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1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σν παξφλ ηεχρνο απνηειεί ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή γηα ηo έξγν «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ)» θαη είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

2. ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΟΤ 

2.1 ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΩΡΟΤ 

Ζ ζέζε πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε Μνλάδα Γηαινγήο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο (ΜΟΓΗΑΚ), 

είλαη ν «Άγηνο Νηθφιανο» ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πχινπ, ηνπ Γήκνπ Πχινπ-

Νέζηνξνο. Ζ επηινγή ηνπ ρψξνπ, ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αδεηνδφηεζε, ε νπνία είλαη επίζεο απνθιεηζηηθή 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ/πξνκεζεπηή. Ζ Μνλάδα, ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο απηνηειή 

ηκήκαηα: 

 

- Δίζνδνο θαη ππνδνρή 

- Μεραληθή πξνεπεμεξγαζία 

- Πιαηεία θνκπνζηνπνίεζεο 

 

3. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

3.1 ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΜΔΝΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 

Ζ πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηε ΜΟΓΗΑΚ, είλαη ν Γήκνο Πχινπ – Νέζηνξνο ηεο 

2εοΓηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ν εμππεξεηνχκελνο 

πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 23.780 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. 

 

3.2 ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Ζ ΜΟΓΗΑΚ ζα επεμεξγάδεηαη απφβιεηα ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο ην ηνλάδ ησλ 

νπνίσλ αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, ζε 

12.183 tn εηεζίσο, ελψ ε δπλακηθφηεηα ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ δεκαηνπνηεηή, πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκαηνπνίεζε ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ, είλαη ίζε κε 15.000 

tn απνξξηκκάησλ αλά έηνο (αληηζηνηρεί ζε δπλακηθφηεηα 7 tn/h).  

 

Γεδνκέλνπ φηη ε εγθαηάζηαζε πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγεί θαη’ ειάρηζην ζε πεληαήκεξε 

βάζε νθηψ (8) ψξεο εκεξεζίσο, ν εμνπιηζκφο ζα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη 

θαζεκεξηλά έσο 57,69 tn/d ή 230 m3/d απνξξηκκάησλ (ιακβάλνληαο ππφςε 

ππθλφηεηα απνξξηκκάησλ ηεο ηάμεσο ησλ 250 kg/m3). Δμαίξεζε απνηεινχλ νη 
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δηεξγαζίεο ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη φιν ην 

εηθνζηηεηξάσξν. 

Σα εηζεξρφκελα απνξξίκκαηα πξέπεη λα έρνπλ ζχλζεζε κηθηψλ αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ, πνπ θαηά θχξην ιφγν πεξηιακβάλνπλ νηθηαθά θαη ηα πξνζνκνηάδνληα 

πξνο απηά ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ, αιιά κπνξεί λα είλαη 

θαη πιηθά πξνο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ Γηαινγή ζηελ Πεγή (ΓζΠ), δξάζεηο νη 

νπνίεο ζα πεξηέρνληαη ζην ηνπηθφ ζρέδην απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.  

 

Δηδηθφηεξα, ηα επηηξεπηά απφβιεηα πνπ ζα δέρεηαη ε κνλάδα, ζχκθσλα κε ηνπο 

Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο ηνπ έξγνπ, είλαη φζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θάησζη 

θσδηθνχο ηνπ Δπξσπατθνχ Καηαιφγνπ Απνβιήησλ (ΔΚΑ): 

02 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΓΔΩΡΓΗΑ, ΚΖΠΔΤΣΗΚΖ, Τ∆ΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ, ∆ΑΟΚΟΜΗΑ, 

ΘΖΡΑ ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ, ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

