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 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το παρόν τεύχος αποτελεί το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών για 

τo έργο «Μονάδα προεπεξεργασίας των Απορριμμάτων Ηρακλείου Κρήτης» και είναι 

αναπόσπαστο μέρος των Τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η θέση όπου έχει κατασκευαστεί το έργο βρίσκεται στα ανατολικά όρια της βιομηχανικής 

περιοχής Ηρακλείου, δίπλα στις εγκαταστάσεις της νέας Λαχαναγοράς Ηρακλείου, στην 

εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού και είναι εκτός σχεδίου πόλης.  

Το οικόπεδο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου, όπου 

στεγάζονται και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας, το 

μηχανοστάσιο και το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. 

Η τοποθεσία βρίσκεται σε υψόμετρο +60 m, με βορειοδυτικές κυρίες εκθέσεις. Σε σχέση με 

το οδικό δίκτυο, βρίσκεται βόρεια της Νέας Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου. Η 

πρόσβαση γίνεται, είτε μέσω βιομηχανικής περιοχής, είτε από το δευτερεύον οδικό δίκτυο 

που έχει διανοιχτεί για να εξυπηρετήσει όλες τις εγκαταστάσεις της περιοχής, 

περιορίζοντας τη μετακίνηση των οχημάτων γενικά, και των απορριμματοφόρων 

ειδικότερα, στη Νέα Εθνική Οδό. 

Στην περιοχή δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και δίκτυο αποχέτευσης. Επίσης, σε όμορη 

έκταση υπάρχει βιολογικός καθαρισμός που εξυπηρετεί την υφιστάμενη υπαίθρια 

λαχαναγορά.  

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται ήδη από τα δίκτυα ΔΕΗ και ΟΤΕ. 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

3.1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Η περιοχή που εξυπηρετείται από τη μονάδα επεξεργασίας, περιλαμβάνει το Δήμο 

Ηρακλείου του Νομού Ηρακλείου και ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 

173.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από την απογραφή 

του 2011. 

3.2 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η ΜΠΑ έχει δυναμικότητα 75.000 τόνους οικιακών απορριμμάτων ετησίως. Αυτή η 

δυναμικότητα αντιστοιχεί σε ημερήσια εισερχόμενη ποσότητα απορριμμάτων ίση με 

206,04 tn/d.  

Εάν το ειδικό βάρος των σύμμεικτων απορριμμάτων θεωρηθεί ίσο με 0,30 tn/m3, τότε η 

παραπάνω ποσότητα αντιστοιχεί σε 686,81 m3/d. 



 

 

Δεδομένου ότι η εγκατάσταση λειτουργεί σε εξαήμερη βάση, ο εξοπλισμός  επεξεργάζεται 

καθημερινά 240,38 tn/d (=206,04 tn/d * 7d/6d). Εξαίρεση αποτελούν οι διεργασίες της 

βιολογικής επεξεργασίας, οι οποίες πραγματοποιούνται όλο το εικοσιτετράωρο. 

Τα εισερχόμενα απορρίμματα πρέπει να έχουν σύνθεση μικτών αστικών απορριμμάτων, 

που κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν οικιακά και τα προσομοιάζοντα προς αυτά 

σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. (κωδ. ΕΚΑ 20 03 01).  

Ρητά εξαιρούνται και δεν γίνονται δεκτά στην εγκατάσταση ογκώδη απορρίμματα 

(στρώματα, έπιπλα κλπ.), μπαταρίες, εκρηκτικά κλπ. 

 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

4.1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ 

Στην είσοδο του χώρου έχει τοποθετηθεί ηλεκτροκίνητη πύλη εισόδου που λειτουργεί 

αυτόματα. Το φυλάκιο εισόδου καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για έλεγχο και καταγραφή 

των εισερχόμενων και εξερχόμενων απορριμματικών φορτίων στην εγκατάσταση. 

Για τη ζύγιση των απορριμματοφόρων έχει εγκατασταθεί μία γεφυροπλάστιγγα, η οποία 

καταγράφει το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου. Όλα τα οχήματα μεταφοράς υλικών 

ζυγίζονται μία φορά, είτε στην είσοδο αν πρόκειται για απορριμματοφόρα, είτε στην έξοδο 

κατά την παραλαβή των προϊόντων ή την απομάκρυνση των αχρήστων. Διπλή ζύγιση 

δεν απαιτείται, διότι μέσω της βάσης δεδομένων του Η/Υ, είναι γνωστό το απόβαρο κάθε 

οχήματος. Τα οχήματα οδηγούνται από τo ζυγιστήριο απ’ ευθείας στη θέση 

εκφορτώσεως τους.  

Για την γρήγορη εξυπηρέτηση των οχημάτων, όλη η διαδικασία ελέγχου, ζύγισης, 

καταγραφής και καθοδήγησης των απορριμματοφόρων οχημάτων, είναι πλήρως 

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

πληκτρολόγηση πληροφοριών από χειριστή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όλα τα 

οχήματα είναι εφοδιασμένα με μαγνητική κάρτα, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, όπως τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, την περιοχή προέλευσής του, τον 

τύπο των μεταφερόμενων υλικών και το απόβαρό του. Οι θέσεις εκφορτώσεως και η 

σχετική προτεραιότητα των οχημάτων καθορίζεται από τον Η/Υ. 

Για την κίνηση των οχημάτων προς το χώρο υποδοχής, έχει κατασκευαστεί 

ασφαλτοστρωμένη οδός πρόσβασης. Η πλατεία υποδοχής των απορριμματοφόρων έχει 

ασφαλτοστρωθεί και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα με όλες τις απαραίτητες υποδομές 

διαχείρισης όμβριων και φωτισμού, ενώ οι διαστάσεις της  επιτρέπουν την άνετη διέλευση 

για τους απαραίτητους ελιγμούς των απορριμματοφόρων, προκειμένου να λάβουν τη 

θέση εκφόρτωσης.  

4.2 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Ο χώρος εκκένωσης των απορριμμάτων, των συστημάτων δοσομέτρησης, καθώς και 

όλων των εργασιών μηχανικής επεξεργασίας, είναι κλειστός και πλήρως στεγασμένος. Το 

κτίριο υποδοχής διαθέτει ισχυρό φωτισμό. 



 

 

Οι χώροι υποδοχής και επεξεργασίας των απορριμμάτων λειτουργούν υπό συνθήκες 

ελαφράς υποπίεσης για την αποφυγή εκλύσεων σκόνης και οσμών εκτός κτιρίου. Η 

αναρρόφηση αέρα γίνεται διαμέσου στομίων και τελικώς διοχετεύεται σε σύστημα 

απόσμησης με βιόφιλτρο.  

Κατά μήκος του χώρου εκκένωσης των απορριμμάτων υπάρχουν ηλεκτροκίνητες θύρες, 

οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα και συνοδεύονται από φωτοκύτταρα, 

πρεσσοστάτες, διακόπτες και χειροκίνητη αλυσίδα για την περίπτωση διακοπής 

ρεύματος. Η προσέγγιση της θέσης εκκένωσης γίνεται με την όπισθεν,  χωρίς ο οδηγός 

να κατέλθει από το όχημα. Κατά τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της 

έκλυσης οσμών προς το περιβάλλον, μέσω του ελάχιστου χρόνου παραμονής της 

θύρας ανοιχτής, αλλά και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν μέσα στο κτίριο. 

Οι θέσεις εκκένωσης εξυπηρετούν την παραλαβή των σύμμεικτων αποβλήτων από τα 

απορριμματοφόρα και, επιπλέον, λειτουργούν ως προσωρινός αποθηκευτικός χώρος, 

παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης των εισερχόμενων απορριμμάτων, έως ότου 

ξεκινήσει η επεξεργασία τους. Οι θέσεις που έχουν κατασκευαστεί είναι τύπου τάφρου από 

σκυρόδεμα. Κάθε τάφρος διαθέτει κατάλληλο πυθμένα, ώστε να συλλέγονται και να 

απομακρύνονται τα στραγγίσματα που παράγονται από την αυτοσυμπίεση των 

απορριμμάτων.  

Τα εισερχόμενα απορρίμματα μεταφέρονται από τους υποδοχείς, μέσω κατάλληλου 

συστήματος μεταφοράς, προς τεμαχισμό. Το σύστημα μεταφοράς του απορριμματικού 

φορτίου, από το ένα στάδιο επεξεργασίας στο επόμενο, εξαρτάται από τη χωροταξική 

διάταξη του εξοπλισμού και γίνεται με σύστημα γερανογέφυρας-αρπάγης και με 

μεταφορικές ταινίες.  

Ο προγραμματισμός των κινήσεων της γέφυρας πραγματοποιείται μέσω ειδικά 

σχεδιασμένου λογισμικού. Επιπλέον, η διάταξη μεταφοράς είναι εξοπλισμένη με σύστημα 

μέτρησης βάρους, ώστε να είναι δυνατή η σε πραγματικό χρόνο καταγραφή της 

ποσότητας των απορριμμάτων που εισέρχονται στα κατάντη στάδια επεξεργασίας. 

Ο τεμαχισμός γίνεται με στόχο τη διάνοιξη των σάκων, τη μείωση του μεγέθους των 

εισερχόμενων απορριμμάτων και τη δημιουργία ενός περισσότερο ομοιογενούς υλικού.  

Η τάφρος υποδοχής του τεμαχισμένου υλικού διαθέτει κατάλληλο πυθμένα, ώστε να 

συλλέγονται και να απομακρύνονται τα παραγόμενα στραγγίσματα.  

4.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Το τεμαχισμένο υλικό φέρεται στην περιοχή της βιολογικής επεξεργασίας μέσω του 

συστήματος μεταφοράς γερανογέφυρας – αρπάγης. Η τροφοδοσία των απορριμμάτων 

στη διάταξη της βιολογικής επεξεργασίας  πραγματοποιείται με συνεχή, διαλείπουσα ή 

ημιδιαλείπουσα ροή ανάλογα με τις ημερήσιες ανάγκες της μονάδας. 

Η βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων πραγματοποιείται μέσω εξαναγκασμένης 

επαφής της απορριμματικής μάζας με ρεύμα αέρα. Στη φάση αυτή, το εύκολα 

αποικοδομήσιμο κλάσμα των απορριμμάτων λειτουργεί ως υπόστρωμα, με το οποίο 

ενεργοποιείται ο μικροβιακός πληθυσμός και πραγματοποιείται μία σειρά βιοχημικών 



 

 

αντιδράσεων. Οι αντιδράσεις αυτές, διασπούν ένα ποσοστό των οργανικών ενώσεων 

και οδηγούν κυρίως στην παραγωγή CO2 και στην έκλυση θερμότητας. Η εκλυόμενη 

θερμική ενέργεια αξιοποιείται για την εξάτμιση μέρους της περιεχόμενης ποσότητας 

ύδατος στα απορρίμματα και την παραγωγή πτητικών ενώσεων. 

Στόχος της επεξεργασίας είναι η βιολογική ξήρανση των απορριμμάτων, δηλαδή η 

απομάκρυνση σημαντικού ποσοστού υγρασίας. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η 

συμπίεση και η μεταφόρτωση τους, καθώς επίσης εκτελείται ένα μέρος της 

προετοιμασίας των απορριμμάτων για μελλοντική παραγωγή ενεργειακά αξιοποιήσιμου 

υλικού, υψηλής θερμογόνου δύναμης και χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα (αδρανή, 

άκαυστα υλικά) και βαρέα μέταλλα. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η μερική 

βιοσταθεροποίηση των απορριμμάτων, δηλαδή διασπάται μέρος των εύκολα 

αποικοδομήσιμων συστατικών και παράγονται πτητικές και αέριες οργανικές ενώσεις.  

Η μέθοδος της βιολογικής ξήρανσης των απορριμμάτων λαμβάνει χώρα εντός κλειστής 

κτιριακής εγκατάστασης. Στη ΜΠΑ εφαρμόζεται ανοιχτό σύστημα βιοξήρανσης το οποίο 

αναπτύσσεται σε  ενιαία δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα με ψευδοδάπεδο αερισμού 

και κατάλληλα υλικά που αντέχουν στις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες και διαβρωτικές 

συνθήκες. Το ύψος της κλίνης του υπό ξήρανση υλικού δεν υπερβαίνει τα 6 m, ώστε να 

εξασφαλίζεται ομοιόμορφος αερισμός της μάζας σε όλο το ύψος της κλίνης. 

Επειδή το κτίριο βιολογικής ξήρανσης στεγάζει την ελεύθερη επιφάνεια του προς ξήρανση 

υλικού και ο αέρας διοχετεύεται με αναρρόφηση, το κτίριο είναι πανταχόθεν κλειστό και 

αποσμείται με εναλλαγή του αέρα του τουλάχιστον 4 φορές τον όγκο του χώρου 

βιολογικής επεξεργασίας ανά ώρα. Ο αέρας που προκύπτει από τη διεργασία της 

βιολογικής ξήρανσης διοχετεύεται σε βιόφιλτρο προς απόσμηση. 

Η σημαντικότερη εργασία στο στάδιο της βιολογικής ξήρανσης είναι ο έλεγχος και η 

ρύθμιση των παραμέτρων αυτής. Για το λόγο αυτό, η διεργασία παρακολουθείται και 

ελέγχεται συνεχώς και πλήρως αυτόματα από κατάλληλο λογισμικό Η/Υ που συλλέγει 

κατάλληλα σήματα από τα αισθητήρια. Βασική ρυθμιστική παράμετρος στη διεργασία 

είναι η παροχή του αέρα, ενώ η ρύθμιση γίνεται με μέτρηση κυρίως της θερμοκρασίας 

του αναρροφούμενου αέρα. Οι μετρούμενες τιμές συλλέγονται στον Η/Υ και με 

κατάλληλο λογισμικό ρυθμίζονται αυτόματα οι ρυθμιστικοί παράμετροι της διεργασίας 

στη βέλτιστη τιμή.  

Ο αέρας ωθείται προς τη μάζα του υλικού. Η διοχέτευση αέρα είναι αυτοματοποιημένη 

και σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται η χειρωνακτική παρέμβαση για ρυθμίσεις στη 

διάρκεια της κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ο χειρισμός είναι 

αυτοματοποιημένος, ενσωματωμένος στο λογισμικό σύστημα διαχείρισης και 

λειτουργίας του τμήματος. 

Η παραμονή εργαζομένων στο χώρο της ξήρανσης για λόγους καθημερινής εργασίας 

δεν επιτρέπεται, παρά μόνο σε περίπτωση βλαβών ή τακτικής συντήρησης.  

4.4 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Το σταθεροποιημένο υλικό, απαλλαγμένο από οσμές, μεταφέρεται στο χώρο της 

μηχανικής μετεπεξεργασίας. Στο τμήμα αυτό, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο 



 

 

επεξεργασίας των απορριμμάτων στην εγκατάσταση, το ξηρό απόρριμμα αρχικά 

υφίσταται μαγνητικό διαχωρισμό προς ανάκτηση των σιδηρούχων μετάλλων που 

περιέχονται σε αυτό και εν συνεχεία τροφοδοτείται σε διατάξεις συμπίεσης και 

δεματοποίησης προκειμένου εν συνεχεία να φορτωθεί στα οχήματα προς μεταφορά στο 

ΧΥΤΑ. 

Η διακίνηση του υλικού από το τμήμα της βιολογικής ξήρανσης προς το κατάντη τμήμα 

της μηχανικής μετεπεξεργασίας, γίνεται  με σύστημα γερανογέφυρας-αρπάγης.  

Η τροφοδοσία του τμήματος μηχανικής μετεπεξεργασίας γίνεται μέσω κατάλληλου 

συστήματος προσωρινής αποθήκευσης και δοσομέτρησης, όπου καταλήγουν τα ξηρά 

απορρίμματα, μετά την έξοδο τους από τις διατάξεις της βιολογικής ξήρανσης. Η 

διακίνηση του υλικού στα ενδιάμεσα στάδια του τμήματος μετεπεξεργασίας γίνεται με 

μεταφορικές ταινίες.  

Έτσι, τα επεξεργασμένα απορρίμματα διέρχονται αρχικά από σύστημα μαγνητικού 

διαχωριστή, για την ανάκτηση των σιδηρούχων μετάλλων. Στόχος του διαχωρισμού είναι: 

• η ανάκτηση των μετάλλων (ανακυκλώσιμο υλικό) 

• η καλύτερη συμπίεση του υλικού στα συστήματα δεματοποίησης που 

ακολουθούν και τέλος 

• η περαιτέρω μείωση του όγκου των απορριμμάτων 

Μετά το μαγνητικό διαχωρισμό, το ρεύμα των βιοξηραμένων απορριμμάτων οδηγείται 

προς συμπίεση και δεματοποίηση σε δύο κατάλληλες διατάξεις. Οι 2 εγκατεστημένες 

πρέσες δεματοποίησης λειτουργούν εναλλάξ καθώς υπάρχει πλήρης εφεδρεία στο 

συγκεκριμένο τμήμα του εξοπλισμού. 

Η συμπίεση πραγματοποιείται και στις 2 περιπτώσεις εντός κλειστού θαλάμου, όπου το 

υλικό παίρνει το σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Για τη διατήρηση του σχήματος, 

το δέμα προωθείται σε σύστημα, που τυλίγει το υλικό περιμετρικά με τη χρήση  σύρματος 

(«τσέρκι»).  

Κάθε διάταξη συμπιέσεως είναι αυτόματης λειτουργίας και ελέγχεται από PLC, που 

βρίσκεται σε τοπικό ηλεκτρολογικό πίνακα. Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του μήκους των 

δεμάτων και της παραγωγής του αριθμού δεμάτων.  

Για την παραλαβή των έτοιμων δεμάτων η εγκατάσταση διαθέτει 1 περονοφόρο 

ανυψωτικό όχημα, το οποίο μεταφέρει το παραγόμενο υλικό στα οχήματα μεταφοράς 

τους προς των ΧΥΤΑ. Λόγω παλαιότητας και λειτουργικών προβλημάτων του 

υφιστάμενου περονοφόρου θα γίνει προμήθεια νέου ανυψωτικού, η προμήθεια του 

οποίου περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

Όσον αφορά στα ανακτώμενα μέταλλα, μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, αυτά 

συγκεντρώνονται σε κατάλληλο χώρο – κοντέινερ που βρίσκεται εντός του τμήματος της 

μετεπεξεργασίας, το οποίο έχει χωρητικότητα που  επιτρέπει την αποθήκευσή τους για μία 

τουλάχιστον εβδομάδα. 

Άμεσα, σχεδόν ταυτόχρονα με τη νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, θα μπει σε 



 

 

λειτουργία μία νέα γραμμή «καθαρισμού» των συλλεγόμενων μετάλλων.  

Η νέα γραμμή θα έχει διπλή λειτουργία. Η κύρια χρήση της θα είναι η βελτίωση της 

ποιότητας των συλλεγόμενων μετάλλων, αρχικά με χειρωνακτικό καθαρισμό – 

απομάκρυνση των προσμίξεων και εν συνεχεία με χρήση αυτόνομων ρομποτικών 

συστημάτων. Ουσιαστικά θα υφίσταται ένας ποιοτικός έλεγχος στα συλλεγόμενα 

μέταλλα προκειμένου να βελτιωθεί η καθαρότητα τους.  

Ουσιαστικά πρόκειται για μία νέα γραμμή μηχανολογικού εξοπλισμού η οποία θα 

ενσωματώνει τις απαραίτητες διατάξεις έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι κάτωθι στόχοι: 

Χειρωνακτικός καθαρισμός των μετάλλων εντός κατάλληλης καμπίνας – ταινιοδρόμου 

διαλογής υλικών. 

Πλήρως αυτοματοποιημένη τροφοδοσία των διαχωριζόμενων μεταλλικών υλικών από το 

μαγνητικό διαχωριστή στη νέα διάταξη ποιοτικού ελέγχου. 

Συλλογή των «καθαρών» ανακτώμενων μετάλλων σε υφιστάμενο μεταλλικό κοντέινερ που 

θα τοποθετηθεί στη νέα διάταξη «καθαρισμού». 

Στη νέα γραμμή θα λάβει χώρα επιπλέον η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 

διαχωρισμού υλικού με χρήση ρομποτικών συστημάτων.  

Στόχος είναι να εγκατασταθεί νέος συμπληρωματικός εξοπλισμός με χρήση του οποίου 

θα είναι εφικτό ένα πλήρως αυτοματοποιημένο στάδιο «καθαρισμού» των συλλεγόμενων 

μετάλλων έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα και καθαρότητα.  

Ο νέος εξοπλισμός του ρομποτικού διαχωρισμού (σύστημα αρπάγης, ρομποτικοί 

βραχίονες και controller, κάμερες και βιομηχανικό PC) τοποθετείται εντός της καμπίνας 

χειροδιαλογής που περιγράφεται στη συνέχεια. 

Επιπλέον στη νέα γραμμή θα διεξάγονται δοκιμές μηχανικού διαχωρισμού διαφόρων 

ανακυκλώσιμων υλικών από προτεμαχισμένα σύμμεικτα ΑΣΑ. Το υλικό αυτό πριν 

οδηγηθεί στο σύστημα του οπτικού διαχωρισμού με χρήση ρομποτικών βραχιόνων θα 

διαχωρίζεται σε 2 κλάσματα (μικρότερο και μεγαλύτερο των 80mm). Ουσιαστικά το 

κλάσμα > 80mm θα οδηγείται προς μηχανικό διαχωρισμό και ανάκτηση ανακυκλώσιμων 

υλικών. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ανάπτυξη μίας νέας γραμμής η οποία θα ενσωματώνει τις 

απαραίτητες διατάξεις έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι κάτωθι στόχοι: 

Σύστημα τροφοδοσίας προτεμαχισμένων ΑΣΑ (μεταλλική χοάνη και μεταφορική ταινία 

τροφοδοσίας περιστροφικού κοσκίνου) 

Περιστροφικό κόσκινο διαχωρισμού στα 80mm 

Αυτοματοποιημένος καθαρισμός των μετάλλων με χρήση ρομποτικών βραχιόνων και 

όλου του απαραίτητου εξοπλισμού (σύστημα αρπάγης, κάμερες αναγνώρισης, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, κοκ). 



