαίσιο ειδικού χωρικού σχεδιασμού, μελέτη γεωλογικής καταλληλόλητας, 

ειδικό ρυμοτομικό σχέδιο στην περιοχή χονδρεμπορίου καλλικρατικού δήμου Ηρακλείου 

(πρώην δήμος Αλικαρνασσού) στη θέση (Μαύρος Σπήλιος)», παραδοτέα της οποίας, θα 

διατεθούν στον ανάδοχο της εν λόγω σύμβασης ανάλογα με το στάδιο εκπόνησης που θα 

βρίσκεται. 

 
3.3  ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.3.1 Δεσμευτικά Μεγέθη Σχεδιασμού 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά την υλοποίηση της μελέτης, το σχεδιασμό 

του εκσυγχρονισμού του ΚΔΑΥΗ ως τα παρακάτω δεσμευτικά μεγέθη και δεδομένα: 

1) Με βάση το υφιστάμενο σύστημα συλλογής των υλικών συσκευασίας των συμβεβλημένων 

με την ΕΕΑΑ δήμων ΠΕ Ηρακλείου και ΠΕ Λασιθίου, που περιλαμβάνει τη συλλογή 5 

ρευμάτων συσκευασιών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί, σίδηρος) σε ένα κάδο 

(μπλε) και μέρος της συλλογής του γυαλιού με κώδωνες/ή και κάδους συλλογής σύμφωνα 
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και με το άρθρο 2.1.2 της παρούσης, όπου παρατίθενται οι ΕΚΑ των εισερχομένων υλικών, 

τα εισερχόμενα υλικά είναι: 

• χαρτόνι/χαρτί 
• χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων 
• πλαστικό - φιάλες HDPE 
• πλαστικό - φιάλες PET 
• πλαστικό - φιλμ PE 
• πλαστικό - λοιπές συσκευασίες 
• αλουμίνιο 
• γυαλί 
• σίδηρος 
• ανάμικτο χαρτί  
• ΑΗΗΕ 
• λοιπά πλαστικά μη συσκευασίας  

 

2) Τα ανακτώμενα υλικά σήμερα έχουν τις εξής ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές και 

αποτελούν και τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

από τον Ανάδοχο: 

 

• Ποσοστό προσμείξεων στο Χαρτί/Χαρτόνι συσκευασίας (εξαιρουμένης της 

υγρασίας και του σύρματος του δέματος): μέχρι 2% κατά βάρος.  

• Ποσοστά προσμείξεων στα κλάσματα των πλαστικών συσκευασιών (εξαιρουμένων 

των πωμάτων ή ετικετών και του σύρματος του δέματος):μέχρι 2% κατά βάρος.  

• Ποσοστό προσμείξεων στις συσκευασίες από αλουμίνιο και σίδηρο (εξαιρουμένου 

του σύρματος του δέματος μέχρι 2% κατά βάρος.  

• Ποσοστό προσμείξεων στις συσκευασίες γυαλιού (εξαιρουμένων των βοηθητικών  

ροής ή λοιπών στοιχείων που δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν με το χέρι): μέχρι 

2% κατά βάρος.  

• Ποσοστό προσμείξεων στις Χάρτινες Συσκευασίες Υγρών (εξαιρουμένων των 

πωμάτων και του σύρματος του δέματος): μέχρι 2% κατά βάρος. 

 

Επιπλέον μεγέθη σχεδιασμού: 

• Υπόλειμμα όχι μεγαλύτερο του 40%. 

• Μέγιστη ετήσια εισερχόμενη ποσότητα σχεδιασμού: 54.100 τν/έτος (βάσει 

ΠΕΣΔΑΚ). 

 

 

3.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου, με βάση τα προαναφερόμενα θα πρέπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω και με τα οποία θα αξιολογηθεί: 
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α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του 

Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου 

επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών 

λύσεων. 

β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος 

εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία 

των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για 

σύνθετη μελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων 

ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης. 

γ) Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της, 

λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

δ) Οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του 

συντονιστή και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των 

μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας 

μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό 

επιτυχίας της. 

ε) Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα 

καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. 

 

Ηράκλειο, 30-7-2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

Εγκρίθηκε με την αρ.125/2019 Απόφαση ΕΕ ΕΣΔΑΚ 
 
 

 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 

 

1. Άδεια λειτουργίας (Α.Π. 2991/Φ14.685/613/18-1-2017) 

2. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ: 61ΥΟΟΡ1Θ-Π54) 

3. Άδεια εγκατάστασης (ΑΔΑ: 6ΚΙ07ΛΚΙ-Β5Μ) 

4. Τροποποίηση οικοδομικής άδειας (ΑΔΑ: 62ΥΑΩ0Ο-Λ3Φ) 

5. Σχέδια 

-Τοπογραφικό σχέδιο ευρύτερης περιοχής 

- Διάγραμμα κάλυψης ΚΔΑΥΗ 

- Κατόψεις ισογείου, α και β ορόφου ΚΔΑΥΗ και νέων αποθηκών  

 

 

 
 


		2019-09-18T12:16:00+0300
	NIKOLAOS STYLIANIDIS