02 01 απφβιεηα απφ γεσξγία, θεπεπηηθή, πδαηνθαιιηέξγεηα, δαζνθνµία, ζήξα 

θαη αιηεία 

02 01 04 απφβιεηα πιαζηηθά (εμαηξνχληαη ηεο ζπζθεπαζίαο) 02 01 06 

πεξηηηψµαηα, νχξα θαη θφπξαλα δψσλ (ζπµπεξηιαµβάλεηαη 

θαη αιινησµέλε ρνξηνλνµή), πγξά εθξνήο ζπιιεγέληα 

ρσξηζηά θαη επεμεξγαδφµελα εθηφο ζεµείνπ παξαγσγήο 02 01 

07 απφβιεηα απφ δαζνθνµία  

02 01 10 απφβιεηα µέηαιια 

03 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΣΑΜΠΛΑΓΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΩΝ, ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ 

ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ 

03 01 απφβιεηα απφ ηελ θαηεξγαζία μχινπ θαη ηελ παξαγσγή ηακπιάδσλ 

θαη επίπισλ 

03 01 01 απφβιεηα θινηψλ θαη θειιψλ 

03 03 απφβιεηα απφ ηελ παξαγσγή θαη θαηεξγαζία πνιηνχ, ραξηηνχ θαη 

ραξηνληψλ 

03 03 01 απφβιεηα θινηνχ θαη μχινπ 

03 03 07 µεραληθψο δηαρσξηδφµελα απνξξίµµαηα απφ ηελ 

πνιηνπνίεζε απφβιεηνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 

03 03 08 απφβιεηα απφ ηελ επηινγή ραξηηνχ θαη ραξηνληψλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλαθχθισζε 

07 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΥΖΜΗΚΔ ∆ΗΔΡΓΑΗΔ 

07 02 απφβιεηα απφ ηελ Π∆ΠΥ πιαζηηθψλ, ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ θαη 

ηερλεηψλ ηλψλ 
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07 02 13 απφβιεηα πιαζηηθά 

15 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΤΚΔΤΑΗΔ·ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ, ΤΦΑΜΑΣΑ 

ΚΟΤΠΗΜΑΣΟ, ΤΛΗΚΑ ΦΗΛΣΡΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΡΟΤΥΗΜΟ 

ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΩ 

15 01 ζπζθεπαζία (πεξηιακβαλνκέλσλ ηδηαηηέξσο ζπιιεγέλησλ δεκνηηθψλ 

απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο) 

15 01 01 ζπζθεπαζία απφ ραξηί θαη ραξηφλη 

15 01 02 πιαζηηθή ζπζθεπαζία 

15 01 03 μχιηλε ζπζθεπαζία 

15 01 04 κεηαιιηθή ζπζθεπαζία 

15 01 05 ζπλζεηηθή ζπζθεπαζία 

15 01 06 κεηθηή ζπζθεπαζία 

15 01 07 γπάιηλε ζπζθεπαζία 

16 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΖ ΠΡΟ∆ΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΩ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ  

16 01 νρήµαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο απφ δηάθνξα µέζα 

µεηαθνξάο (πεξηιαµβαλνµέλσλ µεραληζµψλ παληφο εδάθνπο) θαη 

απφβιεηα απφ ηε δηάιπζε νρεµάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο 

θαη απφ ηε ζπληήξεζε νρεµάησλ (εμαηξνπµέλσλ ησλ θεθαιαίσλ 13, 14 

θαη ησλ ζεµείσλ 16 06 θαη 16 08) 

16 01 17 ζηδεξνχρα µέηαιια  

16 01 18 µε ζηδεξνχρα µέηαιια  

16 01 19 πιαζηηθά  

16 01 20 γπαιί 

17 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΚΑΣΔ∆ΑΦΗΔΗ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ 

ΥΩΜΑ ΔΚΚΑΦΖ ΑΠΟ ΡΤΠΑΜΔΝΔ ΣΟΠΟΘΔΗΔ) 

17 02 μχιν, γπαιί θαη πιαζηηθφ  

17 02 01 μχιν  

17 02 02 γπαιί 

17 02 03 πιαζηηθφ 

17 04 µέηαιια (πεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ θξαµάησλ ηνπο)  