 

 

Το σύστημα του ρομποτικού διαχωρισμού (σύστημα αρπάγης, ρομποτικοί βραχίονες και 

controller, κάμερες και βιομηχανικό PC) θα εγκατασταθεί εντός καμπίνας διαλογής η 

οποία θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

Διαστάσεις καμπίνας (M x Π x Υ) σε mm : 8.500 x 5.000x 3.000 

Θέσεις προσωπικού χειροδιαλογής: Δύο (2) – 1 σε κάθε πλευρά 

Αριθμός χοανών απόρριψης υλικών: έξι (6) – 3 σε κάθε πλευρά 

Στην ανωτέρω καμπίνα θα υπάρχουν 2 αντικριστές θέσεις απόρριψης χειροδιαλογέων και 

εν συνεχεία άλλες 4 θέσεις (ανά 2 αντικριστές) οι οποίες θα εξυπηρετούν τους 2 

ρομποτικούς βραχίονες οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε σειρά. 

Η ταινία διαλογής έχει πλάτος min 800mm και διαθέτει ταχύτητα ρυθμιζόμενη με inverter 

μεταξύ 0,1 - 0,5 m/sec. 

Η λειτουργία της ανωτέρω, εξειδικευμένης τεχνολογίας γραμμής, θα εξακολουθήσει να 

λειτουργεί και μετά την λήξη του πιλοτικού προγράμματος με ευθύνη του Παρόχου και 

χωρίς άλλη επιβάρυνση της Υπηρεσίας (ΕΣΔΑΚ),  είναι εντός των υποχρεώσεων του 

αναδόχου και το κόστος λειτουργίας της συμπεριλαμβάνεται στο gate fee που θα 

προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος. 

 ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

5.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

Η σκόνη και οι οσμές απάγονται από τους χώρους ή/και τα σημεία δημιουργίας τους και 

υφίστανται επεξεργασία σε κεντρικά συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης 

αντίστοιχα, με στόχο την μείωση των τιμών τους εντός των χώρων εργασίας σε επίπεδα 

τόσο χαμηλά, ώστε το προσωπικό να εργάζεται άνετα, με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο 

της υγείας του. Η εξάλειψη οσμών και σκόνης είναι επαρκής, ώστε να ελαχιστοποιείται στα 

αποδεκτά όρια η εκπομπή στην ατμόσφαιρα αερίων και στερεών ρύπων. 

Τα δίκτυα αποκονίωσης  καταλήγουν σε σακόφιλτρα, ενώ τα δίκτυα απόσμησης σε 

βιόφιλτρα. Τα δίκτυα αεραγωγών του έργου διαθέτουν στόμια αναρρόφησης του 

ακάθαρτου αέρα τοπικά και στα σημεία όπου παράγονται σκόνη και οσμές. 

Αναρρόφηση αέρα, επομένως,  πραγματοποιείται στον εξοπλισμό του έργου, όπου 

συμβαίνουν διεργασίες όπου μεγιστοποιείται η επιφάνεια επαφής των απορριμμάτων με 

τον αέρα όπως είναι ο τεμαχισμός, οι πτώσεις υλικών, η συμπίεση υλικών, κλπ.  

Απόσμηση διαθέτει το τμήμα μηχανικής επεξεργασίας (εκφόρτωση απορριμμάτων, 

προσωρινή αποθήκευση, προδιαλογή ογκωδών και ανεπιθύμητων, τεμαχισμός 

απορριμμάτων) και το τμήμα βιοξήρανσης (αερόβια σταθεροποίηση, βιοαποδόμηση και 

ξήρανση των απορριμμάτων), ενώ αποκονίωση διαθέτει το τμήμα μετεπεξεργασίας 

(αφαίρεση των σιδηρούχων μετάλλων, συμπίεση και δεματοποίηση των επεξεργασμένων 

απορριμμάτων).  

Υπογραμμίζεται ότι εντός του χώρου που πραγματοποιείται η βιοξήρανση, δεν απαιτείται 



 

 

η παρουσία εργαζομένων πλην των περιπτώσεων τακτικής συντήρησης ή έκτακτης 

βλάβης. Στο χώρο υποδοχής των απορριμμάτων, εξασφαλίζεται η λειτουργία υπό 

συνθήκες ελαφράς υποπίεσης για την αποφυγή εκλύσεων σκόνης και οσμών εκτός 

κτιρίου.  

5.1.1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ 

Ανεμιστήρες 

Για την αναρρόφηση της επιδιωκόμενης παροχής αέρα από τα δίκτυα απόσμησης και 

αποκονίωσης χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες. Η φτερωτή εδράζεται σε δύο ένσφαιρους 

τριβείς κύλισης μέσω άξονα και είναι κατασκευασμένη από κατάλληλο υλικό ανθεκτικό 

στη διάβρωση. Η κίνηση πραγματοποιείται απευθείας από ηλεκτροκινητήρα.  

Αεραγωγοί αποκονίωσης 

Οι αεραγωγοί αποκονίωσης είναι κοινοί χαλύβδινοι αγωγοί κυκλικής διατομής και  

διαθέτουν σύστημα συλλογής και αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που προκύπτουν 

σε αυτά τα δίκτυα, προτού ο αέρας φθάσει στην αναρρόφηση των ανεμιστήρων.  

Η κατασκευή τους είναι αεροστεγής και ο τρόπος ανάρτησης εξασφαλίζει απουσία 

δονήσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους.  

Αεραγωγοί απόσμησης 

Όλα τα δίκτυα απόσμησης μεταφέρουν αέρα κατά κανόνα υψηλής συγκέντρωσης 

υγρασίας με πιθανότητα, αναλόγως των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, 

υγροποίησης των υδρατμών και εμφάνισης συμπυκνωμάτων. Για το λόγο αυτό, υπάρχει 

σύστημα συλλογής και αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που προκύπτουν σε αυτά τα 

δίκτυα, προτού ο αέρας φθάσει στην αναρρόφηση των ανεμιστήρων.  

5.1.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ 

Για την αποκονίωση του αέρα που αναρροφάται από τα δίκτυα αποκονίωσης  

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σακόφιλτρα.  

Τα σακόφιλτρα είναι εφοδιασμένα με ενσωματωμένη διάταξη δόνησης και 

αεροσυμπιεστές για αντίστροφη έγχυση αέρα υπό πίεση στο φίλτρο. Το σακόφιλτρο 

αποτελείται από τμήματα και το κάθε τμήμα καθαρίζεται από τη στρώση σκόνης 

ξεχωριστά και σε προκαθορισμένα χρονικά διαλείμματα (από 3-4 λεπτά ως μερικές ώρες). 

Προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση διαχωρισμού σκόνης τα σακόφιλτρα  

διαθέτουν: 

I. Σύστημα καθαρισμού με αντίστροφο της κανονικής ροής, πεπιεσμένο αέρα το 

οποίο ενεργοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

II. Φιλτρόπανα κατάλληλα για επεξεργασία σκόνης υψηλής υγρασίας. 

III. Μηχανικό σύστημα συλλογής και εξαγωγής της σκόνης αποτελούμενο συνήθως 

από μεταφορικό κοχλία και/ή αεροφρακτική δικλείδα. 



 

 

5.1.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 

Για την απόσμηση του αέρα που αναρροφάται από τα δίκτυα απόσμησης της 

εγκατάστασης  χρησιμοποιείται αποκλειστικά βιόφιλτρο.  

Η βέλτιστη λειτουργία του βιόφιλτρου εξαρτάται από: 

• τη συγκέντρωση και τον τύπο των συστατικών των προς επεξεργασία αερίων 

• τον τύπο, αριθμό και δραστηριότητα των μικρο-οργανισμών στο φίλτρο που 

χρησιμοποιείται 

• τη θερμοκρασία 

• την υγρασία του αερίου και του φίλτρου 

• την τιμή του pH 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κλίνη του βιόφιλτρου είναι: 

I. διάφορα compost, προερχόμενα από στερεά απόβλητα, χαρτί, φυτικά ή άλλης 

οργανικής προέλευσης υλικά π.χ. αγριόχορτα (ρείκια) με μικρή συμμετοχή 

compost, 

II. τύρφες π.χ. ινώδης τύρφη, 

III. προϊόντα από φλοιούς δένδρων ή ξυλώδη, πολτοποιημένα υλικά. 

Πλην των παραπάνω υλικών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αδρανή υλικά όπως 

πορώδεις άργιλοι, εμπλουτισμένα με μικροοργανισμούς ή ακόμα και με οργανικά υλικά, 

ώστε να επιταχυνθεί ο χρόνος ενεργοποίησής τους.  

Τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ενός βιόφιλτρου είναι: 

• το σύστημα διανομής αέρα προς το υλικό διήθησης  

• το σύστημα ομοιόμορφης διανομής του αέρα σε όλη τη κάτοψη του βιόφιλτρου  

• το σύστημα ύγρανσης του προς απόσμηση αέρα 

• το σύστημα διαβροχής του βιόφιλτρου για διατήρηση της υγρασίας του υλικού 

του στα επιθυμητά επίπεδα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος  

• το σύστημα συλλογής και απαγωγής της περίσσειας ύδατος 

• το κατάλληλο υλικό για τη διήθηση. 

Τα στραγγίσματα του βιόφιλτρου συλλέγονται στη βάση του βιόφιλτρου και οδηγούνται 

στο δίκτυο συλλογής των στραγγισμάτων που παράγονται από τα απορρίμματα. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθή λειτουργία του βιόφιλτρου, δηλαδή να 

ελέγχει την απόδοσή του, η οποία θα πρέπει να κυμαίνεται σε επίπεδα μεγαλύτερα του 

98%, όπως απαιτείται από την ΚΥΑ 114218/97. Σε περίπτωση που η απόδοση του 

βιοφίλτρου μετρηθεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 98%, τότε ενημερώνει τον ΚτΕ, ώστε σε 

συνεννόηση με αυτόν, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για ολική ή μερική 

αντικατάσταση του πληρωτικού υλικού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 



 

 

9 περί των απαιτούμενων προμηθειών. 

 

5.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κατά τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας,  παράγονται υγρά απόβλητα, για τα 

οποία έχει κατασκευαστεί κατάλληλο σύστημα συλλογής και μεταφοράς τους σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης προέρχονται από τα 

στραγγίσματα των απορριμμάτων και των βιόφιλτρων, τις πλύσεις των δαπέδων και τις 

καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού. 

5.2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ 

Από τις κύριες διεργασίες επεξεργασίας παράγονται διασταλλάζοντα υγρά 

(στραγγίσματα), τα οποία συγκεκριμένα προέρχονται από τα στάδια της μηχανικής 

επεξεργασίας, της βιολογικής επεξεργασίας και τα βιόφιλτρα. Τα εν λόγω υγρά 

συλλέγονται μέσω κατάλληλου δικτύου αγωγών υπό του διάτρητου δαπέδου και κατόπιν 

σε φρεάτιο. Στη συνέχεια, με υποβρύχια αντλία οδηγούνται προς επεξεργασία, αφού 

συλλεχθούν σε δεξαμενή. 

Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής του δικτύου συλλογής, της δεξαμενής και του λοιπού 

εξοπλισμού είναι κατάλληλα για την αποθήκευση υγρών, με ρυπαντικό φορτίο αντίστοιχο 

με αυτό των στραγγισμάτων.  

Τα συλλεγόμενα στραγγίσματα διατίθενται στη μονάδα επεξεργασίας των 

στραγγισμάτων του χώρου υγειονομικής ταφής, στον οποίο οδηγούνται και τα 

επεξεργασμένα απορρίμματα. Αντίστοιχα, μπορούν να μεταφέρονται και σε οποιαδήποτε 

άλλη εγκατάσταση κρίνεται κατάλληλη για την αποτελεσματική επεξεργασία τους. 

 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το έργο έχει εγκατασταθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο και περιφραγμένο οικόπεδο. 

Όλες οι διεργασίες, από την απλή φόρτωση και εκφόρτωση, έως και τη μηχανική και 

βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων, στεγάζονται σε κλειστούς χώρους. Σε κάθε 

περίπτωση, οι προδιαγραφές του κτιρίου είναι ανάλογες με το σκοπό που αυτό εξυπηρετεί 

και εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλοντα χώρο.  

Επίσης οι στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι κατάλληλα κατασκευασμένες έτσι 

ώστε να μην υπάρχουν αντανακλάσεις της ηλιακής ακτινοβολίας και πιθανές 

παρενοχλήσεις των πιλότων κατά τις προσπάθειες προσγείωσης - απογείωσης των 

αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» του Ηρακλείου. 

Το έργο περιλαμβάνει κατά βάση τις εξής κτιριακές εγκαταστάσεις: 

1. Φυλάκιο εισόδου 



 

 

2. Κτίρια επεξεργασίας 

Παράλληλα,  υπάρχουν χώροι κατάλληλα διαμορφωμένοι για την εξυπηρέτηση των εξής: 

1. Κεντρικός έλεγχος και ρύθμιση των διεργασιών επεξεργασίας (control room) 

2. Διοίκηση της εγκατάστασης 

3. Υποσταθμός  

4. Αποδυτήρια του προσωπικού. 

Η χωροθέτηση των κτιριακών έργων στη διαθέσιμη έκταση του οικοπέδου είναι τέτοια που 

να επιτρέπει: 

• Ευχερή προσπέλαση από τις κύριες οδούς και χώρους για τη στάση και 

στάθμευση των οχημάτων. 

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε ανάλογα με τη χρήση του 

κάθε κτιρίου να εξυπηρετούνται όλες οι λειτουργίες του. 

6.1.1 ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Το έργο δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό οχημάτων, όπως απορριμματοφόρα και 

φορτηγά παραλαβής των προϊόντων. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται με τρόπο 

οργανωμένο και λειτουργικό. 

Ο έλεγχος του προσωπικού / επισκεπτών, όπως και των οχημάτων που εισέρχονται στο 

χώρο του έργου ή εξέρχονται απ’ αυτόν γίνεται κατά τη διέλευση από το κτίριο εισόδου, 

το οποίο έχει κατασκευαστεί κοντά στην πύλη εισόδου και δίπλα στη γεφυροπλάστιγγα. 

Περιμετρικά του κτιρίου ο χώρος έχει διαμορφωθεί ώστε να επιτρέπει, αφ’ ενός μεν την 

απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο και τον πλήρη έλεγχο των οχημάτων, και αφ’ ετέρου την 

εύκολη προσπέλαση τους σε όλα τα νευραλγικά σημεία του έργου. 

Το συγκρότημα πύλη εισόδου – φυλάκιο εισόδου – γεφυροπλάστιγγα διαθέτει αρκετό 

χώρο και για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ελέγχου και ζύγισης των απορριμματοφόρων 

και φορτηγών, καθώς και για την μακροσκοπική παρακολούθηση της γενικής 

διεξαγωγής της κυκλοφορίας των οχημάτων. 

6.1.2 ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι χώροι εκφόρτωσης των απορριμμάτων, μηχανικής επεξεργασίας, βιολογικής 

επεξεργασίας και μηχανικής μετεπεξεργασίας στεγάζονται σε ένα κοινό κτίριο, το οποίο 

είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και εξυπηρετεί  όλες τις λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό, 

ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής και μεταφοράς των απορριμμάτων, από το ένα 

στάδιο επεξεργασίας στο επόμενο, αλλά και η επίδραση στο περιβάλλοντα χώρο από την 

εξωτερική μεταφορά των απορριμμάτων. 

Οι διαστάσεις των κτιρίων εξυπηρετούν όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την 

επεξεργασία των απορριμμάτων και εξασφαλίζουν ευχέρεια κίνησης των 

προβλεπόμενων οχημάτων και μηχανημάτων, τη λειτουργικότητα της μονάδας και τη 

δυνατότητα απρόσκοπτης συντήρησης και ενδεχόμενης επισκευής του εξοπλισμού.  



 

 

6.1.3 ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (CONTROL ROOM) 

Ο έλεγχος του συνόλου των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση, 

πραγματοποιείται σε ειδικό απομονωμένο χώρο, μέσω κεντρικών συστημάτων 

αυτόματης ρύθμισης. Ο χώρος αυτός εντάσσεται στο κεντρικό κτίριο επεξεργασίας ώστε 

να εξασφαλίζεται η άμεση οπτική επαφή του προσωπικού με τις βασικές φάσεις 

επεξεργασίας των απορριμμάτων, δηλαδή τις διεργασίες της βιολογικής επεξεργασίας ή 

και της μηχανικής επεξεργασίας. Η εποπτεία των υπόλοιπων εργασιών που λαμβάνουν 

χώρα στο σταθμό, γίνεται εντός του δωματίου ελέγχου, μέσω τηλεοπτικών συστημάτων.  

Με βάση τα παραπάνω, ο χώρος ελέγχου έχει την απαιτούμενη έκταση, ώστε να είναι 

δυνατή η ταυτόχρονη εργασία τουλάχιστον δύο ατόμων και να στεγάζει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, όπως γραφείο, ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτές, κ.α. 

6.1.4 ΧΩΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο για την οργάνωση και τη λειτουργία, η διοίκηση του 

σταθμού να γίνεται τουλάχιστον από έναν Επόπτη Μηχανικό, ο οποίος είναι ο κύριος 

υπεύθυνος όλων των εγκαταστάσεων, συντονίζει όλες τις εργασίες, επιβλέπει το 

προσωπικό, ενώ κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τον Κύριο του έργου.   

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω, υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος διοίκησης. Ο 

χώρος αυτός εξασφαλίζεται εντός του δωματίου ελέγχου και ρύθμισης των διεργασιών. 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η απαιτούμενη έκταση ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 

• όλες οι εργασίες για την διοίκηση της εγκατάστασης πραγματοποιούνται με 

ευχέρεια, 

• παρέχονται όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών, δηλαδή: 

• ηλεκτρονικός υπολογιστής, 

• γραφείο, 

• ερμάρια αρχειοθέτησης,  

• κ.α. 

6.1.5 ΧΩΡΟΣ  ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

Εντός των ορίων της εγκατάστασης, έχει κατασκευαστεί ιδιωτικός υποσταθμός 

υποβιβασμού τάσης.  

Οι επιμέρους ανεξάρτητοι χώροι του κτιρίου του  υποσταθμού είναι: 

• Χώρος για τις κυψέλες μέσης τάσης (Μ/Τ) 

• Χώρος για τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) 

• Χώροι για τους Μετασχηματιστές ισχύος (Μ/Σ) με ράγες  

Το ηλεκτροπαραγωγός ζεύγος (Η/Ζ) βρίσκεται εξωτερικά του κτιρίου Το Η/Ζ διαθέτει 

ηχομονωτικό κάλυμμα, είναι εφεδρικής ισχύς 550KVA και συνεχούς ονομαστική ισχύς υπό 

διακυμαινόμενα φορτία (PRIME POWER) 500KVA. 



 

 

6.1.6 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 

Τέλος, σύμφωνα με την οργάνωση και τη λειτουργία του σταθμού, το προσωπικό  την 

ώρα της εργασίας,  φέρει κατάλληλη ένδυση και χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό. Επίσης, 

τηρεί συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής. Με βάση τα παραπάνω, η εγκατάσταση διαθέτει 

ειδικό χώρο, για την εξυπηρέτηση των εξής: 

• Φύλαξη στολών εργασίας 

• Ένδυση του προσωπικού 

• Πλύσιμο των χεριών και του σώματος, όποτε αυτό απαιτείται 

• Απολύμανση και θεραπεία, όταν υπάρχουν μικροτραυματισμοί 

• Αποχωρητήρια 

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

7.1 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του χώρου είναι η παραλαβή των 

όμβριων υδάτων από την εσωτερική οδοποιία και τα πλατώματα ελιγμών.  

Για το λόγο αυτό ο δρόμος εσωτερικά και οι πλατείες όπου ελίσσονται τα οχήματα κατά 

την φόρτωση ή εκφόρτωση τους, έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα, έτσι ώστε τα όμβρια 

να συγκεντρώνονται σε δύο θέσεις. Στις θέσεις αυτές έχουν κατασκευαστεί σχάρες που 

είναι κατάλληλες για την συλλογή των όμβριων υδάτων. Εν συνεχεία τα όμβρια από τις 

θέσεις των σχαρών οδηγούνται σε φυσικούς αποδέκτες. 

Τέλος, εκατέρωθεν του δρόμου έχει κατασκευαστεί τριγωνική τάφρος, ελάχιστου πλάτους 

1.20m, με σκοπό να οδηγεί τα όμβρια στις δύο θέσεις σχαρών. 

7.2 ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Προκειμένου για την προστασία  της εγκατάστασης  από  τον  κίνδυνο  της  πυρκαγιάς 

έχει λάβει χώρα η εγκατάσταση αναλογικού συστήματος πυρανίχνευσης και τοποθέτηση 

φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων CO2 και ξηράς κόνεως (ΡΑ) σε όλους τους 

χώρους της εγκατάστασης, ανάλογα την χρήση. 

Όλοι οι κύριοι χώροι επεξεργασίας των απορριμμάτων καλύπτονται από πυροσβεστικές 

φωλιές. Οι εξωτερικές εγκαταστάσεις καλύπτονται με Π.Φ.  

Έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου και πυροσβεστικού 

συγκροτήματος που τροφοδοτούνται από την δεξαμενή πυρόσβεσης. Σε όλες τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις τοποθετούνται φωτιστικά ασφαλείας. 

Ο χώρος της βιοξήρανσης του κτιρίου, όπου και συσσωρεύονται τα απορρίμματα, 

προστατεύεται επιπλέον από σταθερά κανόνια νερού και Π.Φ., τα οποία βρίσκονται κατά 

μήκος της βοηθητικής διάβασης εξωτερικά του κτιρίου εφαπτόμενης της εξωτερικής 

τοιχοποιίας. Η βολή του νερού γίνεται από τα ανοίγματα (τα οποία ανοίγουν εξωτερικά) 



 

 

προς το εσωτερικό τμήμα. 

