
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

1

Η ΜΟΔΙΑΚ ζα έρεη δπλακηθόηεηα 15.000 ηόλνπο νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ εηεζίσο. Η δπλακηθόηεηα

αληηζηνηρεί ζε εκεξήζηα εηζεξρόκελε πνζόηεηα απνξξηκκάησλ ίζε κε 57,69 tn/d, γηα θαη' ειάρηζην 5 εκέξεο

ιεηηνπξγίαο εβδνκαδηαίσο. Εάλ ην εηδηθό βάξνο ησλ ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ ζεσξεζεί ίζν κε 0,25

tn/m3, ηόηε ε παξαπάλσ πνζόηεηα αληηζηνηρεί ζε 230 m3/d.

ΝΑΙ

2
Σα επηηξεπηά απόβιεηα πνπ ζα δέρεηαη ε κνλάδα, ζύκθσλα κε ηνπο Πεξηβαιινληηθνύο Όξνπο ηνπ έξγνπ,

είλαη όζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θσδηθνύο ηνπ Επξσπατθνύ Καηαιόγνπ Απνβιήησλ (ΕΚΑ) πνπ

αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ παξάγξαθν 3.2

ΝΑΙ

3
Η πιαηεία ππνδνρήο ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ ζα δηακνξθσζεί θαηάιιεια κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο

ππνδνκέο δηαρείξηζεο όκβξησλ θαη θσηηζκνύ, ελώ νη δηαζηάζεηο ηεο ζα επηηξέπνπλ ηελ άλεηε δηέιεπζε γηα

ηνπο απαξαίηεηνπο ειηγκνύο ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηε ζέζε εθθόξησζεο.

ΝΑΙ

4
Σν ζύζηεκα κεηαθνξάο ηνπ απνξξηκκαηηθνύ θνξηίνπ, από ην έλα ζηάδην επεμεξγαζίαο ζην επόκελν, ζα

γίλεηαη κε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ή κε απηνθηλνύκελα κεραλήκαηα έξγνπ.
ΝΑΙ

5 Ο ρξόλνο παξακνλήο ησλ ζεηξαδίσλ γηα ηελ πιήξε θνκπνζηνπνίεζε ζα ξπζκηζηεί ζηηο 8 εβδνκάδεο. ΝΑΙ

6
Ωο πξνο ηε ζπρλόηεηα δηέιεπζεο ηνπ αλαζηξνθέα επί ησλ ζεηξαδίσλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη δύν θνξέο

εκεξεζίσο θαηά ηηο πξώηεο δύν (2) εβδνκάδεο, ελώ ζηε ζπλέρεηα (ππόινηπεο έμη εβδνκάδεο) ε ζπρλόηεηα

ζα κεησζεί ζε κία θνξά εκεξεζίσο.

ΝΑΙ

7
Καηά ηηο 2 πξώηεο εβδνκάδεο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ηα ζεηξάδηα ζα θαιύπηνληαη κε εηδηθό θάιπκκα γηα ηε

δηαηήξεζε ησλ επηζπκεηώλ ηηκώλ πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο θαη γηα ηελ απνθπγή ηεο έθζεζήο ηνπο ζηελ

νξληζνπαλίδα ηε πεξηνρήο θαη ζηε βξνρή. 

ΝΑΙ

8
Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ζα παξαθνινπζνύληαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη ζα ξπζκίδνληαη ε

ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε αλαινγία C/N , ηα πνζνζηά νμπγόλνπ θαη ην pH.
ΝΑΙ

9
Ο ρώξνο ηεο πιαηείαο θνκπνζηνπνίεζεο, ζα είλαη θαηάιιεια ζηεγαλνπνηεκέλνο θαη ζα δηαζέηεη ζύζηεκα

ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ.
ΝΑΙ

10 Σα ζηξαγγίζκαηα ζα νδεγνύληαη ζε ζηεγαλή δεμακελή ζηξαγγηζκάησλ ρσξηηηθόηεηαο 5m
3
, πξνο πεξαηηέξσ