17 04 01 ραιθφο, µπξνχληδνο, νξείραιθνο  

17 04 02 αινπµίλην  

17 04 03 µφιπβδνο  

17 04 04 ςεπδάξγπξνο  

17 04 05 ζίδεξνο θαη ράιπβαο  
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17 04 06 θαζζίηεξνο  

17 04 07 αλάµεηθηα µέηαιια 

19 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΝΑ∆Δ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ, 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ Τ∆ΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ Τ∆ΑΣΟ ΓΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ 

19 10 απφβιεηα απφ θαηαηεµαρηζµφ απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ µέηαιια  

19 10 01 απφβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα 

19 12 απφβιεηα απφ ηε µεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. δηαινγή, 

ζχλζιηςε, ζπµπαγνπνίεζε, θνθθνπνίεζε) µε πξνδηαγξαθφµελα 

άιισο  

19 12 01 ραξηί θαη ραξηφλη  

19 12 02 ζηδεξνχρα µέηαιια  

19 12 03 µε ζηδεξνχρα µέηαιια  

19 12 04 πιαζηηθά θαη θανπηζνχθ  

19 12 05 γπαιί  

19 12 07 μχιν εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 19 12 

06 

20 ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ 

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ 

ΗΓΡΤΜΑΣΑ), ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ ΥΩΡΗΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΩΝ 

20 01 ρσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε (εθηφο απφ ην ζεκείν 15 01) 

20 01 01 ραξηηά θαη ραξηφληα 

20 01 02 γπαιηά 

20 01 08 βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα θνπδίλαο θαη ρψξσλ 

ελδηαίηεζεο 

20 01 10 ξνχρα 

20 01 11 πθάζκαηα 

20 01 22 αεξνδφι  

20 01 25 βξψζηµα έιαηα θαη ιίπε  

20 01 28 ρξψµαηα, µειάλεο, θφιιεο θαη ξεηίλεο άιιεο απφ ηηο 

αλαθεξφµελεο ζην ζεµείν 20 01 27  

20 01 30 απνξξππαληηθά άιια απφ ηα αλαθεξφµελα ζην ζεµείν 20 

0129  
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20 01 32 θάξκαθα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 20 01 

31 

20 01 34 κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο άιια απφ ηα αλαθεξφκελα 

ζην ζεκείν 20 01 33 

20 01 38 μχιν εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 

20 0137 

20 01 39 πιαζηηθά 

20 01 40 κέηαιια 

20 01 41 απφβιεηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ θακηλάδσλ 

20 01 99 άιια κέξε κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

20 02 απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ (πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα 

λεθξνηαθείσλ) 

20 02 01 βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 

20 02 02 ρψκαηα θαη πέηξεο 

                       20 02 03άιια κε βηναπνηθνδνκήζηκα   

                       απφβιεηα 

20 03 άιια δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 01 αλάκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 02 απφβιεηα απφ αγνξέο 

20 03 03 ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ δξφκσλ 

20 03 99 δεκνηηθά απφβιεηα κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

Όζα απφ ηα αλσηέξσ πιηθά ζεσξνχληαη αλαθπθιψζηκα κέζσ πθηζηάκελσλ 

ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, εληάζζνληαη ζηνλ παξφληα θαηάινγν κφλνλ 

εθφζνλ αθνξνχλ πιηθά πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαηέιεμαλ ζηνπο θνηλνχο θάδνπο 

ζχκκεηθησλ ΑΑ. 

 

4. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

4.1 ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΥΗ 

Όια ηα νρήκαηα κεηαθνξάο πιηθψλ ζα δπγίδνληαη κία θνξά, είηε ζηελ είζνδν αλ 

πξφθεηηαη γηα απνξξηκκαηνθφξα, είηε ζηελ έμνδν θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ 

ή ηελ απνκάθξπλζε ησλ αρξήζησλ. Γηπιή δχγηζε δελ απαηηείηαη, δηφηη κέζσ ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Ζ/Τ, είλαη γλσζηφ ην απφβαξν θάζε νρήκαηνο. Σα νρήκαηα ζα 

νδεγνχληαη απφ ην δπγηζηήξην απ’ επζείαο ζηε ζέζε εθθνξηψζεσο ηνπο.  