Δεδομένου ότι ο τεμαχιστής παρουσιάζει το μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς 

λόγω της συνεχούς τριβής του υλικού, έχει εξοπλιστεί με δίκτυο sprinkler που λειτουργεί 

χειροκίνητα και με μπουτόν ενεργοποίησης (στο control room) και η παροχή τους 

εξασφαλίζεται από δεξαμενή ενσωματωμένη στον τεμαχιστή. 

Στο χώρο της μετεπεξεργασίας εγκαθίσταται κατάκλιση με νερό με sprinkler το οποίο θα 

ενεργοποιείται από μπουτόν στο control room. Επιπλέον ενσωματωμένο δίκτυο sprinkler 

διαθέτουν ο πλακομεταφορέας και ο δεματοποιητής. 

Τα τμήματα της βιοξήρανσης και του τεμαχιστή έχουν εξοπλιστεί με δίκτυο κατάσβεσης με 

αφρό (με αφρογεννήτριες υψηλής διόγκωσης). Το δίκτυο κατάκλισης με αφρό 

τροφοδοτείται από αυτόνομη δεξαμενή 2500 It. To σύστημα πυρανίχνευσης για τους 

χώρους αποθήκευσης απαιτεί την εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού οι οποίοι συνδέονται 

με τον Η/Υ στο δωμάτιο ελέγχου. Αυτοί τοποθετούνται στην οροφή. Στην περιοχή της 

τάφρου του τεμαχιστή έχουν τοποθετηθεί και ανιχνευτές φλόγας . 

Ο χώρος της προεπεξεργασίας - βιοξήρανσης και μετεπεξεργασίας έχουν εξοπλιστεί 

επίσης με ανιχνευτές καπνού δέσμης και ανακλαστήρες ανιχνευτών καπνού δέσμης. 

Συνολικά, το εργοστάσιο επεξεργασίας έχει εξοπλιστεί επίσης με συσκευές 

απομάκρυνσης καπνού (smoke evacuators) οι οποίες ανοίγουν αυτόματα ανάλογα με 

την εσωτερική θερμοκρασία του χώρου.  

Η πυρανίχνευση ελέγχεται επίσης από ένα σύστημα παρακολούθησης μονοξειδίου του 

άνθρακα στα σημεία των σωληνώσεων του δικτύου επιστροφής αέρα από την 

βιοξήρανση. 

Στο χώρο της μετεπεξεργασίας έχουν τοποθετηθεί Ανιχνευτές σπινθήρων και σβέστες 

σπινθηριστών, Ανιχνευτές καπνού δέσμης με ανακλαστήρες ανιχνευτών δέσμης και 

ανιχνευτές φλόγας. 

Στο χώρο των ηλεκτρικών πινάκων έχουν τοποθετηθεί ανιχνευτές καπνού ψευδοδαπέδου 

και ανιχνευτές καπνού. Στο χώρο των Μ/Σ έχουν τοποθετηθεί ανιχνευτές καπνού ενώ στο 

δωμάτιο ελέγχου έχουν τοποθετηθεί ανιχνευτές καπνού ψευδοδαπέδου, ανιχνευτές 

καπνού ψευδοροφής και ανιχνευτές καπνού.  

Η σωστή και επιμελής εφαρμογή των όρων ορθής λειτουργίας του σταθμού 

επεξεργασίας, καθιστά εξαιρετικά μικρή την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο χώρο 

της εγκατάστασης. Όμως, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της 

ανάφλεξης των απορριμμάτων και των υπολοίπων υλικών, και για την αντιμετώπιση 

εξαιρετικών περιπτώσεων, που δεν μπορούν να αποκλειστούν πλήρως. Πρέπει να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την 

εκδήλωση κάποιας πυρκαγιάς. Εκτός από πυροσβεστικές φωλιές, για τη πυρόσβεση των 

χώρων, έχουν τοποθετηθεί 2 πυροσβεστικά ερμάρια μέσα στα οποία βρίσκονται: λοστός 

διάρρηξης, ένας μεγάλος πέλεκυς, ένα φτυάρι, μία δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης, δύο 

ηλεκτρικοί φανοί χειρός, μια αναπνευστική συσκευή οξυγόνου, δυο ατομικές προσωπίδες 

με φίλτρο και δύο προστατευτικά κράνη. 



 

 

7.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Στη ΜΠΑ έχουν προβλεφθεί οι ακόλουθες χρήσεις νερού: 

• Πλύση προσωπικού 

• Χώρος υγιεινής - Αποχωρητήριο 

• Πλύση μηχανημάτων, δαπέδων και λοιπών εγκαταστάσεων 

• Άρδευση φυτών 

Το δίκτυο ύδρευσης του σταθμού επεξεργασίας απορριμμάτων  συνδέεται  με τη δεξαμενή 

ύδρευσης - πυρόσβεσης, που βρίσκεται μέσα στο χώρο του σταθμού. Στην περιοχή 

υπάρχει δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, επομένως η πλήρωση της δεξαμενής ύδρευσης – 

πυρόσβεσης γίνεται από αυτό με ιδιαίτερο υδρομετρητή. O υδρομετρητής έχει 

εγκατασταθεί στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης, μέσα σε φρεάτιο μαζί με το 

γενικό διακόπτη της παροχής. Η γενική παροχή γίνεται με σωλήνα πολυαιθυλενίου ΡΕ, 2ης 

γενιάς. 

Έχει κατασκευαστεί δεξαμενή ύδρευσης ομότοιχα με την δεξαμενή πυρόσβεσης 

χωρητικότητας 200 m3 . 

Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης έχει εγκατασταθεί 

δίδυμο πιεστικό συγκρότημα. Το συγκρότημα αποτελείται από δύο όμοιες αντλίες 

αυτόματης αναρρόφησης και ένα πιεστικό δοχείο. Το συγκρότημα διαθέτει επίσης πίνακα 

αυτοματισμού (εναλλαγή λειτουργίας αντλιών, ταυτόχρονη λειτουργία ανάλογα με την 

ζήτηση, προστασία από ξηρή λειτουργία) και ότι απαιτείται για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του. 

Η αναρρόφηση του πιεστικού συγκροτήματος από τη δεξαμενή γίνεται από ξεχωριστό 

θάλαμο από αυτή του πυροσβεστικού, για να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμη η απαιτούμενη 

ποσότητα νερού για πυρόσβεση.  

 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

8.1 ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει αναλυτικό 

πρόγραμμα για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχο του έργου. 

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων θα έχει 

σαν 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 της εγκατάστασης, 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 της μονάδας 

όσο και εκτός αυτής. 

Η παρακολούθηση των διεργασιών, αφορά τις επιμέρους παραγωγικές διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα εντός της μονάδας, και αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση τυχόν 

προβλημάτων ή δυσλειτουργιών με σκοπό την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε η μονάδα 

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 σταθμού. 

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.  

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. 

8.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία, αλλά και η ασφάλεια του έργου και 

του περιβάλλοντος, πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα παρακολούθησης του είδους και 

της ποσότητας των εισερχόμενων αποβλήτων. 

Η ποσότητα των απορριμμάτων θα ελέγχεται και θα καταγράφεται μέσω των εργασιών 

εισόδου (ζυγιστήριο – γεφυροπλάστιγγα). 

Η παρακολούθηση της ποιότητας και του είδους των εισερχομένων αποβλήτων, είναι 

απαραίτητη σε κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, με σκοπό:  

• Το διαχωρισμό των αποβλήτων σε αποδεκτά και μη αποδεκτά, ώστε να μην 

διατίθενται στην εγκατάσταση απορρίμματα που δεν δύναται να επεξεργασθεί. 



 

 

• Τον προσδιορισμό της ποιοτικής σύνθεσης των αποδεκτών αποβλήτων, 

προκειμένου αφενός αυτή να μη βασίζεται σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικές 

μετρήσεις, και αφετέρου να παρακολουθείται η διαχρονική εξέλιξή τους.  

• Τον προσδιορισμό του ποσοστού ανάκτησης και επεξεργασίας μέσω της 

μονάδας, ώστε να συγκρίνεται και με τους στόχους του σχεδιασμού. 

Τα ανωτέρω θα επιτυγχάνονται με τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Πριν, ή κατά την παράδοση, ή την πρώτη από σειρά παραδόσεων (εφόσον ο τύπος 

των αποβλήτων παραμένει αμετάβλητος), ο κάτοχος των αποβλήτων θα αποδεικνύει 

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. 

2. Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα τηρεί τις ακόλουθες διαδικασίες παραλαβής: 

• Έλεγχο των εγγράφων για τα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η ευθύνη για την αξιοπιστία των στοιχείων των εγγράφων είναι του αποστολέα 

των αποβλήτων. 

•  Οπτική εξέταση των αποβλήτων στην είσοδο και εξακρίβωση ότι τα απόβλητα 

αντιστοιχούν προς την περιγραφή που περιέχεται στα έγγραφα που υπέβαλε ο 

κάτοχος, 

• Τήρηση αρχείου των ποσοτήτων και των χαρακτηριστικών των εισερχόμενων 

αποβλήτων, στο οποίο καταχωρούνται η προέλευση, η ημερομηνία και ώρα 

παράδοσης, το είδος και η ποσότητα των απορριμμάτων, τα στοιχεία του 

παραγωγού, ή εάν πρόκειται για αστικά απόβλητα, του φορέα συλλογής. Οι 

πληροφορίες θα διατίθενται στις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές στατιστικές 

αρχές, όταν ζητούνται για σκοπούς στατιστικής. 

3. Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα παρέχει πάντοτε έγγραφη βεβαίωση 

παραλαβής, για κάθε είσοδο και εκφόρτωση αποβλήτων στην εγκατάσταση. Τέτοιου 

είδους βεβαίωση μπορεί να αποτελέσει το δελτίο εισόδου που δίνεται κατά την είσοδο 

και ζύγιση του απορριμματοφόρου. 

Σε συμφωνία με τη νομοθεσία (ΚΥΑ 50910, ΚΥΑ 114218), αλλά και για την καλή λειτουργία 

της εγκατάστασης θα πρέπει να διενεργούνται δειγματοληψίες σχετικά με την ποιότητα 

των απορριμμάτων (σύσταση) ενώ δείγματα θα πρέπει να αναλύονται ώστε να είναι 

γνωστά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αυτών.  

Οι φυσικοχημικές παράμετροι που θα προσδιορίζονται θα είναι κατ’ ελάχιστο: ποσοστό 

άνθρακα (% C), ποσοστό αζώτου (% N), fixed carbon, ποσοστό υγρασίας, ποσοστό 

τέφρας, ποσοστό πτητικής ύλης, θερμογόνος δύναμη. Οι απαιτούμενες αναλύσεις 

(σύστασης και φυσικοχημικές) θα διεξάγονται σε κατάλληλο αναγνωρισμένο και 

διαπιστευμένο εργαστήριο.   

Για τη διενέργεια των δειγματοληψιών σύστασης προτείνεται το πρότυπο ASTM D5231-

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 δειγματοληψίες αυτές θα πρέπει να γίνουν κατά την έναρξη λειτουργίας της 

εγκατάστασης και μετά να επαναλαμβάνονται. Ειδικότερα, η συχνότητα των 

δειγματοληψιών θα πρέπει να είναι ετήσια εφόσον σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910, 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. 

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.  

8.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

Η παρακολούθηση των αερίων εκπομπών και της ποιότητας της ατμόσφαιρας 

συνίσταται στην παρακολούθηση των οσμών και των επιπέδων σκόνης που αποτελούν 

τους κύριους ρύπους που παράγονται από τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην 

εγκατάσταση. 

8.3.1 ΟΣΜΕΣ 

Θα πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη οσμών στα όρια της εγκατάστασης και στα όρια των 

κοντινότερων οικισμών, βάση των μετεωρολογικών συνθηκών. Εφόσον διαπιστωθεί 

σημαντική όχληση από οσμές, μετά από ελέγχους των αρμοδίων της εγκατάστασης, θα 

ανατεθεί από τον κύριο του έργου σύνταξη ειδικής μελέτης με έρευνα και μετρήσεις στο 

έργο και τον περιβάλλοντα χώρο, για τον προσδιορισμό των πηγών των οσμών και την 

πρόταση μέτρων ελέγχου τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα 

ελέγχου των οσμών. 

Οι αναλύσεις θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση. Οι μετρήσεις θα 

πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε 6 σημεία στα όρια της εγκατάστασης (ΝΑ, ΝΔ, ΒΑ, 

ΒΔ, Α,Δ) και στην είσοδο και έξοδο του βιόφιλτρου. Οι μετρήσεις αυτές δε θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τις 5 Μ.Ο στην περίμετρο της μονάδας σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 

όρους του έργου. 

Η μέτρηση της συγκέντρωσης οσμών (θα γίνεται με τη λήψη δειγμάτων σε αδρανή δοχεία 

ή αδρανείς πλαστικούς σάκους, τα οποία κατόπιν θα οδηγούνται σε κατάλληλο 

αναγνωρισμένο εργαστήριο για τη διεξαγωγή των μετρήσεων. Προτείνεται η μέθοδος της 

όσφρησης (Olfactometry) σύμφωνα με το πρότυπο CEN 13725.  

8.3.2  ΣΚΟΝΕΣ 

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 θα γίνονται σε τριμηνιαία βάση. Για τις μετρήσεις 

μπορούν να εγκατασταθούν σε κατάλληλα σημεία μετρητές αδιαφάνειας (opacity 

meters) – μετρητές που θα διακριβώνονται ετησίως τουλάχιστον - με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

• 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 

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. 

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. 

8.3.3  ΛΟΙΠΕΣ ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

Θα πρέπει να μετρούνται 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. 

8.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Θα διενεργείται δειγματοληψία και ανάλυση δειγμάτων υγρών αποβλήτων από διάφορα 

σημεία του χώρου τα οποία 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. Ο χώρος του τεμαχιστή 

3. Η Μονάδα Αερόβιας Ξήρανσης: Η παραγωγή υγρών αποβλήτων εξαρτάται κυρίως 

από την δυναμικότητα της εγκατάστασης, την υγρασία και το είδος της επιλεγείσας 

διεργασίας. 

4. 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. 

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 παράμετροι που θα προσδιορίζονται, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

παράμετροι που θα προσδιορίζονται για τα υγρά απόβλητα (υγρά πλύσεων, 

στραγγίσματα) 

BOD5 Αμμωνιακό άζωτο 



 

 

COD Οργανικό άζωτο 

TS DS 

pH Ολικός φώσφορος 

Αγωγιμότητα  

Η συχνότητα των δειγματοληψιών θα είναι εξαμηνιαία. Στη συνέχεια τα δείγματα θα 

διατίθενται σε κατάλληλο εργαστήριο για την διενέργεια των αναλύσεων 

Οι πρότυπες μέθοδοι αναλύσεων παρουσιάζονται παρακάτω: 

Πρότυπες μέθοδοι αναλύσεων για τα ύδατα (επιφανειακά ύδατα και υγρά απόβλητα) 

A/A Προσδιορισμός Περιγραφή μεθόδου Standard Method 

1 pH Ηλεκτρομετρία 4500 – H B. 

2 Αγωγιμότητα Αγωγιμομετρία 2520 B. 

3 B.O.D. Μανομετρία 5210 D. 

4 C.O.D. Open reflux method 5220 B. 

5 Ολικά στερεά Σταθμική 2540 B. 

6 Διαλυμένα στερεά Σταθμική 2540 C. 

7 Οργανικό άζωτο Μέθοδος Kjeldahl 4500 – Norg. B. 

8 Ολικός φώσφορος Μέθοδος stannous chloride 4500 – P D. 

8.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Συνιστάται η παρακολούθηση της διακύμανσης του θορύβου κατά τη λειτουργία του 

έργου, τόσο στα όρια του γηπέδου, όσο και εντός των κτιριακών χώρων όπου εργάζεται 

το προσωπικό.  

Η διενέργεια μετρήσεων θορύβου στο εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να γίνει 

σύμφωνα με το Π∆ 85/38/18-3-1991, και την οδηγία 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. 

8.6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι επιμέρους παραγωγικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της μονάδας 

πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά, με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης 

της μονάδας.  

Στις δύο φάσεις της μηχανικής επεξεργασίας, θα πρέπει να ελέγχονται και να ρυθμίζονται 

όλα τα βασικά στοιχεία του μηχανολογικού εξοπλισμού, βάση της απόδοσης και των 



 

 

τεχνικών χαρακτηριστικών που ορίζουν οι προδιαγραφές του έργου. 

Το πρόγραμμα αυτόματης λειτουργίας της μονάδας θα πρέπει να παρακολουθείται 

τακτικά ως προς την συνεπή εκτέλεσή του. Σε περίπτωση που μεταβληθεί κάποια από τις 

παραμέτρους σχεδιασμού του, θα πρέπει να προσαρμόζεται προσωρινά ή ρυθμίζεται εκ 

νέου, βάση των νέων δεδομένων. 

Οι διεργασίες βιολογικής επεξεργασίας, πρέπει να παρακολουθούνται και να 

ρυθμίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ρυθμιστικές παραμέτρους της ξήρανσης, 

όσο και την ποιότητα των εισερχόμενων φορτίων και παραγόμενων προϊόντων. Οι 

μετρήσεις αυτές θα πρέπει να συγκρίνονται τακτικά με τη σύσταση των εισερχόμενων 

απορριμμάτων και την τελική ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Τα αποτελέσματα 

των συγκρίσεων θα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα, με τελικό 

στόχο την βελτιστοποίηση της βιολογικής επεξεργασίας των απορριμμάτων. 

8.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Τα τελικά προϊόντα της μονάδας, θα πρέπει να ελέγχονται συστηματικά για τον 

καθορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.  

Η παρακολούθηση της ποσότητας είναι άμεσα συνυφασμένη με το ποσοστό μείωσης 

της μάζας των εισερχόμενων απορριμμάτων που πρέπει να επιτυγχάνεται, επομένως θα 

πρέπει τα εξερχόμενα δέματα με το σταθεροποιημένο υλικό, αλλά και τα μέταλλα που 

ανακτώνται, να ζυγίζονται με τη χρήση της γεφυροπλάστιγγας κατά την έξοδο των 

οχημάτων μεταφοράς. Τα αποτελέσματα των ζυγίσεων θα πρέπει να καταγράφονται σε 

βάση δεδομένων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τήρηση αρχείου και η σύγκριση με τη μάζα 

των εισερχομένων απορριμμάτων.  

Επειδή τα επεξεργασμένα απορρίμματα θα διατίθενται σε χώρο υγειονομικής ταφής, το 

προϊόν θα πρέπει να ελέγχεται ως προς την υγρασία του, το βαθμό συμπίεσης των 

δεματοποιημένων  και το ποσοστό βιοσταθεροποίησής του. Συγκεκριμένα: 

• Η τελική υγρασία θα πρέπει να είναι μικρότερη του 20% (σε υγρή βάση της αρχικής 

απορριμματικής μάζας). Η μέτρηση της υγρασίας θα πραγματοποιείται 2 φορές 

το μήνα τουλάχιστον (με μεσοδιάστημα 14 ημερών των δύο δειγματοληψιών) σε 

εισερχόμενα και εξερχόμενα απορρίμματα αντίστοιχα. Η τελική υγρασία δύναται 

να είναι έως και 30%, εφόσον τα εισερχόμενα απορρίμματα εμφανίζουν υγρασία 

μεγαλύτερη του 50%.  

• Η ελάχιστη μείωση βάρους που θα επιτυγχάνεται στα εξερχόμενα απορρίμματα 

θα είναι 25% τουλάχιστον, και θα υπολογίζεται με ζυγίσεις στη γεφυροπλάστιγγα 

της Μονάδας. 

• Ο βαθμός συμπίεσης των δεματοποιημένων βιοξηραμένων απορριμμάτων θα 

πρέπει να είναι ≥0,8 tn/m3. 

Ειδικά για τον υπολογισμό του βαθμού συμπίεσης των δεματοποιημένων βιοξηραμένων 

απορριμμάτων, αυτός θα γίνεται μια φορά μηνιαίως, σε 1 τουλάχιστον τυχαίο 

δρομολόγιο εξερχομένων (ελάχιστη ενδεικτική μετρούμενη ποσότητα 15-20 tn περίπου). 

Για τον προσδιορισμό της πυκνότητας των δεμάτων θα μετρούνται οι διαστάσεις των 



 

 

δεμάτων προκειμένου να προσδιοριστεί ο όγκος τους και θα ζυγίζονται στη 

γεφυροπλάστιγγα.  Στη συνέχεια το συνολικό βάρος θα διαιρείται  με τον όγκο και έτσι θα 

καθορίζεται ο βαθμός συμπίεσης. 

Σχετικά με τη συχνότητα των μετρήσεων, θα γίνεται, σε ημερήσια βάση, ζύγιση των 

παραγόμενων ποσοτήτων σταθεροποιημένου υλικού (μέταλλα και βιοξηραμένα 

απορρίμματα), μέσω της γεφυροπλάστιγγας της Μονάδας. 

Για τον έλεγχο της ποιότητας των σιδηρούχων μετάλλων που ανακτώνται στο μαγνητικό 

διαχωριστή θα πρέπει αυτά να ελέγχονται οπτικά.  