δηαρείξηζε.
ΝΑΙ

11 Υώξνο γηα γξαθεία θαη απνδπηήξηα ηνπ πξνζσπηθνύ ΝΑΙ
Πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο

12
·       Οζκέο - Οη αλαιύζεηο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε εμακεληαία βάζε. Οη κεηξήζεηο ζα

πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα όξηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
ΝΑΙ

13 ·       θόλεο - Οη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη ζε εμακεληαία βάζε. ΝΑΙ

14
·       Τγξά απόβιεηα (πγξά πιύζεσλ, ζηξαγγίζκαηα) - Η ζπρλόηεηα ησλ δεηγκαηνιεςηώλ ζα είλαη

εμακεληαία. 
ΝΑΙ

15
·      Θόξπβνο - Η παξαθνινύζεζε ηεο δηαθύκαλζεο ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ, θπξίσο ζηηο πεξηόδνπο

λύρηαο θαη εκέξαο, ζα γίλεηαη ζε εμακεληαία βάζε.
ΝΑΙ

16 ·       Πνηόηεηα πξντόληνο ΝΑΙ
17 Πξόγξακκα ζπληήξεζεο ΝΑΙ

ΥΙΣΗ ΑΚΩΝ

18
Ο ζρίζηεο ζα είλαη ειεθηξνθίλεηνο ή ληεδεινθίλεηνο θαη ε δπλακηθόηεηα ηνπ ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη θαη

ειάρηζηνλ ζε 9  tn/hr θαη 58  tn/day. 
ΝΑΙ

19
Σν κεράλεκα ζα θέξεηαη επί ζηαζεξνύ ή θηλεηνύ ζηηβαξνύ πιαηζίνπ εθνδηαζκέλνπ κε θαηάιιεινπο

ζηαζεξνπνηεηέο. 
ΝΑΙ

20 Ο ζρίζηεο ζα έρεη δηθό ηνπ ειεθηξνινγηθό πίλαθα. ΝΑΙ

21

Ο ζρίζηεο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθόο (απξόζβιεηνο) από μέλα ζώκαηα πνπ ηπρόλ ζα βξίζθνληαη

κέζα ζην εηζεξρόκελν ξεύκα απνξξηκκάησλ όπσο ζίδεξα, αδξαλή πιηθά θιπ., ην ζύζηεκα ηεκαρηζκνύ λα

κελ θαηαζηξέθεηαη από απηά, θαη λα είλαη εύθνιε θαη γξήγνξε ε απνκάθξπλζή ηνπο κέζα από ην

κεράλεκα, ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ εμέιζνπλ κόλα ηνπο ηεκαρηζκέλα ή αηεκάρηζηα. Σν κεράλεκα ζα

πξέπεη λα έρεη αλνρή ζε μέλα ζώκαηα (κέηαιια θαη αδξαλή).

ΝΑΙ

22

Σν ύςνο θόξησζεο ηνπ κεραλήκαηνο (ρακειόηεξν ζεκείν ρνάλεο παξαιαβήο απνξξηκκάησλ) ζα πξέπεη

λα είλαη ηέηνην ώζηε λα κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε θνξησηή κε ύςνο θάδνπ ζηνλ πείξν πεξί ηα 4,5m.

Μεραλήκαηα κε κεγάιν ύςνο θόξησζεο ηα νπνία θαη’ αλάγθε απαηηνύλ εηδηθνύο ηειεζθνπηθνύο θνξησηέο

ή κεγάινπο εηδηθνύο γεξαλνύο κε αξπάγε, απνθιείνληαη.