 

Ζ πιαηεία ππνδνρήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζα δηακνξθσζεί θαηάιιεια κε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ππνδνκέο δηαρείξηζεο φκβξησλ θαη θσηηζκνχ, ελψ νη δηαζηάζεηο ηεο ζα 
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επηηξέπνπλ ηελ άλεηε δηέιεπζε γηα ηνπο απαξαίηεηνπο ειηγκνχο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηε ζέζε εθθφξησζεο.  

 

4.2 ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

Ο ρψξνο εθθέλσζεο ησλ απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη φισλ ησλ εξγαζηψλ κεραληθήο 

πξνεπεμεξγαζίαο, ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν γηα απηή ηε ρξήζε, κε 

θαηάιιειεο θιίζεηο γηα ηελ ηαθηηθή έθπιπζε – απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ. 

 

Οη ζέζεηο εθθέλσζεο ζα εμππεξεηνχλ ηελ παξαιαβή ησλ ζχκκεηθησλ απνβιήησλ 

απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη, επηπιένλ, ζα ιεηηνπξγνχλ σο πξνζσξηλφο 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ εηζεξρφκελσλ 

απνξξηκκάησλ, έσο φηνπ μεθηλήζεη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

 

Σα εηζεξρφκελα απνξξίκκαηα ζα κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ππνδνρείο, κέζσ 

θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα θνξησηή, πξνο ηνλ 

ζρίζηε ζάθθσλ. Σν ζχζηεκα κεηαθνξάο ηνπ απνξξηκκαηηθνχ θνξηίνπ, απφ ην έλα 

ζηάδην επεμεξγαζίαο ζην επφκελν, εμαξηάηαη απφ ηε ρσξνηαμηθή δηάηαμε ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ή κε απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα 

έξγνπ.  

 

Ζ ηξνθνδνζία ησλ απνξξηκκάησλ ζην ζρίζηε, γίλεηαη κε ζηφρν ηε δηάλνημε ησλ 

ζάθσλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζαθηαζκέλσλ απνξξηκκάησλ.Σα απειεπζεξσκέλα 

απνξξίκκαηα, ζα νδεγνχληαη, ζηε ζπλέρεηα, κέζσ κεηαθνξηθήο ηαηλίαο ζε θακπίλα 

ρεηξνδηαινγήο, φπνπ ζα αλαθηψληαη εκπνξεχζηκα πιηθά, φπσο πιαζηηθφ, ραξηφλη ή 

δεπηεξνγελέο ζηεξεφ θαχζηκν.  

 

Σν ξεχκα απνβιήησλ πνπ εμέξρεηαη απφ ηε θακπίλα ρεηξνδηαινγήο, πεξηιακβάλεη 

κεγάιν πνζνζηφ βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ, δειαδή ηξνθίκσλ, θαη γηα ην ιφγν 

απηφ νδεγείηαη πξνο ην ηκήκα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, κε ρξήζε απηνθηλνχκελσλ 

κεραλεκάησλ έξγνπ. 

 

 

4.3 ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 

Σααπνξξίκκαηα πξνο θνκπνζηνπνίεζε, ζα νδεγνχληαη κε απηνθηλνχκελα 

κεραλήκαηα έξγνπ ζηελ πιαηεία θνκπνζηνπνίεζεο. Θα πξαγκαηνπνηείηαη 

θνκπνζηνπνίεζε αλνηρηνχ ηχπνπ αλαδεπφκελνπ ζσξνχ. Ζ αλάδεπζε ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε απηνθηλνχκελν αλαζηξνθέα. Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ 

ζεηξαδίσλ γηα ηελ πιήξε θνκπνζηνπνίεζε ζα ξπζκηζηεί ζηηο 8 εβδνκάδεο. Ωο πξνο 

ηε ζπρλφηεηα δηέιεπζεο ηνπ αλαζηξνθέα επί ησλ ζεηξαδίσλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