Παρακάτω στον Πίνακα συνοψίζεται το πρόγραμμα των αναλύσεων παρακολούθησης 

που θα πρέπει υποχρεωτικά να εκπονούνται κατά τη λειτουργία της Μονάδας. 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Α

τμ
ό

σ
φ

α
ιρ

α
 

Οσμές 
Μονάδες οσμών 

(MO/m3) 

• μηνιαίως 

• κατ' ανάγκη 

• 6 σημεία στα όρια της εγκατάστασης 

(ΝΑ, ΝΔ, ΒΑ, ΒΔ,Α,Δ) 

• Είσοδος/έξοδος βιόφιλτρου 

Σκόνες 

(ολική σωματιδιακή, κλάσματα PM1, 

PM2,5, PM10, εισπνεόμενη 

σωματιδιακή μάζα, θωρακική 

σωματιδιακή μάζα, αναπνεύσιμη 

σωματιδιακή μάζα 

mg/m3 3μηνιαίως 

• Έξοδος βιόφιλτρου 

• Έξοδος σακόφιλτρου 

• Χώρος μετεπεξεργασίας 
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Α
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Στραγγίσματα 

BOD  

COD  

TS  

TDS  

N-org 

 NH4-N  

TP  

pH  

conductivity 

6μηνιαίως 
• Δεξαμενή συλλογής  

στραγγισμάτων 

Λοιπά απόβλητα 6μηνιαίως • Δεξαμενή συλλογής υγρών αποβλήτων  

Α
κ

ο
υ

σ
τι

κ
ό

 

π
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ά
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Θόρυβος dBA/m 6μηνιαίως 

• control room 

• χώρος μετεπεξεργασίας 

• όρια γηπέδου 

• περιοχή ανεμιστήρων 
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Υγρασία % 1/15νθήμερο 
• εισερχόμενα απορρίμματα 

• εξερχόμενα απορρίμματα 

Θερμογόνος Δύναμη (επί ξηρού, ως 

έχει) 
kJ/kg, kcal/kg 6μηνιαίως 

• εισερχόμενα απορρίμματα 

• εξερχόμενα απορρίμματα 

ΤΟC  
 

6μηνιαίως 
• εισερχόμενα απορρίμματα 

• εξερχόμενα απορρίμματα 

Μείωση μάζας % μηνιαίως 
• εισερχόμενα απορρίμματα 

• εξερχόμενα απορρίμματα 

Μείωση υγρασίας % μηνιαίως 
• εισερχόμενα απορρίμματα 

• εξερχόμενα απορρίμματα 

Σύσταση απορριμμάτων  % ετησίως 

• εισερχόμενα απορρίμματα 

• εξερχόμενα απορρίμματα 

• ρεύμα μετάλλων 

Πυκνότητα δεματοποιημένων 

απορριμμάτων   
- 

Σε 1 δρομολόγιο 

εξερχομένων 

τουλάχιστον μηνιαίως 

• εισερχόμενα απορρίμματα 

• εξερχόμενα απορρίμματα  

Μ
έτ

α
λ

λ
α

 

Ανάκτηση μετάλλων kg μηνιαίως • εξερχόμενα απορρίμματα 

 



 

 

8.8 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

8.8.1 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΥΓΑΣ 

Για την αποφυγή οχλήσεων από έντομα (π.χ. μύγες κ.λπ.) θα πρέπει να εφαρμόζεται 

πρόγραμμα ψεκασμών μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος απεντόμωσης για τις 

μύγες, που είναι εγκατεστημένο στο τμήμα της βιοξήρανσης και αφορά στην 

καταπολέμηση των εντόμων, χωρίς ανθρώπινη παρουσία στο χώρο της βιοξήρανση.  

Εντομοκτονία θα πρέπει να πραγματοποιείται και στον υπαίθριο χώρο της Μονάδας, με 

ψεκασμούς εξωτερικά του κτιρίου και όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση 

εντόμων, αυτοματοποιημένα ή μη.  

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σκευάσματα που να είναι ειδικής κατηγορίας 

υγειονομικής σημασίας (ατοξικά), κατάλληλα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και ακίνδυνα για την υγεία των εργαζομένων της Μονάδας. Τα 

σκευάσματα θα πρέπει να αλλάζουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα για 

αποτελεσματικότερη καταπολέμηση, ώστε να μην προκαλείται αντοχή των εντόμων 

στους ψεκασμούς. 

Θα πρέπει επίσης να γίνεται και ειδική καταπολέμηση της μύγας σε διάφορα στάδια της 

ανάπτυξης της (αυγά, προνύμφη, κ.λπ.). 

Η συχνότητα εφαρμογής εντομοκτονίας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 1 φορά κάθε 

15νθήμερο και η καταπολέμηση της μύγας επιπλέον 1 φορά την εβδομάδα. Το 

πρόγραμμα αυτό δύναται να τροποποιείται καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, ανάλογα με τις 

ανάγκες ανά εποχή και τις συνθήκες. 

8.8.2 ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

Για τη εξόντωση των τρωκτικών π.χ. ποντίκια θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται ένα 

αποτελεσματικό σύστημα μυοκτονίας, με κατάλληλα σκευάσματα και παγίδες. Η 

εφαρμογή της μυοκτονίας μπορεί να γίνεται  με χρήση δολωματικών σταθμών, οι οποίοι 

θα έχουν κατάλληλη ανεξίτηλη σήμανση για λόγους: 

• Ασφάλειας των πολιτών. 

• Ασφάλειας για την πανίδα και τα κατοικίδια ζώα. 

• Προστασίας του δολώματος από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η συχνότητα μυοκτονίας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 1 φορά κάθε 15νθήμερο. Το 

πρόγραμμα αυτό δύναται να τροποποιείται καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, ανάλογα με τις 

ανάγκες ανά εποχή και τις συνθήκες. 

8.9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας αποτελεί η λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο 

για ένα διάστημα δύο (2) ετών (+1 έτος προαίρεση), ο οποίος θα διαθέτει το αναγκαίο 

προς τούτο προσωπικό, ως αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία της 



 

 

εγκατάστασης κατά το διάστημα αυτό. 

Η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου θα πρέπει να περιλαμβάνει 

αναλυτικά όλα τα στοιχεία οργάνωσης, κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου ο Ανάδοχος, μέσω του προσωπικού του, 

θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει επεξηγήσεις και λύσεις σε όποιο θέμα και πρόβλημα 

παρουσιαστεί σχετικά με τη λειτουργία του έργου, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να 

εκπαιδεύσει το προσωπικό στη λειτουργία της εγκατάστασης, όταν και εάν αυτό του 

ζητηθεί. 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, κατά την εν λόγω περίοδο περιλαμβάνουν ενδεικτικά 

αλλά όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) Γενικές εργασίες οργάνωσης και ελέγχου της εγκατάστασης 

β) Εργασίες ορθής επεξεργασίας των απορριμμάτων 

γ) Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων 

δ) Εργασίες περιβαλλοντικού ελέγχου 

ε) Εργασίες μεταφοράς των επεξεργασμένων απορριμμάτων προς διάθεση στον ΧΥΤΑ 

Πέρα Γαλήνων με οχήματα μεταφοράς που θα διαθέσει ο ανάδοχος. 

Ο Πάροχος, για την εκτέλεση των εργασιών επεξεργασίας των απορριμμάτων, θα 

χρησιμοποιήσει τα όποια μηχανήματα έχει επιπρόσθετα προσφέρει και περιλαμβάνονται 

στην υπηρεσία και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία τους, 

αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα για τα καύσιμα, λιπαντικά, συντήρηση και τυχόν 

αποκατάσταση ζημιών και βλαβών που μπορεί να παρουσιαστούν στα μηχανήματα 

κατά τη χρήση. Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την ευθύνη του Αναδόχου για τη 

μεταφορά των επεξεργασμένων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, τα οχήματα μεταφοράς των 

επεξεργασμένων απορριμμάτων δεν περιλαμβάνονται στα μηχανήματα που θα πρέπει 

να προσφερθούν κατά τον διαγωνισμό. 

Ακολούθως περιγράφονται ενδεικτικά οι ελάχιστες εργασίες, που περιλαμβάνονται σε 

κάθε επιμέρους κατηγορία εργασιών και το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό για τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η λειτουργία της εγκατάστασης θα γίνει 

με βάση τους όρους των εγγράφων και τευχών του διαγωνισμού, την τεχνική προσφορά 

του Αναδόχου.  

Το καθαρό λειτουργικό κόστος της μονάδας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

εκτιμάται ως κάτωθι: 

 

 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Α/Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΤΟΝΟ 

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  123.900,00 €   1,65 €  

2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ  295.000,00 €   3,93 €  

3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  289.100,00 €   3,85 €  

4 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΕΞΟΠΛ+ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ  59.000,00 €   0,79 €  

5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ  94.400,00 €   1,26 €  

6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ - ΒΛΑΒΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  129.800,00 €   1,73 €  

7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  35.400,00 €   0,47 €  

8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΥΤΥ  873.200,00 €   11,64 €  

9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ  4.720,00 €   0,06 €  

10 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Κ.ΛΠ.  23.600,00 €   0,31 €  

11 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΡΜΑ, Κ.ΛΠ.  37.760,00 €   0,50 €  

12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  70.800,00 €   0,94 €  

13 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΠ  11.800,00 €   0,16 €  

14 ΕΞΥΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  11.800,00 €   0,16 €  

15 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  11.800,00 €   0,16 €  

16 ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  17.700,00 €   0,24 €  

17 ΓΕΝ ΕΞΟΔΑ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ, Κ.ΛΠ.  11.800,00 €   0,16 €  

18 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΟΦΙΟΑΠΟΘΗΣΗ  23.600,00 €   0,31 €  

19 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  29.500,00 €   0,39 €  

20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  9.440,00 €   0,13 €  

 
ΣΥΝΟΛΟ:  2.164.120,00 €   28,85 €  

 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ:  11.800,00 €   0,16 €  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  2.187.720,00 €   28,69 €  

8.10 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

8.10.1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ανά διετία θα πρέπει να διενεργείται ο περιοδικός έλεγχος της ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης (ΦΕΚ470Β/5-3-2004). Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD384. 

Επίσης: 

• Ο Έλεγχος Αντιστάθμισης θα διενεργείται μια 1φορά/μήνα.  

• Ο Έλεγχος μανδάλωσης στην λειτουργία των πηνίων εργασίας των γενικών 

διακοπτών εισόδου των Μ/Σ στον Γ.Π.Χ.Τ. σε περίπτωση προβλήματος στην 

παροχή μέσης τάσης θα διενεργείται 1φορά /έτος. 

• Ο Έλεγχος λειτουργίας πεδίων μεταγωγής (μηχανική/ ηλεκτρική μανδάλωση) θα 



 

 

διενεργείται 1φορά/ εξάμηνο 

• Ο Έλεγχος σωστής λειτουργίας των διπολικών και τετραπολικών ρελέ διαρροής 

θα διενεργείται 1φορά/ εξάμηνο. 

• Ο Έλεγχος απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων όλων των πινάκων θα 

διενεργείται 1φορά/ εξάμηνο. 

• Ο Έλεγχος Γειώσεων (< 1 Οhm) θα διενεργείται 1φορά /έτος σε περίοδο ξηρασίας. 

Για την εγκατάσταση Μέσης Τάσης: 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

• Καθαριότητα στους χώρους Μ/Σ, κυψέλης Μ.Τ  

• Έλεγχος αερισμού Υ/Σ  

• Έλεγχος φωτισμού στον χώρο του Υ/Σ  

• Έλεγχος ύπαρξης πινακίδων κινδύνου  

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ – ΚΥΨΕΛΗ  

• Έλεγχος ακροκιβωτίων εσωτερικού χώρου  

• Έλεγχος μονωτήρων κυψέλης, καθαρισμός  

• Καθαρισμός εξαρτημάτων, επαφών, συσφίξεις ακροδεκτών  

• Έλεγχος λειτουργίας αφύγρανσης κυψέλης  

• Μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ.Τ.  

3.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ  

• Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ  

• Έλεγχος μονωτήρων Μ.Τ. - Χ.Τ. , καθαρισμός  

• Έλεγχος ακροκιβωτίων  

• Έλεγχος καλής κατάστασης κελύφους Μ/Σ  

• Καθαρισμός εξαρτημάτων , συσφίξεις ακροδεκτών  

• Μέτρηση τυλιγμάτων Μ/Σ  

• Μέτρηση μονώσεων Μ/Σ  

• Μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής ελαίου  

4. ΓΕΙΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

• Μέτρηση γείωσης  

• Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού προστασίας  

8.10.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Θα διενεργείται συντήρηση αλεξικέραυνου, γειώσεων, απαγωγών κρουστικών 

υπερτάσεων όπου εξετάζεται η φυσική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων του 



 

 

συστήματος, όπως αγωγοί, σύνδεσμοι, στηρίγματα, γειώσεις, ιστοί, κεφαλή 

αλεξικέραυνου και εξαρτήματα προστασίας κρουστικών υπερτάσεων. Εάν εντοπιστεί 

οποιοδήποτε πρόβλημα σε τοποθετημένο υλικό, αυτό θα αποκαθίσταται με όμοιό του, 

έτσι ώστε πάντα το σύστημα να είναι ικανό και πλήρες να ανταπεξέλθει του σκοπού 

κατασκευής του. 

8.10.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ – ΚΛΑΡΚ) 

Μια φορά το έτος θα πρέπει να διενεργείται ο περιοδικός έλεγχος και να εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό, από φορέα διακριβωμένο από το ΕΣΥΔ. 

8.10.4 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

Μια φορά το έτος θα πρέπει να διενεργείται διακρίβωση της γεφυροπλάστιγγας με 

πρότυπα βάρη, και θα εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, από φορέα διακριβωμένο από 

το ΕΣΥΔ. 

Επίσης θα διενεργείται περιοδικός έλεγχος του Υποσταθμού Μέσης Τάσης, του Η/Ζ και 

του αεροσυμπιεστή από κατάλληλα αδειοδοτημένο συνεργείο. 

8.11 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΔΑΚ 

Όσον αφορά στα ανταλλακτικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη μονάδα και φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα, θα αποδοθούν στον πάροχο λειτουργίας με πρωτόκολλο 

παράδοσης. 

Κάθε φορά που θα γίνεται χρήση ενός ανταλλακτικού από την υφιστάμενη αποθήκη, 

αυτό θα αναφέρεται στη μηνιαία έκθεση και θα γίνεται η παραγγελία του, ώστε η αποθήκη 

ανταλλακτικών του ΕΣΔΑΚ να είναι πάντα πλήρης.   

Μετά το πέρας της σύμβασης, ο Πάροχος έχει υποχρέωση να παραδώσει τα υλικά αυτής 

της λίστας ανταλλακτικών στον ΕΣΔΑΚ με πρωτόκολλο παράδοσης στον ΕΣΔΑΚ.   

Μηνιαίως με την υποβαλλομένη έκθεση θα υποβάλλεται και η κίνηση της αποθήκης 

ανταλλακτικών. 

Πέραν των υλικών της λίστας ο ανάδοχος μπορεί να έχει στην αποθήκη όποιο άλλο 

ανταλλακτικό προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας.  



 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ μ.μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Inverter ΑΞΟΝΑ Y ΓΦ 

+ ΑΞΟΝΑ Χ ΤΜΧΣΤ 
OMRON YASKAWA CIMR-AC4A0023FAA GBR(A1000) 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 
τεμ 1 

2 Inverter X OMRON YASKAWA CIMR-AC40072AAA GBR Γεραν/ρα τεμ 1 

3 Inverter ΑΛΥΣ. OMRON YASKAWA CIMR-4C40038FAA GBR Πρέσσα τεμ 1 

4 Inverter ΑΝΕΜ OMRON YASKAWA CIMR-4C4A0038FAA GBR Ανεμ/ρες τεμ 1 

5 Inverter ΣΑΚΟΦ OMRON YASKAWA CIMR-AC4A0038FAA Σακκοφιλτρα τεμ 1 

6 Inverter Baumuller Baumuller power unit (BM415-STO-01300-03 Γεραν/ρα τεμ 1 

7 Inverter Baumuller Baumuller inverter (BM4445-SI2-21300-S01-03) Γεραν/ρα τεμ 1 

8 Inverter Baumuller Network module (BFO-3-550-000) Γεραν/ρα τεμ 1 

9 Inverter Baumuller Network filter (BFN3120H-150/4) Γεραν/ρα τεμ 1 

10 Inverter Baumuller Network reactance (L-3-130-000) Γεραν/ρα τεμ 1 

11 Inverter Baumuller Profibus DP slave (35059) Γεραν/ρα τεμ 1 

12 Μοτέρ SEW-EURODRIVE FV77/GDI9054/BMG/HF/TH Γεραν/ρα τεμ 1 

13 Μοτέρ SEW-EURODRIVE FV47/GDI9054/BMG/HF/TH Γεραν/ρα τεμ 1 

14 Μοτέρ SOGA SOSTD100045 COD.9H100090B280 Τεμ/στής τεμ 1 

15 Αισθητήριο TR- Electronics ENCODER CEV65M 
Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 
τεμ 2 

16 Αισθητήριο Siemens Bero Sonar 3RG51243BF00 
Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 
τεμ 1 

17 PLC Siemens Κάρτα PLC - Siemens 6ES7-151-1AA0-0AB0 

Control 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 

Πρέσσα 

τεμ 8 



 

 

18 PLC Siemens 
 

Κάρτα PLC - Siemens 6ES7-138-4CA01-0AA0 

Control 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 

Πρέσσα 

τεμ 11 

19 PLC Siemens 
Βάση Τερματισμού Καλωδίων - Siemens 6ES7-193-4CD30-

OAAO 

Control 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 

Πρέσσα 

τεμ 12 

20 PLC Siemens Κάρτα PLC - Siemens 6ES7-131-4BD01-0AA0 

Control 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 

Πρέσσα 

τεμ 4 

21 PLC Siemens 
Βάση Τερματισμού Καλωδίων - Siemens 6ES7-193-4CA30-

OAAO 

Control 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 

Πρέσσα 

τεμ 45 

22 PLC Siemens Κάρτα PLC - Siemens 6ES7-134-4FB01-0AB0 

Control 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 

Πρέσσα 

τεμ 3 

23 PLC Siemens 
Βάση Τερματισμού καλωδίων - Siemens 6ES7-193-4CB30-

OAAO 

Control 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 

Πρέσσα 

τεμ 45 



 

 

24 PLC Siemens Κάρτα PLC - Siemens 6ES7-134-4GB01-0AB0 

Control 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 

Πρέσσα 

τεμ 5 

25 PLC Siemens Κάρτα PLC - Siemens 6ES7-132-4BD00-0AB0 

Control 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 

Πρέσσα 

τεμ 5 

26 PLC Siemens Κάρτα Profibus - Siemens 6ES7-138-4FA05-0AB0 

Control 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 

Πρέσσα 

τεμ 4 

27 PLC Siemens Κάρτα Profibus - Siemens 6ES7-138-4FB04-0AB0 

Control 

Γεραν/ρα 

Τεμ/στής 

Πρέσσα 

τεμ 4 

28 ΙΜΑΝΤΑΣ Αλεξανδρής ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ OILGUM EP400/3 4+2mm 1400mm RF120 m 11.1 

29 ΙΜΑΝΤΑΣ Αλεξανδρής ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ OILGUM EP400/3 4+2mm 1400mm BC01 m 12.1 

30 ΙΜΑΝΤΑΣ Αλεξανδρής ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ OILGUM EP400/3 4+2mm 1000mm RF220 m 17.8 

31 ΑΝΑΛΥΤΗΣ LAND 703.016 FGA9xx CO Sensor Unit CO τεμ 1 



 

 

8.12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

Η μονάδα θα δέχεται ημερησίως περίπου 40 με 45 απορριμματοφόρα, τα οποία θα 

διέρχονται από την πύλη εισόδου και θα κατευθύνονται προς το ζυγιστήριο. Στην πύλη, 

θα υπάρχει αρμόδιος φύλακας, ο οποίος θα εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες: 

1. Οπτικό έλεγχο των εισερχόμενων φορτίων 

2. Ενημέρωση της βάσης δεδομένων στον Η/Υ, μέσω μαγνητικής κάρτας, με: 

• Τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος 

• Την ημερομηνία 

• Την ώρα 

• Το απόβαρο (γνωστό για κάθε όχημα) 

3. Ζύγιση του οχήματος και καταγραφή στη μνήμη του Η/Υ των στοιχείων: 

• Είδος φορτίου 

• Προέλευση απορρίμματος 

• Μικτό βάρος 

• Αύξων αριθμός ζύγισης 

• Κωδικός πόρτας προορισμού απορριμματοφόρου 

4. Εκτύπωση δελτίου εισόδου με τα παραπάνω στοιχεία 

 

Αν και το απόβαρο του κάθε απορριμματοφόρου είναι καταχωρημένο στη μνήμη του 

Η/Υ, απαιτείται δεύτερη ζύγιση, κατά την έξοδο του απορριμματοφόρου, εφόσον αυτό 

έχει εκφορτώσει πλήρως. 

Η ζύγιση των εξερχόμενων προϊόντων γίνεται επίσης αυτόματα και με ανάλογο τρόπο, 

καθώς τα φορτηγά που εκτελούν τις μεταφορές για το έργο, φέρουν αντίστοιχη μαγνητική 

κάρτα (π.χ. φορτηγά δήμων για κλαδιά - χόρτα). 

Τα φορτηγά που εκτελούν μεταφορές κατά περίπτωση και δεν διαθέτουν μαγνητική κάρτα 

θα εξυπηρετούνται από τον φύλακα στο κτίριο εισόδου. Σε αυτή τη περίπτωση, 

απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 

1. Ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Η/Υ από τον φύλακα με πληκτρολόγηση: 

• Του αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού (αριθμητικός) 

• Της ημερομηνίας 

• Της ώρας 

2. Ζύγιση του οχήματος και καταγραφή στον Η/Υ των στοιχείων: 

• Είδος φορτίου 

• Προέλευση απορρίμματος 

• Μικτό βάρος 

• Αύξων αριθμός ζύγισης 

• Κωδικός πόρτας προορισμού απορριμματοφόρου 

3. Εκτύπωση δελτίου εισόδου με τα παραπάνω στοιχεία 

4. Ζύγιση του απορριμματοφόρου κατά την έξοδο και καταγραφή στον Η/Υ: 

• του απόβαρου του οχήματος 

Η παραπάνω διαδικασία απαιτεί την καταγραφή στη βάση δεδομένων της, που 

βρίσκεται σε υπολογιστή στο ζυγιστήριο της εγκατάστασης.  