ΝΑΙ

23

Πξνθεηκέλνπ λα ππνδέρεηαη άλεηα ηα απνξξίκκαηα θαη λα ηα επεμεξγάδεηαη ρσξίο απηά λα αλαπεδνύλ θαη

λα ρξεηάδεηαη επηθίλδπλε παξέκβαζε από ηνλ θάδν ηνπ θνξησηή (δει. λα ηα ζπγθξαηεί ζην ρώξν θνπήο ν

θάδνο ηνπ θνξησηή πηέδνληάο ηα πξνο ηα θάησ κέρξη ηελ επεμξεγαζία ηνπο) θαη ζπγθεθξηκέλα κεγάινπο

πιαζηηθνύο ζάθνπο πιήξεηο απνξξηκκάησλ, ην ζύζηεκα θνπήο (ηύκπαλν) ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρεη

κεγάιν κήθνο, ώζηε λα είλαη κεγαιύηεξν από ην ηππηθό πιάηνο ηνπ θάδνπ ηνπ θνξησηή. 

ΝΑΙ

24
Η ρνάλε απεπζείαο άλσζελ ηνπ ηπκπάλνπ ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, ώζηε κε ηε κεγάιε

ρσξεηηθόηεηα απηήο, ζα είλαη δπλαηή ε κνλνκηάο εθθέλσζε ηνπ θάδνπ ηνπ θνξησηή θαη ε απνκάθξπλζε

απηνύ, κε ζηόρν ηελ πξαγκαηηθή επίηεπμε ηεο δεινπκέλεο δπλακηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο.

ΝΑΙ

25

Τπνρξεσηηθά ην κεράλεκα ζα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθό πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη

αθελόο κελ ξύζκηζε ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ ζπζηήκαηνο θνπήο, αθεηέξνπ δε αληηζηξνθέο ηνπ

ηπκπάλνπ ζε πεξίπησζε κπινθαξίζκαηνο ώζηε λα απειεπζεξώλεηαη από ην μέλν ζώκα πνπ πξνθάιεζε ην

κπινθάξηζκα θαη λα ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.

ΝΑΙ

26

Κάησζελ ηνπ ζπζηήκαηνο θνπήο ζα ππάξρεη νξηδόληηνο κεηαθνξηθόο ηκάληαο κε κήθνο αληίζηνηρν ηνπ

ηπκπάλνπ, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη ην πιηθό ζηνλ θεθιηκέλν ηκάληα απόξξηςεο. ε πεξίπησζε

κπινθαξίζκαηνο ή κεγάινπ θνξηίνπ, πξηλ από ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ ηκάληα ζα πξέπεη λα γίλεηαη

απηόκαηε αληηζηξνθή ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο απηνύ κεξηθέο θνξέο, γηα πηζαλή απηόκαηε ιύζε ηνπ

πξνβιήκαηνο.

ΝΑΙ

27
Η εμαγσγή ηνπ ηεκαρηζκέλνπ πξντόληνο ζα γίλεηαη κε ειαζηηθή κεηαθνξηθή ηαηλία ε νπνία ζα απνξξίπηεη ην

πξντόλ, θαη ε νπνία ζα θέξεη κεηαιιηθά ηνηρώκαηα («παξαπέηηα») εθαηέξσζελ απηήο. 
ΝΑΙ

28
Πάλσ από ηελ κεηαθνξηθή ηαηλία απόξξηςεο, ζα ππάξρεη εγθάξζηνο ειεθηξνκαγλήηεο δηαρσξηζκνύ

καγλεηηδόκελσλ κεηάιισλ.
ΝΑΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΥΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗ

29
Μεηά από ην ζρίζηε ζάθσλ, ηα απνξξίκκαηα ζα νδεγνύληαη πξνο αλάθηεζε πιηθώλ, επί ηόπνπ ζε κνλάδα

δηαινγήο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. Από ηε δηαινγή αλαθηώληαη δύν ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίεο πιηθώλ

(ραξηόλη θαη πιαζηηθά). 