 

 

8.13 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Στην υποδοχή, τα απορριμματοφόρα κατευθύνονται προς την πλατεία ελιγμών και 

προσεγγίζουν με την όπισθεν τη θύρα που αναγράφεται στο δελτίο εισόδου, για την 

εκφόρτωση των απορριμμάτων. Η διαδικασία δεν απαιτεί, σε καμιά περίπτωση, την έξοδο 

του οδηγού από το απορριμματοφόρο. Η θύρα της εγκατάστασης ανοίγει αυτόματα με 

την προσέγγιση του απορριμματοφόρου και παραμένει ανοιχτή το ελάχιστο δυνατό 

χρονικό διάστημα, μέχρις ότου να γίνει η πλήρης εκφόρτωση του οχήματος. 

Στο στάδιο της μηχανικής επεξεργασίας, οι εργασίες είναι προγραμματισμένες και 

πραγματοποιούνται αυτόματα. Ο κύριος ρόλος των χειριστών είναι η εποπτεία της 

ομαλής εξέλιξης της διαδικασίας και η επέμβαση μόνο σε περίπτωση προβλήματος. Η 

διευθέτηση των οποιονδήποτε προβλημάτων θα γίνεται κυρίως μέσα από το δωμάτιο 

ελέγχου (control room). Οι εκτελούμενες εργασίες περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής: 

• Εποπτεία της διαδικασίας εκφόρτωσης και του χώρου εκφόρτωσης 

• Εποπτεία της τροφοδοσίας και της ομαλής λειτουργίας του τεμαχιστή 

• Εποπτεία του χώρου απόθεσης των τεμαχισμένων απορριμμάτων 

• Εποπτεία της λειτουργία της γερανογέφυρας-αρπάγης, ή γενικότερα του 

συστήματος μεταφοράς των απορριμμάτων, για την τροφοδότηση των κατάντη 

συστημάτων. 

Στο στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας, οι εργασίες λαμβάνουν χώρα όλο το 

εικοσιτετράωρο, ωστόσο είναι αυτοματοποιημένες και δεν απαιτούν καμία επέμβαση. Οι 

εκτελούμενες εργασίες περιορίζονται κυρίως στα εξής: 

• Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος τροφοδότησης των 

τεμαχισμένων απορριμμάτων στο χώρο της βιολογικής ξήρανσης 

• Παρακολούθηση των κρίσιμων λειτουργικών παραμέτρων της διαδικασίας 

ξήρανσης, μέσω του κεντρικού συστήματος παρακολούθησης, στον Η/Υ 

(θερμοκρασία, υγρασία, κ.λπ.) 

• Παρακολούθηση της ομαλής τροφοδοσία των επεξεργασμένων απορριμμάτων 

στο χώρο μηχανικής μετεπεξεργασίας, μέσω της χοάνης τροφοδοσίας. 

Κατά αντίστοιχο τρόπο, στο στάδιο της μηχανικής μετεπεξεργασίας, οι εκτελούμενες 

εργασίες περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Εποπτεία της τροφοδοσίας και της ομαλής λειτουργίας του μαγνητικού 

διαχωριστή και του δεματοποιητή 

• Έλεγχος των ανακτώμενων σιδηρούχων μετάλλων και της συλλεγόμενης 

ποσότητάς τους στο container 

• Διευθέτηση για τη τελική διάθεση των και καταγραφή των ποσοτήτων σιδηρούχων 

μετάλλων που ανακτώνται και διατίθενται 

• Μεταφορά των παραγόμενων δεμάτων των επεξεργασμένων απορριμμάτων στο 

χώρο αποθήκευσής τους, με κλαρκ 

• Καταγραφή του αριθμού των παραγόμενων δεμάτων και διευθέτηση για τη τελική 



 

 

τους διάθεση. 

8.14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την επίτευξη της περιβαλλοντικά αποδεκτής λειτουργίας της εγκατάστασης, βάση και 

της υφισταμένης νομοθεσίας, απαραίτητη είναι η εκτέλεση μιας σειράς ενεργειών για την 

παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των παραμέτρων που σχετίζονται με τις 

κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, αλλά και την απόδοση της λειτουργίας του. 

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελούνται ώστε να εξασφαλίζεται ο περιβαλλοντικός 

έλεγχος κατά τη λειτουργία του έργου, αναφέρονται στον Πίνακα του κεφαλαίου 8.7 και 

επιπλέον θα γίνονται: 

• Ημερήσιος έλεγχος του είδος και της ποσότητας των εισερχόμενων 

απορριμμάτων 

• Παρακολούθηση της απόδοσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, στα πλαίσια 

της τακτικής συντήρησής του 

• Μηνιαία παρακολούθηση της συνεπούς εκτέλεσης του προγράμματος 

αυτόματης λειτουργίας στα πλαίσια της τακτικής συντήρησής του 

• Μηνιαία παρακολούθηση της απόδοσης των ρυθμιστικών παραμέτρων των 

βιοχημικών διεργασιών και βελτιστοποίηση των διεργασιών βάση των 

εξαγόμενων αποτελεσμάτων 

• Μηνιαίος έλεγχος της ποιότητας του κυρίου ρεύματος των παραγόμενων 

προϊόντων και των ανακτωμένων σιδηρούχων μετάλλων 

Βασική εργασία σε όλες τις παραπάνω παρακολουθήσεις και ελέγχους είναι η 

καταγραφή των μετρήσεων και συμπερασμάτων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 

8.15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας, είναι η εκτέλεση μιας σειράς 

εργασιών που αφορούν την ορθή λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των 

εγκαταστάσεων που απαρτίζουν την μονάδα και αφορούν: 

• Συντήρηση έργων οδοποιίας 

• Καθαρισμός τάφρων ομβρίων και οχετών ομβρίων 

• Καθαρισμός χώρου και περίφραξης από ελαφρά αντικείμενα 

• Συντήρηση πρασίνου – άρδευση 

• Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού 

• Λειτουργία, έλεγχος και ρύθμιση των διεργασιών επεξεργασίας των 

απορριμμάτων 

• Συντήρηση όλων των υπολοίπων εγκαταστάσεων του έργου, ώστε να βρίσκονται 

σε άρτια λειτουργική κατάσταση ανά πάσα στιγμή 

Οι εργασίες συντήρησης της μονάδας χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: 



 

 

Α) Εργασίες συντήρησης γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδομής 

Β) Εργασίες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων 

Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης του γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και των 

έργων υποδομής, συνίστανται στα ακόλουθα: 

1. Συντήρηση έργων οδοποιίας: Καθαρισμός και αποκατάσταση φθορών έργων 

οδοποιίας 

2. Συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας: Απομάκρυνση φερτών υλικών 

(κλαδιά, χώματα, κ.λπ.) απ’ τις τάφρους ομβρίων 

3. Καθαρισμός χώρου και περίφραξης από ελαφρά αντικείμενα: Γενικός τακτικός 

έλεγχος και καθαρισμός του χώρου 

4. Συντήρηση πρασίνου – άρδευση: Αφορά όλες τις εργασίες συντήρησης του 

πρασίνου (κλάδεμα, λίπανση, αποκατάσταση βλαβών, κ.λπ.) 

5. Καθαρισμός επιφανειών: Αφορά τόσον τον τακτικό καθαρισμό εκτεθειμένων 

επιφανειών (π.χ. πλατεία κίνησης απορριμματοφόρων κ.λπ.), όπως και τους 

χώρους μηχανικής προεπεξεργασίας και μετεπεξεργασίας 

6. Λοιπές εργασίες γενικής συντήρησης εγκαταστάσεων και έργων υποδομής 

Οι εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού διακρίνονται σε: 

1. Τακτικές εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται πιστά και 

σύμφωνα με τα αναλυτικά εγχειρίδια των προμηθευτών του εξοπλισμού 

2. Έκτακτες εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πραγματοποιούνται όταν θα 

παρατηρείται κάποιο πρόβλημα ή βλάβη σε ένα μηχανολογικό στοιχείο. 

Ο Ανάδοχος εντός δυο μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης θα υποβάλει το 

πρόγραμμα της τακτικής συντήρησης και τα τυποποιημένα έντυπα που θα 

υπογράφονται για το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού. Για κάθε μηχάνημα θα 

τηρείται φάκελος όπου θα περιέχονται α) τα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα 

αρμοδίως από συντηρητή και ΔΥ έντυπα και β) το ιστορικό συντηρήσεων και βλαβών 

του. Μέχρι την έγκριση του νέου προγράμματος συντήρησης, ο εξοπλισμός θα 

συντηρείται όπως συντηρείται σήμερα. 

8.16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

8.16.1 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η μονάδα επεξεργασίας θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες, από 7,5 ώρες η κάθε μία. Η μονάδα 

έχει σχεδιαστεί τουλάχιστον για εξαήμερη λειτουργία ανά εβδομάδα, δηλαδή για 312 

ημέρες/έτος και 15 ώρες λειτουργίας ημερησίως. 

Η λειτουργία των μονάδων στις οποίες θα πραγματοποιούνται βιολογικές διεργασίες θα 

είναι συνεχείς επί 24 ώρες. Η συνεχής επί 24 ώρες λειτουργία των εν λόγω μονάδων θα 

είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και δεν θα απαιτεί προσωπικό λειτουργίας.  

Το προσωπικό θα καλύπτει: 



 

 

• Την κανονική λειτουργία 

• Τη λειτουργία κατά τις αργίες 

• Τις ανάγκες για την αντικατάσταση και τις άδειες 

• Την τακτική συντήρηση και την γενική συντήρηση 

8.16.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ 

Για την εκτέλεση όλων των εργασιών και την ορθή λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας, 

το απαιτούμενο διαθέσιμο προσωπικό εκτιμάται σε 16 άτομα περίπου και αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Απαιτούμενο προσωπικό μονάδας επεξεργασίας 

Α/Α Ειδικότητα 
Αριθμός 

ατόμων 

1 Επόπτης μονάδας- Διευθυντής 1 

2 Υπεύθυνος Διεργασιών - Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 1 

3 Υπεύθυνος λειτουργιών συντήρησης ΗΜ εξοπλισμού 1 

4 Χειριστής-Control Room 2 

5 Χειριστής - οδηγός ανυψωτικού 2 

6 Συντηρητής εγκατάστασης 2 

7 Εργάτης γενικών καθηκόντων 2 

8 Φύλακες  3 

 Σύνολο 14 

Ακολουθεί η περιγραφή των παραπάνω θέσεων εργασίας: 

Επόπτης μονάδας - Διευθυντής 

Επιβλέπει όλες τις εργασίες και το προσωπικό. Είναι ο κύριος υπεύθυνος όλων των 

εγκαταστάσεων, συντονίζει και κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τον Κύριο του 

έργου. Πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός, 

εμπειρίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Στις αρμοδιότητές του, περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής: 

• Παρακολουθεί, ελέγχει και επεμβαίνει στο πρόγραμμα της ημερήσιας λειτουργίας 

της Μονάδας. 

• Επιβλέπει τις λειτουργίες συντήρησης  ΗΜ εξοπλισμού. 

• Καταρτίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας και ρυθμίζει την αναπλήρωση 

θέσεων σε περίπτωσης απουσίας των εργαζομένων, λόγω ασθένειας ή άδειας. 

• Φροντίζει, σε συνεργασία με τον φορέα λειτουργίας του έργου, για τον εξοπλισμό 

και εφοδιασμό της μονάδας με τα απαιτούμενα υλικά. 



 

 

• Φροντίζει για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που θα του ζητηθούν από 

τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές. 

• Ενημερώνεται και έρχεται σε επαφή με τρίτους που επισκέπτονται την μονάδα. 

• Εισηγείται για κάθε τι που αφορά την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και την 

καλύτερη οργάνωση του χώρου. 

Είναι το ίδιο άτομο που θα οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας - συντήρησης στη Διεύθυνση 

Βιομηχανίας. 

Υπεύθυνος διεργασιών και περιβαλλοντικής παρακολούθησης  

Είναι ο κύριος υπεύθυνος της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σε σχέση με τις 

χημικοτεχνικές διεργασίες, συντονίζει ενώ κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις για τη 

βελτίωση των αποδόσεων της Μονάδας. Πρέπει να είναι Διπλωματούχος Χημικός 

Μηχανικός ή μηχανικός Περιβάλλοντος, εμπειρίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης. 

Στις αρμοδιότητές του, περιλαμβάνονται ενδεικτικά  και τα εξής: 

• Αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος περιβαλλοντικού ελέγχου, 

εκτελώντας τις δειγματοληψίες και όσους από τους ελέγχους μπορούν να 

πραγματοποιηθούν επιτόπου. 

• Εποπτεύει τη συστηματική ενημέρωση και διατήρηση των απαιτούμενων βάσεων 

δεδομένων 

• Εποπτεύει την λειτουργία της Μονάδας, μελετώντας τη βελτιστοποίηση των 

διεργασιών. 

Είναι το ίδιο άτομο που θα οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας στη Διεύθυνση Βιομηχανίας. 

Υπεύθυνος λειτουργιών συντήρησης ΗΜ εξοπλισμού 

Ο υπεύθυνος λειτουργιών συντήρησης ΗΜ εξοπλισμού είναι μηχανολόγος ή 

ηλεκτρολόγος μηχανικός ΠΕ, εμπειρίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, και 

είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς 

επίσης την προμήθεια και αποθήκευση ανταλλακτικών, σε συνεννόηση με τον επόπτη-

διευθυντή της μονάδας.  Είναι επίσης υπεύθυνος για τη πληρότητα της αποθήκης 

ανταλλακτικών. 

Χειριστής-Control Room 

Ο χειριστής εργάζεται κυρίως στο δωμάτιο ελέγχου και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία 

της εκφόρτωσης, της μηχανικής επεξεργασίας και της βιολογικής επεξεργασίας. 

Απαιτείται άδεια χειριστή γερανογέφυρας, η οποία θα προσκομιστεί στη φάση του 

διαγωνισμού. 

Στις αρμοδιότητές του, περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής: 

• Εποπτεύει τη λειτουργία των αυτόματων θυρών και της εκφόρτωσης των 



 

 

απορριμματοφόρων, του τεμαχιστή, των γερανογεφυρών και των φυσητήρων. 

• Εποπτεύει τους χώρους εκφόρτωσης και τεμαχισμένων απορριμμάτων. 

• Χειρίζεται τη γερανογέφυρα (αρπάγη), για την απομάκρυνση των ογκωδών 

απορριμμάτων. 

• Παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη των βιολογικών διεργασιών. 

• Παρακολουθεί την ομαλή τροφοδοσία των ανάντη σταδίων επεξεργασίας. 

• Εισηγείται στον υπεύθυνο της εγκατάστασης για οποιοδήποτε πρόβλημα ή 

απόκλιση εντοπισθεί, σε σχέση με την προγραμματισμένη λειτουργία. 

• Ενημερώνει τη βάση δεδομένων με τα απαιτούμενα δεδομένα λειτουργίας της 

εγκατάστασης. 

Χειριστές - οδηγός Κλαρκ 

Ο οδηγός του Κλαρκ εργάζεται στο χώρο της μηχανικής μετεπεξεργασίας και είναι 

υπεύθυνος τόσο για την μεταφορά και τη διαχείριση των παραγόμενων δεμάτων, όσο 

και για τη γενικότερη λειτουργία του χώρου.  

Γενικά για κάθε μηχάνημα έργου που εργάζεται το έργο  θα πρέπει να υπάρχει χειριστής 

που να διαθέτει τις αντίστοιχες άδειες χειρισμού μηχανημάτων. Οι άδειες θα 

προσκομιστούν στη φάση του διαγωνισμού. 

Στις αρμοδιότητές του, περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής: 

• Εποπτεύει τη λειτουργία των μηχανημάτων στο στάδιο της μετεπεξεργασίας. 

• Εισηγείται στον υπεύθυνο της εγκατάστασης για οποιοδήποτε πρόβλημα ή 

απόκλιση εντοπισθεί, σε σχέση με την προγραμματισμένη λειτουργία. 

• Φροντίζει για τη συλλογή, τον έλεγχο και την διάθεση των ανακτώμενων 

μετάλλων. 

• Μεταφέρει τα παραγόμενα δέματα στο χώρο αποθήκευσής τους. 

• Εποπτεύει τη φόρτωση των δεμάτων για τη μεταφορά τους εκτός εγκατάστασης. 

• Ενημερώνει τη βάση δεδομένων με τα απαιτούμενα στοιχεία για τις ποσότητες των 

παραγόμενων προϊόντων. 

Συντηρητής  

Ο συντηρητής θα είναι αρμόδιος για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και 

για την επιτόπου επισκευή των έκτακτων βλαβών, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Με τον 

τρόπο αυτό θα μειώνεται ο χρόνος διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης λόγω 

μηχανικών προβλημάτων.  

Εργάτης γενικών καθηκόντων 

Έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και καθαριότητα της εγκατάστασης και τη γενικότερη 



 

 

εύρυθμη λειτουργία του χώρου. 

Στις αρμοδιότητές του, περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής: 

• Φροντίζει για την πλύση των χώρων εισόδου, υποδοχής, μηχανικής 

Προεπεξεργασίας και μετεπεξεργασίας 

• Φροντίζει για τη καθαριότητα της περίφραξης, της οδοποιίας, των τάφρων 

απορροής ομβρίων και γενικότερα της εγκατάστασης, από μικροαπορρίμματα. 

• Φροντίζει για τη βασική συντήρηση και καθαριότητα των κτηριακών 

εγκαταστάσεων. 

8.17 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

8.17.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι συνθήκες εργασίας, το σύνολο δηλαδή των παραγόντων που διαμορφώνουν το 

εργασιακό περιβάλλον, επηρεάζουν σαφώς την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων, ή άλλων τρίτων που επισκέπτονται ή χρησιμοποιούν τον εργασιακό χώρο. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι η σκόνη, ο θόρυβος, η υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, η 

υγρασία, οι ιδιαιτερότητες του εργασιακού χώρου, αλλά και οι σχέσεις μεταξύ των 

εργαζομένων και των προϊσταμένων τους. 

Η πρόληψη και προστασία από τους επαγγελματικούς κινδύνους, αποτρέπουν πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, όπως είναι οι επαγγελματικές 

παθήσεις και τα εργατικά ατυχήματα, και ασφαλώς δεν αφορά μόνο τους ίδιους και τις 

οικογένειες τους, αλλά έχει κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα, με το αντίστοιχο 

κοινωνικό και οικονομικό κόστος. 

Ο Ανάδοχος σύμφωνα και με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγιεινής 

στην εργασίας π.χ. Ν. 3850/2010, υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να 

εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.  

Η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει αναλυτικό Οδηγό 

Υγιεινής και Ασφάλειας. Ο οδηγός αυτός θα αφορά ειδικά την εργασία σε χώρους 

επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων, δηλαδή χώρους στους οποίους ο 

ανάδοχος και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, να τηρούν τα 

προβλεπόμενα και να σέβονται απολύτως τους όρους και τις διατάξεις που απορρέουν 

από το Ν. 3850/2010, την κείμενη νομοθεσία ή αναφέρονται στον εν λόγω οδηγό.  

Σε γνωστό σημείο της ΜΠΑ θα υπάρχουν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που θα 

επαρκούν για το σύνολο του προσωπικού όπως προβλέπεται από το κανονισμό 

ασφάλειας (κράνη, φόρμες, γάντια, μάσκες, ζώνες ανάρτησης κ.λπ.). Κατάλογος των 

μέσων ατομικής προστασίας που υπάρχουν στην εγκατάσταση θα κοινοποιηθεί στον 

ΕΣΔΑΚ, αμέσως μετά την εγκατάσταση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί και ιατρό εργασίας λόγω της φύσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών για την εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων. Οφείλει 



 

 

επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 

αυτού, να ενημερώνει, να εκπαιδεύει και να λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για 

την υγεία και την ασφάλεια τους. 

8.17.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Οι παράγοντες που απειλούν την σωματική ακεραιότητα και την υγεία των εργαζομένων 

στους χώρους επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, κατατάσσονται σε 7 

κατηγορίες: 

1. τους φυσικούς (θόρυβος, θερμοκρασία, υγρασία), 

2. τους χημικούς (σκόνη, αέρια, ατμοί, μικροσωματίδια), 

3. τους μηχανικούς (δονήσεις), 

4. τους βιολογικούς (βακτηρίδια, ιοί, παράσιτα), 

5. τους ψυχικούς 

6. τα ατυχήματα 

7. τις πυρκαγιές 

Η λήψη των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, τόσο από την πλευρά του 

Αναδόχου, όσο και από την πλευρά των εργαζομένων, είναι βέβαιο ότι θα 

ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και θα 

εξασφαλίσει την ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα, 

από την άποψη της υγείας και των κινδύνων τόσο το περιβάλλον όσο και το κοινωνικό 

σύνολο. 

8.17.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Κανονισμός Υγιεινής και Ασφάλειας για εργασία σε χώρους διάθεσης και επεξεργασίας 

απορριμμάτων - η ευθύνη εφαρμογής του οποίου ανήκει αποκλειστικά στον Φορέα 

Λειτουργίας του έργου - αναλύεται σε μέτρα πρόληψης, μέτρα υγιεινής, άδειες εργασίας, 

κλπ. 

Ακολούθως αναφέρονται τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την διασφάλιση της 

ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, και για τα οποία θα πρέπει να δοθούν λύσεις 

κατά την σύνταξη της Μελέτης Τεχνικής Προσφοράς. 

1. Μέτρα πρόληψης 

2. Επιλογή προσωπικού 

3. Ιατρικές εξετάσεις προσωπικού 

4. Μέτρα υγιεινής 

• Σωματική υγιεινή 

• Υγιεινή ένδυσης 

• Ομαδική υγιεινή 

5. Επιθεώρηση θέσεων εργασίας 

6. Επιμόρφωση προσωπικού 

 

 



 

 

8.18 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Η ασφάλεια της εγκατάστασης εξασφαλίζεται, σε ένα μεγάλο ποσοστό από τον Ανάδοχο 

του έργου, με μία σειρά μέτρων και ελέγχων που  υπάρχουν ήδη στο έργο, αλλά και πρέπει 

να πραγματοποιούνται από το Ανάδοχο και είναι τα εξής: 

• Περίφραξη του χώρου της εγκατάστασης για την παρεμπόδιση προσέλευσης 

παρείσακτων 

• Ουδέτερη ζώνη πλάτους 10 m περιφερειακά του γηπέδου για αντιπυρική 

προστασία 

• Έλεγχος των εισερχόμενων φορτίων και απαγόρευση εισόδου σε όσα κρίνονται 

ακατάλληλα, κατά την είσοδο και ζύγιση των απορριμματοφόρων 

• Λειτουργία συστήματος πυρασφάλειας 

• Λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας 

• Λειτουργία συστήματος ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων στη μονάδα βιολογικής 

επεξεργασίας 

• Λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου για την παρακολούθηση και την ρύθμιση 

των επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης 

• Οπτικός έλεγχος εισερχόμενων αποβλήτων 

Στους κανόνες ασφάλειας του σταθμού, θα πρέπει να αναφέρονται και οι υποχρεώσεις 

των τρίτων, δηλαδή τους όρους και κανόνες που θα πρέπει να τηρούν τόσο τα άτομα 

που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του έργου, όσο και οι επισκέπτες του χώρου. 

8.19 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Για την ορθή λειτουργία του έργου, είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός σχεδίου 

αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, το οποίο θα συμπληρώνει το πρόγραμμα 

λειτουργίας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου. Το σχέδιο αυτό πρέπει να 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

• την ονομασία του πιθανού περιστατικού και την περιγραφή του 

• την αιτιολόγηση της εμφάνισης του 

• τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει 

• τον τρόπο αντιμετώπισής του. 

Τα περιστατικά για τα οποία θα πρέπει να καταγραφτούν ειδικά σχέδια αντιμετώπισης, 

είναι τα εξής: 

• Προσέλευση μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων 

• Πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις – χώρο διάθεσης 

• Συνεχής βροχόπτωση 

• Αστοχία μηχανήματος 

• Έξωθεν παρεμβάσεις αναρμόδιων προσώπων.  



 

 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

9.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, θα προμηθεύσει τον 

κάτωθι ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό:  

i. Μικρό αναρροφητικό σάρωθρο καθαρισμού χώρων 

ii. Υλικά – εξοπλισμός συστήματος γερανογέφυρας – αρπάγης 

iii. Υλικά – εξοπλισμός εγκατεστημένου τεμαχιστή  

iv. Υλικά – εξοπλισμός εγκατεστημένου αλυσομεταφορέα 

v. Υλικά – εξοπλισμός εγκατεστημένων μεταφορικών ταινιών 

vi. Ανεμιστήρας τμήματος προεπεξεργασίας 

vii. Ανεμιστήρες τμήματος βιοξήρανσης 

viii. Ηλεκτρολογικό υλικό - CPU 

ix. Υλικά συστήματος πυρόσβεσης 

x. Ανυψωτικό μηχάνημα αντιβάρου 

xi. Πληρωτικό υλικό βιόφιλτρου 

Όλα τα ανωτέρω αναλύονται εκτενώς στην επόμενη ενότητα όπου περιγράφεται τόσο το 

είδος των υπό προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές 

αυτών. 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της προμήθειας του νέου ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού και των επιμέρους υλικών αναφέρεται στο τεύχος ειδικής συγγραφής 

υποχρεώσεων, παράγραφος 3.1. 

Τονίζεται ότι στην περίπτωση προμήθειας υλικών / εξαρτημάτων που αφορούν εφεδρικό 

εξοπλισμό υφιστάμενου και εγκατεστημένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οι 

διαγωνιζόμενοι θα λάβουν γνώση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που θα 

πραγματοποιήσουν στο χώρο και θα πρέπει να λάβουν υπόψη στην οικονομική τους 

προσφορά ότι τα νέα υλικά και εξαρτήματα θα είναι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας με τα 

προδιαγραφόμενα.  

Όπου ρητά αναφέρεται στις επιμέρους παραγράφους θα πρέπει ο εξοπλισμός να είναι 

υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή / κατασκευαστή με τα εγκατεστημένα. 

 

 



 

 

9.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

9.2.1 ΜΙΚΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ 

9.2.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το προς προμήθεια καινούργιο αναρροφητικό σάρωθρο, θα πρέπει να είναι προηγμένης 

τεχνολογίας και σχεδιασμού κατασκευής, γνωστού και εύφημου οίκου, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό (Ε.Ε., κλπ.), απολύτως καινούργιο και πρόσφατης παραγωγής και 

να καλύπτει τις απαιτήσεις σαρωτικού έργου πεζοδρομιών, προαυλίων, πλατειών, 

πεζοδρόμων, στεγασμένων χώρων, ακόμη και σε πολύ στενούς δρόμους. 

Όλες οι κάτωθι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, 

η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση 

αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 5% της αναφερόμενης 

τιμής. 

Το σάρωθρο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, αρθρωτού τύπου, με μικρή εσωτερική 

ακτίνα στροφής, που δεν θα ξεπερνά τα 80 cm υποχρεωτικά, και γενικά θα είναι μικρών 

διαστάσεων. Το πλάτος της καμπίνας (χωρίς τους καθρέφτες) δεν θα υπερβαίνει τα 110 

cm, ώστε να είναι κατάλληλο για σάρωση στενών δρόμων και στεγασμένων χώρων, 

εσωτερικών και εξωτερικών.  

Η σάρωση θα επιτυγχάνεται με δύο περιστρεφόμενες βούρτσες στο εμπρόσθιο μέρος 

του σαρώθρου, το δε πλάτος σάρωσης, με δυνατότητα αυξομείωσης, θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 1,40 m. Η αυτονομία λειτουργίας του σαρώθρου με πλήρη δεξαμενή 

καυσίμου θα πρέπει να είναι περί τις 8-10 ώρες. 

Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος, τα κατ’ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά 

στοιχεία, θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων υπό την  

προϋπόθεση ότι, οι προδιαγραφές τους θα πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων για 

την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. 

Γενικώς ο τρόπος λειτουργίας του σαρώθρου, το σύστημα σάρωσης και αναρρόφησης 

επαφίεται στη σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα 

περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά, έτσι ώστε να μπορούν να 

αξιολογηθούν.  

Η αναρροφητική ισχύς, το σύστημα ψεκασμού νερού, το σύστημα κίνησης και ελέγχου 

των μηχανισμών των βουρτσών σάρωσης, ο τρόπος κίνησης του οχήματος, κ.λπ., 

επαφίεται στις τεχνικές δυνατότητες και την σχεδίαση κάθε κατασκευαστή υπό την 

προϋπόθεση ότι θα περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη του σαρώθρου, θα πρέπει να φέρουν ανθεκτική βαφή, με 

χρώματα φούρνου μετά από αντισκωριακή επεξεργασία. 

9.2.1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Η κίνηση του σαρώθρου, τόσο κατά την μετακίνησή του όσο και κατά την λειτουργία της 

σάρωσης, θα είναι πλήρως υδραυλική με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4Χ4) για 



 

 

λόγους εύκολης και απροβλημάτιστης κίνησης σε οποιαδήποτε επιφάνεια. 

O κινητήρας θα πρέπει να είναι γνωστού κατασκευαστή με δυνατότητα εύκολης 

εξεύρεσης ανταλλακτικών και τεχνικής εν γένει υποστήριξης. Θα είναι DIESEL, 

τετράχρονος, ισχύος τουλάχιστον 20HP, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε να 

ικανοποιούνται τα ισχύοντα όρια εκπομπής αερίων ρύπων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας (τουλάχιστον προδιαγραφών STAGE V). 

Θα είναι ασφαλώς τοποθετημένος και καλυμμένος, ώστε να μην διατρέχει κίνδυνο να 

ρυπανθεί κατά το άδειασμα του κάδου ή κατά το πλύσιμο, Ο κινητήρας θα είναι εύκολα 

προσβάσιμος για συντήρηση ή επισκευή και η θέση του δεν θα επιτρέπει το σκόνισμά του 

κατά την διαδικασία της σάρωσης. 

Το σάρωθρο θα έχει χαμηλή στάθμη θορύβου για αθόρυβη λειτουργία. 

Θα διαθέτει δεξαμενή πετρελαίου κατάλληλης χωρητικότητας για την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη αυτονομία του. 

9.2.1.3 ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Το σάρωθρο θα διαθέτει κλειστή εργονομική καμπίνα οδήγησης, μία πόρτα με 

ανοιγόμενο παράθυρο, πανοραμικά κρύσταλλα και ειδικό ανεμοθώρακα ασφαλείας με 

υαλοκαθαριστήρα, που θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα στα σημεία 

εργασίας.  

Το σάρωθρο θα είναι εξοπλισμένο υποχρεωτικά με εργοστασιακό σύστημα κλιματισμού 

καμπίνας (a/c). 

Τιμόνι και κάθισμα οδηγού στο κέντρο της καμπίνας, πλήρη πίνακα σημάτων 

προειδοποίησης λειτουργιών και ωρομετρητή. 

Οι χειρισμοί θα εκτελούνται από εργονομική κονσόλα μέσα στην καμπίνα οδήγησης, η 

οποία θα φέρει τα απαραίτητα χειριστήρια και τα ενδεικτικά σήματα λειτουργίας. 

Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με όλα τα φωτεινά και ηχητικά όργανα, σύμφωνα με 

Κ.Ο.Κ. και θα φέρει κίτρινο περιστρεφόμενο κατά 360ο φανό εργασίας, η λάμψη του 

οποίου θα πρέπει να είναι ορατή από κάθε σημείο. 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εργονομία και η ποιότητα των υλικών κατασκευής του προς 

προμήθεια σαρώθρου, η ορατότητα προς κάθε σημείο μέσα από την καμπίνα οδήγησης 

και η εργονομική διάταξη των πινάκων οδηγιών των χειριστηρίων καθώς και η δυνατότητα 

μεταβλητότητας των στοιχείων οδήγησης (τιμόνι, κονσόλες κλπ.) ανάλογα με τα κατά 

περίπτωση σωματικά χαρακτηριστικά του χειριστή. 

9.2.1.4 ΤΡΟΠΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 

Κατά την σάρωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανισόπεδης κίνησης ύψους 

τουλάχιστον 150 mm και η ικανότητα αναρρίχησης σε ανηφορικούς δρόμους θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 25%. 



 

 

Ο τρόπος σάρωσης επαφίεται στην σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου και θα 

περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου.  

Υποχρεωτικά η ταχύτητα μετακίνησης του σαρώθρου θα είναι τουλάχιστον 20 Km/h ενώ 

η ταχύτητά του κατά την λειτουργία σάρωσης θα είναι τουλάχιστον 8 Km/h. 

9.2.1.5 ΚΑΔΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Ο κάδος των συλλεγόμενων απορριμμάτων, θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός, 

ανθεκτικός σε οξείδωση και ικανός να φέρει συλλεγόμενα απορρίμματα βάρους 

τουλάχιστον 300 Kg. Θα είναι υποχρεωτικά χωρητικότητας τουλάχιστον 500lit, οπίσθιας 

υδραυλικής εκκένωσης και από κατάλληλο ύψος ώστε να ανατρέπεται με ασφάλεια και 

με υδραυλική υποβοήθηση σε 4-τροχο τροχήλατο κάδο μηχανικής αποκομιδής 

απορριμμάτων τυποποιημένης χωρητικότητας τουλάχιστον 660 λίτρων και άνω, ή σε 

διερχόμενα απορριμματοφόρα οχήματα και σε υπέργεια στατικά containers, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι νεκροί χρόνοι λειτουργίας και να μην αποσπάται το σάρωθρο από 

το έργο της σάρωσης διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για την εκκένωσή του. Η 

ανατροπή και πλήρη εκκένωση του κάδου (άδειασμα) θα επιτυγχάνεται υδραυλικά σε 

ύψος τουλάχιστον 1.400 mm με απλούς χειρισμούς μέσα από την καμπίνα οδήγησης. 

Για την καταστολή σκόνης το σάρωθρο θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα 

ψεκασμού νερού μέσω ακροφυσίων, τουλάχιστον στις δύο εμπρόσθιες βούρτσες 

σάρωσης, και δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 150 λίτρων. 

Οι διαστάσεις του σαρώθρου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες: 

• Πλάτος: 1.100 mm (χωρίς τους καθρέφτες)  

• Μήκος:  3.000 mm (με εμπρόσθιες βούρτσες)  

• Ύψος:  2.000 mm (χωρίς φανό αναλαμπής) 

9.2.1.6 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το σάρωθρο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με εργονομική διάταξη εξωτερικού αγωγού 

αναρρόφησης κατάλληλα διευθετημένου επί του σαρώθρου μήκους τουλάχιστον 3m 

που θα παρέχει τη δυνατότητα στο χειριστή του σαρώθρου να καθαρίζει δυσπρόσιτα 

σημεία, κλπ. 

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά την κατάλληλη τεχνική & υδραυλική υποδομή 

έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό γρήγορα και εύκολα, χωρίς την ανάγκη 

πρόσθετων μελλοντικών τεχνικών μετατροπών του σαρώθρου, εμπρόσθια διάταξη 

πλύσης κοινόχρηστων χώρων, διάταξη χλοοκοπής, 3η εμπρόσθια βούρτσα, κλπ. σε 

περίπτωση μελλοντικής ζήτησης. 

Στην πίσω πλευρά του σαρώθρου πρέπει να υπάρχει πακτωμένο τρίγωνο επιβράδυνσης 

και φαρμακείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΟΚ.  

Επίσης θα παρέχεται τεύχος ανταλλακτικών, οδηγιών χρήσης, επισκευών και συντήρησης 

στην Ελληνική γλώσσα. 



 

 

9.2.1.7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN 

– European Norms), να φέρει το σήμα CE καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE) σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 

768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό 

πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/2008 για τον καθορισμό των 

απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των 

προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» 

όπως ισχύει σήμερα). 

Επίσης, θα 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 και να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας, ώστε να 

διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους. 

9.2.1.8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών στο χειρισμό και τη συντήρηση 

των μηχανημάτων, θα γίνει επαρκώς με ευθύνη του Αναδόχου, κατόπιν συνεννοήσεως 

με την υπηρεσία. 

9.2.1.9 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την 

προμήθεια ενός (1) καινούριου αυτοκινούμενου σαρώθρου για τον καθαρισμό των 

χώρων της ΜΠΑ.  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο διαγωνισμό 

θα πρέπει να υποβληθούν για το συγκεκριμένο εξοπλισμό 

Πίνακας βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών μηχανήματος 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σαρώθρου όπου θα αποδεικνύεται η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών 

• Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του μηχανήματος 

• Αντίγραφο δήλωσης συμμόρφωσης (CE) του εργοστασίου κατασκευής 

• Αντίγραφα των πιστοποιητικών ISO 9001 και ISO 14001 του κατασκευαστικού 

οίκου. 

• Βεβαίωση από τον προμηθευτή ή επίσημο αντιπρόσωπο του σαρώθρου περί 

ύπαρξης οργανωμένου υποκαταστήματος ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 

στην Κρήτη για την άμεση τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος. 



 

 

• Βεβαίωση από τον προμηθευτή / αντιπρόσωπο του σαρώθρου περί της 

δυνατότητας εκτέλεσης της προμήθειας του σαρώθρου εντός 30 ημερών από την 

ανάθεση της από τον ανάδοχο του διαγωνισμού. 

• Βεβαίωση από τον προμηθευτή / αντιπρόσωπο για το χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 1 χρόνος ανεξαρτήτως ωρών 

λειτουργίας, αρκεί να τηρούνται οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης. 

9.2.2 ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ – ΑΡΠΑΓΗΣ 

9.2.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ 

Η τροφοδοσία της μονάδας πραγματοποιείται με αρπάγη με διαλείπουσα, 

ημιδιαλείπουσα, συνεχή ροή ή με συνδυασμό αυτών πάντοτε σύμφωνα με το 

εγκατεστημένο Software ελέγχου της λειτουργίας.  

Η κίνηση της αρπάγης μεταφοράς είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ώστε σε κάθε φάση 

να μην απαιτείται παρέμβαση χειριστή για τη λειτουργία και τους εν γένει χειρισμούς της 

τροφοδοσίας υπό κανονικές συνθήκες, αλλά μόνο εποπτεία.  

Ο προγραμματισμός των κινήσεων της γέφυρας πραγματοποιείται μέσω ειδικά 

σχεδιασμένου λογισμικού. Επιπλέον, η διάταξη μεταφοράς είναι εξοπλισμένη με σύστημα 

μέτρησης βάρους, ώστε να είναι δυνατή η σε πραγματικό χρόνο καταγραφή της 

ποσότητας των απορριμμάτων που εισέρχονται στα κατάντη στάδια επεξεργασίας. 

Οι γερανογέφυρες είναι τύπου διπλού φορέα και διαθέτουν ηλεκτροϋδραυλική αρπάγη 

χωρητικότητας 5,5 κυβικών μέτρων.  

Κάθε γερανογέφυρα είναι συνδεδεμένη σε PLC, το οποίο ελέγχει όλους τους κινητήρες και 

τα όργανα. Αυτό το PLC επικοινωνεί με ένα κεντρικό PLC εγκατεστημένο στο χώρο των 

ηλεκτρικών πινάκων, το οποίο ελέγχει και τον υπόλοιπο εξοπλισμό, και συνδέεται με το 

κεντρικό σύστημα ελέγχου στον υπολογιστή.  

Η επικοινωνία μεταξύ των PLC γίνεται με ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας Ethernet. 

Τα PC ελέγχου είναι τοποθετημένα στο δωμάτιο ελέγχου και χρησιμοποιούνται από τους 

χειριστές για όλες τις αυτόματες λειτουργίες μαζί με ένα φορητό τηλεχειριστήριο για 

χειροκίνητο χειρισμό.  

Οι γερανογέφυρες μπορούν να φτάσουν σε όλα τα υλικά που λαμβάνονται και 

επεξεργάζονται στο κτίριο βιοξήρανσης. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά γερανογέφυρας 

• Κατασκευαστής / προμηθευτής γερανογεφυρών: Α2Α 

• Δυναμικότητα ανύψωσης: 7 τόνοι 

• Άνοιγμα: 24m 

• Εγκατεστημένη ισχύς: 100kW 

• Ηλεκτροϋδραυλική αρπάγη : χωρητικότητα: 5,5 κυβικά μέτρα 



 

 

• Διαδρομή σε όλο το μήκος του κτιρίου 

• Ταχύτητα γερανογέφυρας (χ άξονας): 120m/min. 

• Ταχύτητα φορείου (y άξονας): 80 m/min. 

• Ταχύτητα ανύψωσης/υποβιβασμού: 24m/min 

Προκειμένου να συνεχιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας και στο μέλλον, καθώς 

το σύστημα των γερανογεφυρών είναι κομβικής σημασίας για τη λειτουργία του συνόλου 

της μονάδας, θα γίνει προμήθεια βασικού εξοπλισμού – ανταλλακτικών έτσι ώστε να είναι 

εφικτή η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους σε περίπτωση βλάβης. Οι 

γερανογέφυρες είναι τοποθετημένες σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον και αναμένεται να 

παρουσιαστούν λειτουργικές αστοχίες στο άμεσο μέλλον. 

9.2.2.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την 

προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού, ο οποίος θα παραδοθεί στην αποθήκη της 

εγκατάστασης ως εφεδρικός του υφιστάμενου.  

Για την αποφυγή αναντιστοιχιών και παρερμηνειών τα ζητούμενα υλικά περιγράφονται 

στην αγγλική γλώσσα όπως αυτά αναφέρονται στα manuals του προμηθευτή / 

κατασκευαστή του συστήματος γερανογεφυρών, ενώ δίνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί του 

προμηθευτή: 

• Αρπάγη / Grab (κωδ. ER42/5500F4) – τεμ. 1 

• Motor + gearbox + brake for bridge (X axis), (κωδ. FV77GDRS132M4BE11HF/TF) – 

τεμ. 1 

• Motor + gearbox + brake for trolley (y axis), (κωδ. FV47GDRS80M4BE5HF/TF) – τεμ. 

1 

• Complete wheel assembly for bridge (wheel, shaft, bearings and supports), 

(κωδ. GRUP400) – τεμ. 1 

• Complete wheel assembly for trolley (wheel, shaft, bearings and supports), κωδ. 

GRUP250 – τεμ. 1 

• Drum for load ropes with cage, κωδ. TAMB16 – τεμ. 1 

• Guide ropes assembly, κωδ. GUID16 – τεμ. 1 

• Complete brake for Z axis (brake, hydraulic motor, pulley), (κωδ. 

(NV250.HYD050/06.CD.SS.AU.ZN) – τεμ. 1 

• Gear box Z axis, (κωδ. RPX3/812/ABE/59.8/PAM200-ECE)– τεμ. 1 

• Motor for Z axis, (κωδ. DSF132B54R30) – τεμ. 1 

• Coupling for Z axis motor, (κωδ. GIUNTOL) – τεμ. 1 

• Complete cable drum assembly for grab (drum, motor, gearbox, cable and 

plug), (κωδ. 06AVV0003) – τεμ. 1 

• Compensating arm, (κωδ. BILANC16) – τεμ. 1 



 

 

• Hoist drum, (κωδ. BOZZ16) – τεμ. 1 

• Load ropes, (κωδ. AZNCOMPLAST9 (ø=16mm)) – τεμ. 2 

• Load cells, (κωδ. FL5/50/122) – τεμ. 2 

• Set of chain, pignons and cover for guiderope movement transmission, (κωδ. 