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ



30 Σα αλαθπθιώζηκα πιηθά ζα δηαηίζεληαη κε θξνληίδα θαη κέξηκλα ηνπ εξγνιάβνπ. ΝΑΙ

31
Η θόξησζε ηεο κνλάδαο ρεηξνδηαινγήο ζα γίλεηαη απεπζείαο από ηελ κεηαθνξηθή ηαηλία εμόδνπ ηνπ

πεξηζηξνθηθνύ θνζθίλνπ. 
ΝΑΙ

32 Η κνλάδα ζα δηαζέηεη ηέζζεξηο ζέζεηο ρεηξνδηαινγήο. ΝΑΙ
33 Η ειάρηζηε δπλακηθόηεηά ηεο είλαη 9  tn/hr θαη 58  tn/day. ΝΑΙ
34  Επηπιένλ ζα δηαζέηεη εηδηθά δνρεία (container) γηα ηελ ππνδνρή ησλ αλαθπθιώζηκσλ πξντόλησλ. ΝΑΙ

ΑΝΑΣΡΟΦΕΑ ΩΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ

35

Σν ιεπηό θιάζκα (νξγαληθό θιάζκα) από ην ζηάδην ηεο κεραληθήο δηαινγήο νδεγείηαη ζην ρώξν ηεο

βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο κε ηε βνήζεηα θνξησηή, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θνκπνζηνπνίεζε. Ο Αλάδνρνο, 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο

πξνηεηλόκελεο δηεξγαζίαο θνκπνζηνπνίεζεο, ζα πξνκεζεύζεη απηνπξνσζνύκελν ζύζηεκα αλάδεπζεο κε

νξηδνληην αμνλα.

ΝΑΙ

36

Η εκεξήζηα πνζόηεηα νξγαληθνύ θιάζκαηνο πνπ ζα νδεγείηαη πξνο θνκπνζηνπνίεζε εθηηκάηαη ίζε κε 25

ηλ/εκέξα. Η αλαζηξνθή ησλ ζσξώλ θνκπνζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη δύν θνξέο

εκεξεζίσο θαηά ηηο πξώηεο δύν (2) εβδνκάδεο, ελώ ζηε ζπλέρεηα (ππόινηπεο έμη εβδνκάδεο) ε ζπρλόηεηα

ζα κεησζεί ζε κία θνξά εκεξεζίσο

ΝΑΙ

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ηα αθόινπζα:

37 ·       Απηό-πξνσζνύκελν ζύζηεκα αλάδεπζεο κε αηζάιηλεο ηξνραιίεο θαη ειαζηηθά θαιύκκαηα ΝΑΙ
38 ·       ηξνθείν αλάκημεο από αηζάιη αλζεθηηθό ζηελ θζνξά θαη δπλακηθέο αηζάιηλεο ιεπίδεο ΝΑΙ
39 ·       Τδξαπιηθό ζύζηεκα αλύςσζεο ζηξνθείνπ ΝΑΙ
40 ·       Κηλεηνί εκπξόζζηνη θνκηζηέο ηύπνπ άξνηξνπ, πδξαπιηθά ειεγρόκελνη ΝΑΙ

41 ·       Κιηκαηηδόκελνο ζάιακνο κε θίιηξν πνπ ελεξγνπνηείηαη κε άλζξαθα, θαη πνπ δηπιώλεη γηα κεηαθνξά ΝΑΙ

42 ·       Κεληξηθόο πίλαθαο ειέγρνπ κε πεδάιην, εληόο ηνπ ζαιάκνπ ΝΑΙ
43 ·       Ειάρηζην σθέιηκν πιάηνο: 3,5m ΝΑΙ
44 ·       Ειάρηζην ύςνο δηαρεηξηδόκελνπ ζηξώκαηνο ζσξνύ 1,5 m ΝΑΙ
45 ·       Πεξηιακβάλεη νηθνινγηθό θηλεηήξα diesel ΝΑΙ
46 ·       Παξαγσγή: 500 - 1200 m3/h ΝΑΙ

ΓΕΦΤΡΟΠΛΑΣΙΓΓΑ

Η γεθπξνπιάζηηγγα ζα είλαη ειεθηξνληθή θαη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα δηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:

47 ·       Δηαζηάζεηο πιαηθόξκαο:1 8 Υ 3 m (κεηαιιηθή) ΝΑΙ
48 ·       Δπλακηθόηεηα: 60 t ΝΑΙ
49 ·       Τπνδηαίξεζε: 10 kg ΝΑΙ
50 ·       Πιαηθόξκα: Μεηαιιηθή επί ζεκειίσζεο Ο.. ΝΑΙ
51 ·       Αθξίβεηα: 0,015%. ΝΑΙ

Θα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκό:

52
α) Ηιεθηξνληθό, ν νπνίνο ζα απνηειείηαη από ηέζζεξηο αλνμείδσηεο δπλακνθπςέιεο κε πξνζηαζία ΙΡ 68

από ζθόλε θαη πγξαζία, δείθηε θαη εθηππσηή. Θα ζπλδεζεί θαη ζα παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
ΝΑΙ

53
β) Μεραλνινγηθό, γηα ηελ ζπγθξάηεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ δπλακνθπςειώλ θαη εηδηθό εμνπιηζκό γηα

ηελ δηαηήξεζε ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο ησλ θνξηίσλ ζηηο δπλακνθπςέιεο.
ΝΑΙ

Η γεθπξνπιάζηηγγα ζα παξαθνινπζείηαη από ειεθηξνληθό ζύζηεκα (δπγηζηήξην), ην νπνίν ζα δηαζέηεη ην

θαηάιιειν ειεθηξνληθό εμνπιηζκό ειέγρνπ θαη δύγηζεο ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ. Θα θέξεη νζόλε θαη

εθηππσηή πνπ ζα ηππώλεη ζε ηξία αληίγξαθα ηελ επσλπκία ηεο ππεξεζίαο θαη όιεο ηηο ππόινηπεο ελδείμεηο

ησλ δπγηζηεξίνπ δειαδή

54 ·       αύμσλ αξηζκόο δύγηζεο θαη θσδηθόο δπγηζηεξίνπ ΝΑΙ
55 ·       αξηζκόο θπθινθνξίαο νρήκαηνο ΝΑΙ
56 ·       εκεξνκελία θαη ώξα ΝΑΙ
57 ·       βάξνο πξώηεο δύγηζεο (είζνδνο) ΝΑΙ
58 ·       βάξνο δεύηεξεο δύγηζεο (έμνδνο) ΝΑΙ
59 ·       δηαθνξά βαξώλ πξώηεο θαη δεύηεξεο δύγηζεο (θαζαξό βάξνο) ΝΑΙ
60 ·       κεξηθό ή νιηθό ζύλνιν ησλ πξνεγνύκελσλ θαζαξώλ βαξώλ ΝΑΙ

Επίζεο ην δπγηζηήξην ζα δηαζέηεη 

61
α) ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο, κε ην νπνίν ν ρεηξηζηήο ζα ειέγρεη ηελ θαιή ή θαθή ιεηηνπξγία ηνπ θαζώο θαη

ηε ζέζε ηεο βιάβεο, 
ΝΑΙ

62
β) ελζσκαησκέλε κπαηαξία θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο δε ζα ρξεηαζηεί επαλαπιεθηξνιόγεζε ησλ

αιθαβεηηθώλ θσδηθώλ.
ΝΑΙ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

63
ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα θη επζύλε ηελ εγθαηάζηαζε όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ζε επέθηαζε

θαη δηεπζέηεζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ εγθαηαζηάζεσλ έηζη ώζηε λα είλαη έηνηκνο γηα παξαγσγηθή

ιεηηνπξγία.

ΝΑΙ
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