SETCAT) – τεμ. 1 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται, κατά την επίσκεψη στη μονάδα, να λάβει πλήρη γνώση 

και να εκτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες και κόστη για την προμήθεια του ανωτέρω 

εξοπλισμού. Στην τιμή θα συνυπολογιστεί και το όποιο μεταφορικό κόστος μέχρι την 

αποθήκη της μονάδας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά τη λειτουργία αντικατάσταση 

του υφιστάμενου εξοπλισμού το κόστος περιλαμβάνεται στο κόστος λειτουργίας (gate 

fee) που πληρώνεται ο ανάδοχος. 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα ανωτέρω υλικά / εξοπλισμός θα είναι του ίδιου προμηθευτή / 

κατασκευαστή με τα ήδη εγκατεστημένα για λόγους αποφυγής προβλημάτων κατά την 

εγκατάσταση αλλά και ομοιομορφία σε διαθέσιμα ανταλλακτικά. 

9.2.3 ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ  

9.2.3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ 

Ο τεμαχισμός γίνεται με στόχο τη διάνοιξη των σάκων, τη μείωση του μεγέθους των 

εισερχόμενων απορριμμάτων και τη δημιουργία ενός περισσότερο ομοιογενούς υλικού. 

Ο υφιστάμενος τεμαχιστής είναι κατάλληλος για τον τεμαχισμό σύμμεικτων 

απορριμμάτων, που μπορεί να περιέχουν αδρανή, διαβρωτικά και μεταλλικά αντικείμενα 

με δυνατότητα τεμαχισμού 35 tn/h. 

Ο τεμαχιστής είναι ηλεκτρο – υδραυλικός, με ένα αργά περιστρεφόμενο άξονα και με ισχύ 

περίπου 130 kW. Η παραγωγή ανά ώρα είναι 35 τόνοι. 

Αποτελείται από μια τράπεζα τεμαχισμού, τοποθετημένη στην κορυφή της κινητής 

γέφυρας, και ένα ηλεκτρο-υδραυλικό κουτί ισχύος.  

Ο τεμαχιστής τροφοδοτείται μέσω της μιας από τις 2 γερανογέφυρες και τα τεμαχισμένα 

σκουπίδια εκφορτώνονται κατευθείαν στην τάφρο που βρίσκεται από κάτω. Η αρπάγη 

τροφοδοτεί συγκεκριμένο όγκο και βάρος απορριμμάτων σε κάθε θέση λειτουργίας του 

τεμαχιστή. 

Τράπεζα τεμαχισμού 

Οι διαστάσεις της είναι 2,1x3,7m, έχει ένα περιστροφικό οδοντωτό άξονα τεμαχισμού, η 

ταχύτητα περιστροφής είναι αργή (περίπου 25-40 στροφές ανά λεπτό). Η προσφερόμενη 

τράπεζα επιτυγχάνει μεγάλη παραγωγή όπως ένας τεμαχιστής με σφύρες, αλλά σε 

αντίθεση με αυτόν, η τράπεζα τεμαχισμού είναι πιο ασφαλής λόγω της αργής 

περιστροφής της. 

Ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα  



 

 

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες και αντλίες είναι τοποθετημένα στην κινητή γέφυρα. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου για τη μηχανή είναι τοποθετημένος μέσα στο κτίριο ελέγχου 

και τα συστήματα ψύξης με νερό του τεμαχιστή, ένα για το λάδι και ένα για τους 

ηλεκτρικούς κινητήρες, είναι τοποθετημένα στην οροφή. 

Κινητή γέφυρα 

Είναι τοποθετημένη πάνω από την τάφρο με τα τεμαχισμένα σκουπίδια. Κινείται κατά 

μήκος δύο σταθερών τοίχων από σκυρόδεμα (2 από τους 4 τοίχους της τάφρου) και 

στηρίζει τον τεμαχιστή. Κατασκευαστής της κινητής γέφυρας είναι η εταιρεία Α2Α. 

Πίνακας ελέγχου 

Το σύστημα περιλαμβάνει πίνακα ελέγχου, που περιέχει το PLC για τον έλεγχο της 

λειτουργίας. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά του τεμαχιστή  

• Κατασκευαστής: METSO 

• Δυναμικότητα: 35 t/h 

• Εγκατεστημένη ισχύς: 132 KW 

• Σώμα μηχανής: Χάλυβας Fe 150 

• Αριθμός στροφών κινητήρα: 25-40 /min 

• Ισχύς κινητήρων κινητής γέφυρας 2*2,2kW 

Προκειμένου να συνεχιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας και στο μέλλον, καθώς 

το σύστημα τεμαχισμού των εισερχόμενων ΑΣΑ είναι κομβικής σημασίας για τη σωστή 

και αποδοτική λειτουργία του τμήματος της βιοξήρανσης, θα γίνει προμήθεια βασικού 

εξοπλισμού – ανταλλακτικών έτσι ώστε να είναι εφικτή η άμεση αποκατάσταση της 

λειτουργίας του τεμαχιστή σε περίπτωση βλάβης. Ο τεμαχιστής είναι τοποθετημένος σε 

έντονα διαβρωτικό περιβάλλον και αναμένεται να παρουσιαστούν λειτουργικές αστοχίες 

στο άμεσο μέλλον. 

9.2.3.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την 

προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού, ο οποίος θα παραδοθεί στην αποθήκη της 

εγκατάστασης ως εφεδρικός του υφιστάμενου.  

Για την αποφυγή αναντιστοιχιών και παρερμηνειών τα ζητούμενα υλικά περιγράφονται 

και στην αγγλική γλώσσα όπως αυτά αναφέρονται στα manuals του προμηθευτή / 

κατασκευαστή του συστήματος γέφυρας - τεμαχιστή, ενώ δίνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί 

του κάθε προμηθευτή: 

Γέφυρα κίνησης τεμαχιστή (Εταιρεία Α2Α): 

• Ράουλο άξονα x που περιλαμβάνει:  



 

 

o Motor + gearbox for shredder bridge, (κωδ. MOTCT) – τεμ. 1 

o Complete wheel assembly for shredder bridge (κωδ. GRUP350CT) – τεμ. 1 

Τεμαχιστής απορριμμάτων (Εταιρεία METSO): 

• Υδραυλικό μοτέρ (MOTOR, HYDRAULIC, κωδ. 60016265) – τεμ. 1 

• Υδραυλική αντλία (PUMP, HYDRAULIC, κωδ. 60020618) – τεμ. 1 

• Ελαστική φλάντζα στεγανοποίησης (RUBBER, κωδ. 60023777) – τεμ. 1 

• Σετ εξαρτημάτων αναλογικής αντλίας P14 (SET OF FITTINGS FOR P14 ANALOGUE 

PUMP, κωδ. 175278) – τεμ. 1 

• Μονάδα οδήγησης αντλίας (PUMP DRIVE UNIT, κωδ. 60019347) – τεμ. 1 

• Κάλυμμα (COVER, κωδ. 60019387) – τεμ. 2 

• Ο-RING, (κωδ. 60020504) – τεμ. 2 

• Ο-RING, (κωδ. 60023817) – τεμ. 2 

• Ο-RING, (κωδ. 60020835) – τεμ. 1 

• RING, BACKUP, (κωδ. 60020836) – τεμ. 1 

• Διακόπτης στάθμης (LEVEL SWITCH, κωδ. MM0461044) – τεμ. 1 

• Μεταδότης θερμοκρασίας (TRANSMITTER, TEMPERATURE, κωδ. 60017998) – τεμ. 1 

• ΚΙΤ διακόπτη στάθμης (PRESSURE SWITCH KIT, κωδ. 60026058) – τεμ. 1 

• Μετρητής πίεσης (SWITCH, PRESSURE, κωδ. MM0474301) – τεμ. 1 

• Γωνιακός αντάπτορας (ADAPTER, ELBOW, κωδ. MM0474302) – τεμ. 1 

• ACCUMULATOR (κωδ. 60021521) – τεμ. 1 

• Αντάπτορας (ADAPTER, κωδ. 60021884) – τεμ. 1 

• Αισθητήριο πίεσης (SENSOR, PRESSURE SCP-600-34-06, κωδ. 60021885) – τεμ. 1 

• BLOCK GREASE DIVIDER BLOCK 6, OUTLETS M&J (κωδ. 163946) – τεμ. 1 

• PUMP ELEMENT (κωδ. 60010903) – τεμ. 1 

• Φίλτρο λαδιού (FILTER ELEMENT, OIL, Return oil, κωδ. 60018632) – τεμ. 1 

• Φίλτρο λαδιού (FILTER ELEMENT, OIL, High pressure filter, κωδ. 60018797) – τεμ. 1 

• Φίλτρο αέρος (FILTER ELEMENT, Air filter, hydr. tank, κωδ. 60015593) – τεμ. 1 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται, κατά την επίσκεψη στη μονάδα, να λάβει πλήρη γνώση 

και να εκτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες και κόστη για την προμήθεια του ανωτέρω 

εξοπλισμού. Στην τιμή θα συνυπολογιστεί και το όποιο μεταφορικό κόστος μέχρι την 

αποθήκη της μονάδας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά τη λειτουργία αντικατάσταση 

του υφιστάμενου εξοπλισμού το κόστος περιλαμβάνεται στο κόστος λειτουργίας (gate 

fee) που πληρώνεται ο ανάδοχος. 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα ανωτέρω υλικά / εξοπλισμός θα είναι του ίδιου προμηθευτή / 

κατασκευαστή με τα ήδη εγκατεστημένα για λόγους αποφυγής προβλημάτων κατά την 



 

 

εγκατάσταση αλλά και ομοιομορφία σε διαθέσιμα ανταλλακτικά. 

9.2.4 ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

9.2.4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

Η τροφοδοσία του τμήματος μηχανικής μετεπεξεργασίας από το τμήμα της βιοξήρανσης 

γίνεται μέσω χαλύβδινης χοάνης προσωρινής αποθήκευσης και δοσομέτρησης 

χωρητικότητας 25m3 και αλυσομεταφορέα. Διαθέτει όργανο μέτρησης στάθμης ώστε να 

ελέγχει τη διαδικασία φόρτωσης του υλικού.  

Ο αλυσομεταφορέας είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινες πλάκες, ενισχυμένες με 

χαλύβδινο πλαίσιο και εφοδιασμένος με πλαϊνά τοιχώματα. Οι τροχοί της αλυσίδας 

τρέχουν πάνω σε έναν οδηγό και είναι σταθερά τεντωμένοι με ελατήρια από καουτσούκ. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του αλυσομεταφορέα είναι τα παρακάτω: 

• Κατασκευασμένος από δύο πλευρικές αλυσίδες που στηρίζουν μορφοποιημένες 

χαλύβδινες πλάκες (πάχους 6 mm) και κάθετες χιαστί χαλύβδινες μπάρες που 

ολισθαίνουν πάνω σε μια μεταλλική πλάκα. 

• Ωφέλιμο πλάτος:   περίπου 1800 mm 

• Μήκος:    περίπου 20 m 

• Εγκατεστημένη ισχύς:  περίπου 11 kW 

• Μετατροπέας συχνότητας για την ταχύτητα εξαγωγής 

• Μετρητής στάθμης  

• 2 αισθητήρια περιστροφής  

• Μανιτάρι κινδύνου 

9.2.4.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την 

προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού, ο οποίος θα βρίσκεται στην αποθήκη της 

εγκατάστασης ως εφεδρικός του υφιστάμενου: 

Οι βασικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια αλυσίδων είναι οι κάτωθι: 

• Συνολικό μήκος κεντρικής αλυσίδας:  41μ  

• Τύπος κεντρικής αλυσίδας:    χάλυβας υπό πίεση ISO M112 βήμα 

250mm με κύλινδρο λείο ø 60 

• Συνολικό μήκος πλευρικών αλυσίδων:  2 x 41μ  

• Τύπος πλευρικών αλυσίδων:    χάλυβας υπό πίεση ISO M160 βήμα  

• 250mm με κύλινδρο ø 70/85 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται, κατά την επίσκεψη στη μονάδα, να λάβει πλήρη γνώση 



 

 

και να εκτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες και κόστη για την προμήθεια του ανωτέρω 

εξοπλισμού. Στην τιμή θα συνυπολογιστεί και το όποιο μεταφορικό κόστος μέχρι την 

αποθήκη της μονάδας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά τη λειτουργία αντικατάσταση 

του υφιστάμενου εξοπλισμού το κόστος περιλαμβάνεται στο κόστος λειτουργίας (gate 

fee) που πληρώνεται ο ανάδοχος. 

9.2.5 ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

9.2.5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Στη μονάδα βιοξήρανσης είναι εγκατεστημένος ένας αριθμός μεταφορικών ταινιών που 

εξυπηρετούν τις ανάγκες του τμήματος μετεπεξεργασίας, καθώς και της νέας γραμμής 

καθαρισμού μετάλλων με χειρωνακτικό αλλά και ρομποτικό διαχωρισμό. Κάποιες εκ των 

εγκατεστημένων ταινιών, λόγω της πολυετούς χρήσης υπό έντονα αντίξοες συνθήκες 

παρουσιάζουν σημαντικές φθορές σε βασικά κινούμενα μέρη. 

Για αυτό το λόγο προβλέπεται η προμήθεια, για τρεις εξ’ αυτών (RF-120 , RF-220 και BC-

601), εφεδρικών τυμπάνων ως περιγράφονται στον πίνακα της επόμενης παραγράφου. 

9.2.5.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την 

προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού, ο οποίος θα βρίσκεται στην αποθήκη της 

εγκατάστασης ως εφεδρικός του υφιστάμενου: 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των τυμπάνων αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Μ/Τ RF-120 RF-220 BC-601 

Μήκος τυμπάνου 1600mm 1150mm 1550mm 

Διάμετρος τυμπάνου 300mm 300mm 340mm 

Διάμετρος άξονα 60mm 60mm 70mm 

Επιλαστίχωση τυμπάνου Ναι Ναι Ναι 

Υλικό κατασκευής κελύφους St-37 St-37 St-37 

Υλικό κατασκευής άξονα Ck-45 Ck-45 Ck-45 

Conical Locking Ναι Ναι Ναι 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται, κατά την επίσκεψη στη μονάδα, να λάβει πλήρη γνώση 

και να εκτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες και κόστη για την προμήθεια του ανωτέρω 

εξοπλισμού. Στην τιμή θα συνυπολογιστεί και το όποιο μεταφορικό κόστος μέχρι την 

αποθήκη της μονάδας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά τη λειτουργία αντικατάσταση 

του υφιστάμενου εξοπλισμού το κόστος περιλαμβάνεται στο κόστος λειτουργίας (gate 

fee) που πληρώνεται ο ανάδοχος. 

 

 



 

 

9.2.6 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9.2.6.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

Για την απαγωγή του αέρα στην τάφρο εκφόρτωσης και την τάφρο τεμαχισμένων 

σκουπιδιών, είναι εγκατεστημένος ένας φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με παροχή 12.000 

Νm3/h, του κατασκευαστικού οίκου CTI VENTILATORI SRL, τύπου PRC 2000/r SERIES.  

Ο ανεμιστήρας συμβάλει στην αύξηση της υποπίεσης του κτιρίου κοντά στις πόρτες 

εκφόρτωσης και έτσι μειώνεται η οσμή στην μπροστινή πλευρά του κτιρίου (περιοχή 

εκφόρτωσης.  

Ο αναρροφώμενος αέρας στην συνέχεια οδηγείται μέσω δικτύου αεραγωγών σε 

βιόφιλτρο. 

Ο ανεμιστήρας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να είναι εξαιρετικά 

ανθεκτικός στη διάβρωση με δυνατότητα μεταβολής της παροχής του εφόσον αυτό είναι 

απαιτητό από τις εκάστοτε συνθήκες της διεργασίας.  

Ο ανεμιστήρας αποτελείτε από το κέλυφος, εντός του οποίου περιστρέφεται η πτερωτή, 

τον ηλεκτροκινητήρα καθώς και το σύστημα μετάδοσης κίνησης στον άξονα της 

πτερωτής. Τα εν λόγω τμήματα του ανεμιστήρα προσαρμόζονται σε ενιαίο χαλύβδινο 

πλαίσιο.  

Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα στον άξονα της πτερωτής γίνεται με απ’ ευθείας 

σύζευξη κινητήρα - άξονα. Το πλαίσιο της διάταξης του ανεμιστήρα εδράζεται σε 

αντικραδασμικές ελαστικές βάσεις για απόσβεση των αναπτυσσόμενων κραδασμών. Η 

σύνδεση του ανεμιστήρα τόσο με τον ανάντη, όσο και με τον κατάντη αεραγωγό γίνεται 

με εύκαμπτο σύνδεσμο για αποφυγή μετάδοσης κραδασμών σε αυτόν. Η πτερωτή του 

ανεμιστήρα είναι πλήρως ζυγοσταθμισμένη ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κραδασμοί και 

ο θόρυβος. 

9.2.6.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

Πλήθος εγκατεστημένων μονάδων Ν 1 

Κατασκευαστικός Οίκος  CTI VENTILATORI SRL 

Τύπος ανεμιστήρα  Φυγοκεντρικός απευθείας κίνησης 

Μοντέλο  PRC 2000/r SERIES. 

Παροχή αέρα Nm3/h 12.000 

Στατική πίεση στους 21οC kPa 1,80 

Συνολική πίεση στους 21οC kPa 2,00 

Κατανάλωση ενέργειας 21οC kW 9 

Απόδοση  74% 

Κινητήρας   

Εγκατεστημένη ισχύς kW 11 

Υλικά κατασκευής  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 

Επίπεδο θορύβου σε 1 m  77 dB 



 

 

Χρόνος λειτουργίας h 24 

9.2.6.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την 

προμήθεια ενός (1) ανεμιστήρα όμοιο με τον εγκατεστημένο.  

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται, κατά την επίσκεψη στη μονάδα, να λάβει πλήρη γνώση 

και να εκτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες και κόστη για την προμήθεια του ανωτέρω 

εξοπλισμού. Στην τιμή θα συνυπολογιστεί και το όποιο μεταφορικό κόστος μέχρι την 

αποθήκη της μονάδας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά τη λειτουργία αντικατάσταση 

του υφιστάμενου εξοπλισμού το κόστος περιλαμβάνεται στο κόστος λειτουργίας (gate 

fee) που πληρώνεται ο ανάδοχος. 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα ανωτέρω υλικά / εξοπλισμός θα είναι του ίδιου προμηθευτή / 

κατασκευαστή με τα ήδη εγκατεστημένα για λόγους αποφυγής προβλημάτων κατά την 

εγκατάσταση αλλά και ομοιομορφία σε διαθέσιμα ανταλλακτικά. 

9.2.7 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9.2.7.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

Για την απαγωγή του αέρα στον χώρο βιολογικής επεξεργασίας, είναι εγκατεστημένοι 

δεκαεννέα φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες με παροχή 4.000 Νm3/h έκαστος, του 

κατασκευαστικού οίκου CTI VENTILATORI Srl, τύπου R SERIES. 

Ο αναρροφώμενος αέρας στη συνέχεια οδηγείται μέσω δικτύου αεραγωγών σε 

βιόφιλτρο. 

Οι ανεμιστήρες είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να είναι εξαιρετικά 

ανθεκτικοί στη διάβρωση με δυνατότητα μεταβολής της παροχής τους εφόσον αυτό είναι 

απαιτητό από τις εκάστοτε συνθήκες της διεργασίας.  

Οι ανεμιστήρες αποτελούνται από το κέλυφος, εντός του οποίου περιστρέφεται η 

πτερωτή, τον ηλεκτροκινητήρα καθώς και το σύστημα μετάδοσης κίνησης στον άξονα 

της πτερωτής. Τα εν λόγω τμήματα του ανεμιστήρα προσαρμόζονται σε ενιαίο χαλύβδινο 

πλαίσιο.  

Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα στον άξονα της πτερωτής γίνεται με απ’ ευθείας 

σύζευξη κινητήρα - άξονα. Το πλαίσιο της διάταξης του ανεμιστήρα εδράζεται σε 

αντικραδασμικές ελαστικές βάσεις για απόσβεση των αναπτυσσόμενων κραδασμών. Η 

σύνδεση του ανεμιστήρα τόσο με τον ανάντη, όσο και με τον κατάντη αεραγωγό γίνεται 

με εύκαμπτο σύνδεσμο για αποφυγή μετάδοσης κραδασμών σε αυτόν. Η πτερωτή του 

ανεμιστήρα είναι πλήρως ζυγοσταθμισμένη ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κραδασμοί και 

ο θόρυβος. 

Οι ανεμιστήρες χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν τη βιολογική διεργασία και να κρατούν 

το κτίριο σε υποπίεση.  

Η ροή του αέρα μέσα από τη μάζα των σκουπιδιών ελέγχει τη βιολογική διεργασία. Από 



 

 

τεχνικής άποψης αυτό επιτυγχάνεται από ένα σύστημα αποτελούμενο από 

προκατασκευασμένο δίκτυο από σκυρόδεμα που βρίσκεται πάνω από το εσωτερικό 

δάπεδο από σκυρόδεμα του τομέα βιοξήρανσης, από σωληνώσεις που συνδέουν το 

δίκτυο με τους ανεμιστήρες και από ένα δεύτερο σετ σωληνώσεων που στέλνουν τον 

αέρα από τους ανεμιστήρες στα βιόφιλτρα. 

Το σύστημα των ανεμιστήρων επεξεργασίας ελέγχεται από PLC, τοποθετημένο στο 

δωμάτιο πινάκων, που ρυθμίζει την ταχύτητα κάθε ανεμιστήρα με τη βοήθεια 

μετατροπέων συχνότητας. Σήματα από και προς τον εξοπλισμό συλλέγονται σε τοπικούς 

πίνακες ελέγχου, που επικοινωνούν με το PLC μέσω σύνδεσης Profibus. Το PLC συνδέεται 

μέσω δικτύου Ethernet στο κεντρικό σύστημα ελέγχου.  

Η ρύθμιση σχετίζεται με την ανιχνευμένη θερμοκρασία των διαφορετικών τομέων της 

περιοχής βιοξήρανσης. 

Σωληνώσεις 

Όλες οι σωληνώσεις του αέρα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L, 

με ελάχιστο πάχος 1,2 mm, και διαθέτουν φλάντζες 50x6, επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 304L. 

Επίσης, τα υλικά σύνδεσης των σωλήνων είναι από AISI 304L.  

Βαλβίδες απομόνωσης 

Οι βαλβίδες απομόνωσης είναι τοποθετημένες στις σωλήνες εξόδου από τους 

ανεμιστήρες και σε κάθε είσοδο στο βιόφιλτρο. Σε περίπτωση συντήρησης ή 

καταστροφής ανεμιστήρα, οι βαλβίδες επιτρέπουν η αντίστοιχη γραμμή να απομονωθεί. 

Οι βαλβίδες επίσης επιτρέπουν να απομονωθεί διαφορετικό τμήμα του βιόφιλτρου για 

συντήρηση ή αλλαγή υλικού. 

Οι βαλβίδες απομόνωσης είναι από χυτό αλουμίνιο με επικάλυψη PTFE από ατσάλι και 

λειτουργούν χειροκίνητα.  

9.2.7.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

Πλήθος εγκατεστημένων μονάδων Ν 19 

Κατασκευαστικός Οίκος  CTI VENTILATORI Srl. 

Τύπος ανεμιστήρα  Φυγοκεντρικός απευθείας κίνησης 

Μοντέλο   R SERIES 

Παροχή αέρα Nm3/h 4.000 

Στατική πίεση στους 21οC kPa 7.20 

Συνολική πίεση στους 21οC  kPa 8.45 

Κατανάλωση ενέργειας 21οC kW 14,02 

Απόδοση % 64  

Κινητήρας   

Εγκατεστημένη ισχύς kW 15 



 

 

Υλικά κατασκευής  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 

9.2.7.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την 

προμήθεια τριών (3) ανεμιστήρων όμοιων με τους εγκατεστημένoυς.  

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται, κατά την επίσκεψη στη μονάδα, να λάβει πλήρη γνώση 

και να εκτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες και κόστη για την προμήθεια του ανωτέρω 

εξοπλισμού. Στην τιμή θα συνυπολογιστεί και το όποιο μεταφορικό κόστος μέχρι την 

αποθήκη της μονάδας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά τη λειτουργία αντικατάσταση 

του υφιστάμενου εξοπλισμού το κόστος περιλαμβάνεται στο κόστος λειτουργίας (gate 

fee) που πληρώνεται ο ανάδοχος. 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα ανωτέρω υλικά / εξοπλισμός θα είναι του ίδιου προμηθευτή / 

κατασκευαστή με τα ήδη εγκατεστημένα για λόγους αποφυγής προβλημάτων κατά την 

εγκατάσταση αλλά και ομοιομορφία σε διαθέσιμα ανταλλακτικά. 

9.2.8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPU 

9.2.8.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του οποίου η ύπαρξη 

εφεδρείας στην αποθήκη της μονάδας κρίνεται μεγάλης σημασίας. Προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθούν προβλήματα συνδεσιμότητας αλλά και να υπάρχει ομοιομορφία στον 

τύπο του εξοπλισμού στο έργο τα κάτωθι υλικά είναι ακριβώς τα ίδια με τα εγκατεστημένα 

στο έργο. 

9.2.8.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την 

προμήθεια των υλικών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

6ES7317-2AK14-0 
PLC μονάδα CPU 19,2-28,8V DC 

SIEMENS-SIMATIC 
1 

6ES7317-2FK14-0 
SIMATIC S7-300 CPU317F-2 PN/DP 

SIEMENS-SIMATIC 
1 

6ES7315-2AH14-0 
PLC μονάδα CPU 19,2-28,8V DC 

SIEMENS-SIMATIC 
1 

6ES7313-6CG04-0 
PLC μονάδα CPU 19,2-28,8V DC 16DI 16DO 

SIEMENS-SIMATIC 
1 

6GK7343-1CX10-0 

PLC μονάδα επικοινωνίας 2interfaces 

Υποστήριξη πρωτοκόλλου TCP/IP 2 

Πρωτόκολλο PROFINET IO 0 

SIEMENS-SIMATIC 

2 

6ES7953-8LJ31-0 PLC κάρτα μνήμης FLASH EPROM 512KB 2 



 

 

SIEMENS-SIMATIC 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται, κατά την επίσκεψη στη μονάδα, να λάβει πλήρη γνώση 

και να εκτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες και κόστη για την προμήθεια του ανωτέρω 

εξοπλισμού. Στην τιμή θα συνυπολογιστεί και το όποιο μεταφορικό κόστος μέχρι την 

αποθήκη της μονάδας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά τη λειτουργία αντικατάσταση 

του υφιστάμενου εξοπλισμού το κόστος περιλαμβάνεται στο κόστος λειτουργίας (gate 

fee) που πληρώνεται ο ανάδοχος. 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα ανωτέρω υλικά / εξοπλισμός θα είναι του ίδιου κατασκευαστή 

με τα ήδη εγκατεστημένα για λόγους αποφυγής προβλημάτων κατά την εγκατάσταση 

αλλά και ομοιομορφία σε ανταλλακτικά. 

9.2.9 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

9.2.9.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια αφρογόνου διαλύματος (AFFF 6%) του οποίου η 

ύπαρξη εφεδρείας στην αποθήκη της μονάδας κρίνεται μείζονος σημασίας.  

Η μονάδα βιοξήρανσης διαθέτει ένα δίκτυο με αφρογεννήτριες παραγωγής αφρού 

υψηλής διόγκωσης.  Σε περίπτωση πυρκαγιάς εντός του χώρου της βιοξήρανσης 

λαμβάνει χώρα ολική κατάκλυση με αφρό έτσι ώστε να λάβει χώρα κατάσβεση της 

πυρκαγιάς. 

Ο συνθετικός αφρός (AFFF) είναι ένα συμπύκνωμα αποτελούμενο από 

επιφανειοδραστικά φθοριούχα στοιχεία, διαλύτες, συντηρητικά και σταθεροποιητές. Ο 

παραγόμενος αφρός, που αποτελεί μίγμα αφρογόνου διαλύματος, νερού και αέρα, 

σχηματίζει μια υδατική μεμβράνη που διακόπτει γρήγορα την παροχή οξυγόνου, σβήνει 

τη φωτιά, καταστέλλει την απελευθέρωση εύφλεκτων ατμών, ψύχει την επιφάνεια του 

καυσίμου και εμποδίζει την επανάφλεξη. 

9.2.9.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την 

προμήθεια 3.000lt αφρογόνου διαλύματος (AFFF 6%), πιστοποιημένος κατά ΕΝ1568,  σε 

δοχεία των 200lt.   

9.2.10 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ 

9.2.10.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός περονοφόρου οχήματος που θα 

χρησιμοποιηθεί για τις διάφορες εργασίες φορτοεκφορτώσεων που υλοποιούνται σε 

καθημερινή κλίμακα στη ΜΠΑ Ηρακλείου. Το περονοφόρο όχημα θα είναι κατάλληλο για 

τη φόρτωση των δεματοποιημένων βιοξηραμένων απορριμμάτων με τη χρήση 

κατάλληλης αρπάγης.  

Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 5% της 

αναφερόμενης τιμής. 



 

 

H ονομαστική ανυψωτική ικανότητα του θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 4 tn σε 

ύψος ανύψωσης τουλάχιστον 4.000mm.  

Η αρπάγη του περονοφόρου θα «πιάνει» τα δέματα που εξέρχονται του δεματοποιητή που 

λειτουργεί στη μονάδα από δεξιά και αριστερά. Τα υπό μετακίνηση και φόρτωση δέματα 

ζυγίζουν ~2 τόνους και έχουν διαστάσεις 1,70(Π) x 1,20(Μ) x 1,10(Υ), όπου η διάσταση 

1,70μ τοποθετείται εγκάρσια στο μηχάνημα και η διάσταση 1,20μ είναι η κατά μήκος του 

μηχανήματος διάσταση. 

Το ανυψωτικό θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει τις κάτωθι εργασίες / κινήσεις: 

• Παραλαβή και φόρτωση δεμάτων με χρήση κατάλληλης υδραυλικής αρπάγης 

• Δυνατότητα τοποθέτησης περονών για ανύψωση και μετακίνηση φορτίων 

• Δυνατότητα πλάγιας μετακίνησης του φορτίου 

• Δυνατότητα περιστροφής του φορτίου 

Η αλλαγή της αρπάγης με περόνες και το ανάποδο θα λαμβάνει χώρα μέσω κατάλληλου 

μηχανισμού σύμπλεξης και αποσύμπλεξης του εκάστοτε εξοπλισμού. 

Στην προμήθεια του περονοφόρου περιλαμβάνεται και ο εξοπλισμός των περονών 

καθώς επίσης και η ζητούμενη υδραυλική αρπάγη. 

Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη αντιπροσωπείας ανταλλακτικών και αναλώσιμων στην 

Ελλάδα και κατά προτίμηση η ύπαρξη υποκαταστήματος ή εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου εξυπηρέτησης στην Κρήτη. 

9.2.10.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ανυψωτική ικανότητα ≥4 tn σε απόσταση κέντρου βάρους του φορτίου 500-600mm από 

το μέτωπο των περονών με το φορτίο στο μέγιστο του ύψους με ιστό διβάθμιο ή triplex 

και ενσωματωμένη πλάγια μετατόπιση τουλάχιστον ± 100 mm. 

ΙΣΤΟΣ 

• Ο ιστός θα είναι 2-βάθμιος ή triplex, μεγάλης ορατότητας, ωφέλιμου ύψους 

ανύψωσης των περονών στα 4.000mm κατ’ ελάχιστον, 

• Η κλίση του ιστού εμπρός/πίσω ή η κλίση των περονών θα είναι τουλάχιστον 6°/8° 

αντίστοιχα. 

• Το σύστημα ανύψωσης θα έχει σύστημα ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει την 

ελεύθερη πτώση του φορτίου σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήματος 

(διαρροή, θραύση σωληνώσεων κλπ.). Θα έχει ασφαλιστική διάταξη προστασίας 

υπερφόρτωσης με ένδειξη οπτική ή ηχητική για τη μη υπέρβαση του ορίου 

ανύψωσης (μέγιστο βάρος). 

• Το φορείο των περονών θα μπορεί να μετατοπίζεται δεξιά - αριστερά ± 100mm με 

υδραυλικό σύστημα πλάγιας μετατόπισης ενσωματωμένο στο φορείο. 



 

 

• Το φορείο θα έχει χαλύβδινο πλέγμα για την προστασία του χειριστή από 

μετακίνηση φορτίου στο φορείο. 

• Οι περόνες θα έχουν μήκος 1200mm, πλάτος < 150mm και το μέγιστο πάχος του 

θα είναι 60mm. 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

• Πετρελαιοκίνητος 4κύλινδρος - υδρόψυκτος. 

• Ο κινητήρας θα είναι χαμηλόστροφος (max στροφές 2700 rpm).  

• Η ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 50kW σύμφωνα με το ISO 1585. 

• Θα είναι κατάλληλος για θερμά κλίματα (θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C) και 

θα έχει τη δυνατότητα άμεσης εκκίνησης σε θερμοκρασία 0°C. 

• Το φίλτρο αέρα θα είναι βαρέως τύπου διβάθμιο με δείκτη καθαρότητας. 

• Η εξάτμιση θα φέρει σιγαστήρα για χαμηλό θόρυβο.  

• Ο κινητήρας θα πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με 

την οδηγία 97/68/EC και τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού για τα καυσαέρια και τον θόρυβο.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι ελεύθερο επιλογής. Μπορεί να είναι υδροστατικό με 

εμβολοφόρο αντλία και μοτέρ πολλαπλής παροχής και πίεσης σε κλειστό σύστημα 

υψηλής απόδοσης ή με χρήση διαφορικού, torque converter, κεντρικών αξόνων και 

δίσκων. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

• Το σύστημα διεύθυνσης είναι ελεύθερο επιλογής και μπορεί να είναι υδροστατικό 

ή υδραυλικό. Το τιμόνι θα έχει ρυθμιζόμενη κλίση.  

• Τα διάφορα στοιχεία του συστήματος διεύθυνσης (τιμόνι, πίσω άξονας, κ.λπ.) θα 

έχουν κατάλληλες στηρίξεις ώστε να αποσβένουν τους κραδασμούς προς το 

τιμόνι λόγω ανωμαλιών του εδάφους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

• Θα διαθέτει υδραυλικό σύστημα πέδησης.  

• Θα διαθέτει χειρόφρενο ικανό να κρατάει το μηχάνημα με το ονομαστικό φορτίο 

ακινητοποιημένο σε κεκλιμένο έδαφος με κλίση > 15%. 

• Σε περίπτωση τερματισμού λειτουργίας του μηχανήματος, θα γίνεται αυτόματη 

εμπλοκή. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

• Οι εύκαμπτοι και άκαμπτοι αγωγοί και όλοι οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι 

κατασκευασμένοι έτσι ώστε να μπορούν να υποστούν, χωρίς να διαρραγούν, 

πίεση τουλάχιστον τριπλάσια της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας του 

αντίστοιχου υδραυλικού κυκλώματος. Το μέγεθος του δοχείου υδραυλικού λαδιού, 



 

 

η διατομή των σωληνώσεων και το ψυγείο υδραυλικού λαδιού (εάν υπάρχει) θα 

εξασφαλίζουν χαμηλές θερμοκρασίες. 

• Θα υπάρχουν κατάλληλα φίλτρα στη γραμμή επιστροφής στην δεξαμενή και στην 

γραμμή αναρρόφησης. 

• Θα υπάρχουν σημεία μέτρησης και ελέγχου της πίεσης για διάγνωση βλαβών. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

• Η τάση του ηλεκτρικού συστήματος θα είναι 12V. 

• Ο εναλλάκτης και η μίζα θα είναι βαρέως τύπου. 

• Ο φωτισμός που θα φέρουν θα είναι ο προβλεπόμενος από τον ΚΟΚ και επί πλέον 

θα φέρουν: 

o Προβολέα εργασίας χειροκίνητο για τη νύχτα χειριζόμενο από τον οδηγό 

καθισμένο. 

o Ένα φανό αναλαμπής τύπου φλας στο πίσω μέρος του προστατευτικού 

σκέπαστρου για να μην εμποδίζει τη διέλευση των περονοφόρων από 

χαμηλά ύψη, καθώς και βομβητή ενεργοποιούμενο στην όπισθεν πορεία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Ο πίνακας οργάνων θα είναι ηλεκτρονικός με κατάλληλο φωτισμό τη νύχτα, πλήρη 

καταγραφή και αναγνώριση βλαβών, προειδοποίηση για επόμενο σέρβις, σύστημα 

ελέγχου - προστασίας αν παραβιαστούν οι παράμετροι του μηχανήματος και θα 

περιλαμβάνει, ενδεικτικά και  όχι δεσμευτικά: 

• Ωρομετρητή (ώρες λειτουργίας της μηχανής). 

• Δείκτη θερμοκρασίας νερού κινητήρα. 

• Δείκτη πίεσης λαδιού κινητήρα. 

• Δείκτη θερμοκρασίας λαδιού κινητήρα - υδροστατικού. 

• Δείκτη φόρτισης της μπαταρίας. 

• Όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμων. 

• Δείκτη στάθμης νερού στον διαχωριστή νερού. 

• Δείκτη χειρόφρενου σε εμπλοκή. 

• Όργανο στάθμης υγρών φρένων. 

• Όργανο καθαρότητας φίλτρου αέρα. 

• Πρίζα παροχής ρεύματος τάσης 12V. 

ΤΡΟΧΟΙ - ΕΠΙΣΩΤΡΑ 

• Το περονοφόρο θα έχει δύο ή τέσσερις εμπρόσθιους τροχούς και δύο πίσω. 

• Τα ελαστικά θα είναι συμπαγή, βαρέως τύπου. 



 

 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΟΥ 

• Το περονοφόρο θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα προστασίας οδηγού στην 

οροφή κατασκευασμένο από ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο με στηρίξεις επί του 

μηχανήματος κατά τρόπο που να μην δυσκολεύουν την ορατότητα.  

Η καμπίνα θα φέρει πλήρη θερμική και ηχητική μόνωση. Θα πληροί τα 

πιστοποιητικά ασφάλειας και κατασκευής ISO 6055 και ISO 13564. 

• Το κάθισμα θα είναι αναπαυτικό, εργονομικά σχεδιασμένο, θα έχει ανάρτηση με 

ελατήρια και ρυθμιζόμενο αμορτισέρ και θα ρυθμίζεται η θέση εμπρός - πίσω 

καθώς και το ύψος. Η επένδυση του καθίσματος θα είναι από πλαστικό δέρμα 

υψηλής αντοχής. Θα πραγματοποιείται η απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών 

του μηχανήματος απουσία του χειριστή από το κάθισμα. 

• Το πεντάλ θα είναι σε διάταξη τέτοια ώστε να γίνεται γρήγορη η αλλαγή πορείας 

εμπρός ή πίσω χωρίς να αποσπώνται το πόδι του χειριστή απ' αυτό. Η αλλαγή 

κατεύθυνσης θα γίνεται με χειριστήριο . 

• Θα διαθέτει σύστημα κλιματισμού. 

• Αριστερά και δεξιά θα φέρει καθρέπτες. 

• Θα υπάρχουν θήκες για μικροαντικείμενα και κύπελλο νερού. 

• Θα διαθέτει πυροσβεστήρα. 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Η βαφή θα γίνει έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από τις καιρικές 

συνθήκες. Η τελική βαφή θα είναι χρώματος ανοικτού, έντονα ορατού σε κακές 

συνθήκες φωτισμού. 

• Σε κατάλληλα σημεία του μηχανήματος θα υπάρχουν τέσσερα ωτία ανάρτησης 

ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του με γερανό μέσα σε πλοία. 

• Στο πίσω μέρος θα φέρει σύστημα έλξης για σύνδεση του με ρυμουλκούμενο 

όχημα. 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Το μηχάνημα θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστον τις παρακάτω τιμές 

• Ταχύτητα κίνησης με / χωρίς φορτίου >19 km/h 

• Ταχύτητα ανύψωσης φορείου έμφορτο > 0,45 m/sec, άφορτο > 0,50 m/sec  

• Ταχύτητα καταβίβασης φορείου έμφορτο > 0,45 m/sec, άφορτο > 0,45 m/sec 

• Αναρριχητικότητα με φορτίο σε κλίση > 25% 

• Το μηχάνημα θα φέρει υποχρεωτικά δήλωση συμμόρφωσης CE.  

9.2.10.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN 

– European Norms), να φέρει το σήμα CE, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE) σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 



 

 

768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό 

πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/2008 για τον καθορισμό των 

απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των 

προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» 

όπως ισχύει σήμερα). 

Επίσης, θα 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 και να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας ώστε να 

διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους. 

9.2.10.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών στο χειρισμό και τη συντήρηση 

των μηχανημάτων, θα γίνει επαρκώς με ευθύνη του Αναδόχου, κατόπιν συνεννοήσεως 

με την υπηρεσία. 

9.2.10.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την 

προμήθεια ενός (1) ανυψωτικού  για τη διαχείριση των υλικών / δεμάτων της ΜΠΑ.  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο διαγωνισμό 

θα πρέπει να υποβληθούν για το συγκεκριμένο εξοπλισμό,  

Πίνακας βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών ανυψωτικού 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή του ανυψωτικού όπου θα αποδεικνύεται η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών 

• Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του μηχανήματος 

• Βεβαίωση από τον προμηθευτή / αντιπρόσωπο για το χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 1 χρόνος ανεξαρτήτως ωρών 

λειτουργίας, αρκεί να τηρούνται οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης. 

9.2.11 ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΦΙΛΤΡΟΥ 

9.2.11.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια του πληρωτικού υλικού του βιόφιλτρου της μονάδας 

βιοξήρανσης Ηρακλείου. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσφέρει ποσότητα πληρωτικού υλικού που είναι ικανή 

να καλύψει την πλήρη αντικατάσταση του υφιστάμενου πληρωτικού υλικού του 

βιόφιλτρου. 



 

 

Η ποιότητα του προμηθευόμενου κόμποστ θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του 

πίνακα 1, παράγραφος 1, άρθρο 2 της υπ’ Αριθμ. οικ. 56366/435, 12-12-2014. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κλίνη του βιόφιλτρου είναι: 

− compost προερχόμενα από στερεά απόβλητα, χαρτί, φυτικά ή άλλης οργανικής 

προέλευσης υλικά π.χ. αγριόχορτα (ρείκια) με μικρή συμμετοχή compost, 

− προϊόντα από φλοιούς δένδρων ή ξυλώδη, πολτοποιημένα υλικά. Πλην των 

παραπάνω υλικών για την αύξηση του πορώδους του πληρωτικού υλικού και τη 

δημιουργία της απαιτούμενης δομής, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αδρανή 

υλικά όπως πορώδεις άργιλοι, εμπλουτισμένα με μικροοργανισμούς ή ακόμα και 

με οργανικά υλικά, ώστε να επιταχυνθεί ο χρόνος ενεργοποίησής τους. Επίσης 

δύναται να χρησιμοποιηθούν και τεμαχισμένα ελαστικά. 

9.2.11.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την 

προμήθεια πληρωτικού υλικού συνολικού όγκου 400 κ.μ.. 

Το προσφερόμενο πληρωτικό υλικό θα αποτελείται κατά ποσοστό 50% κ.ό. από κόμποστ 

και το υπόλοιπο 50% κ.ό. θα είναι υλικά, κατάλληλα για τη δημιουργία του υλικού δομής 

και αύξησης του πορώδους του μέσου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο.  
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