δχν θνξέο  εκεξεζίσο θαηά ηηο πξψηεο δχν (2) εβδνκάδεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

(ππφινηπεο έμη εβδνκάδεο) ε ζπρλφηεηα ζα κεησζεί ζε κία θνξά εκεξεζίσο.  
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Καηά ηηο 2 πξψηεο εβδνκάδεο ηα ζεηξάδηα ζα θαιχπηνληαη κε εηδηθφ θάιπκκα γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο θαη γηα ηελ απνθπγή 

ηεο έθζεζήο ηνπο ζηελ νξληζνπαλίδα ηε πεξηνρήο θαη ζηε βξνρή. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ βξνρνπηψζεσλ ηα ζεηξάδηα ζα θαιχπηνληαη κε εηδηθφ θάιπκκα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζεηξαδίσλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο έθπιπζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηα ζηξαγγίδηα. 

 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ζα παξαθνινπζνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη 

ζα ξπζκίδνληαη ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε αλαινγία C/N, ηα πνζνζηά νμπγφλνπ θαη 

ην pH. 

 

Ο ρψξνο ηεο πιαηείαο, ζα είλαη θαηάιιεια ζηεγαλνπνηεκέλνο θαη ζα δηαζέηεη 

ζχζηεκα ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ. Σα ζηξαγγίζκαηα ζα νδεγνχληαη ζε ζηεγαλή 

δεμακελή ζηξαγγηζκάησλ ρσξηηηθφηεηαο 5m3, πξνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζε. 

 

Σν ψξηκν θνκπφζη, ζα νδεγείηαη πξνο ηελ ηειηθή δηάζεζε, είηε σο εδαθνβειηησηηθφ, 

είηε γηα άιιεο ρξήζεηο. 

 

 

4.4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΩΝ 

Απφ ηηο θχξηεο δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο παξάγνληαη δηαζηαιιάδνληα πγξά 

(ζηξαγγίζκαηα), ηα νπνία ζπγθεθξηκέλα πξνέξρνληαη απφ ηα ζηάδηα ηεο ππνδνρήο, 

κεραληθήο δηαινγήο θαη θνκπνζηνπνίεζεο. Σα ελ ιφγσ πγξά ζα ζπιιέγνληαη ζε 

δεμακελή. 

 

Σα πιηθά θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο, ηεο δεμακελήο θαη ηνπ 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ν ζρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ είλαη επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ απνζήθεπζε πγξψλ, κε ξππαληηθφ θνξηίν 

αληίζηνηρν κε απηφ ησλ ζηξαγγηζκάησλ.  

 

Σα ζπιιεγκέλα ζηξαγγίζκαηα ζα δηαηίζεληαη ζηελπθηζηάκελε κνλάδαβηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο, κε επζχλε θαη θφζηνο ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

 

5. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

5.1 ΥΩΡΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Ζ ΜΟΓΗΑΚ ζα εγθαηαζηαζεί ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη πεξηθξαγκέλν 

νηθφπεδν. Σν έξγν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ρψξν γηα γξαθεία θαη 

απνδπηήξηα ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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χκθσλα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ, ην πξνζσπηθφ  ηελ ψξα 

ηεο εξγαζίαο, ζα θέξεη θαηάιιειε έλδπζε θαη ζα ρξεζηκνπνηεί εηδηθφ εμνπιηζκφ. 

Δπίζεο, ζα ηεξεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πγηεηλήο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε 

εγθαηάζηαζε ζα δηαζέηεη εηδηθφ ρψξν, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εμήο: 

 Φχιαμε ζηνιψλ εξγαζίαο 

 Έλδπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο, φπνηε απηφ απαηηείηαη 

 Απνιχκαλζε θαη ζεξαπεία, φηαλ ππάξρνπλ κηθξνηξαπκαηηζκνί 

 Απνρσξεηήξηα 

 

 

5.2 ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ είλαη ε 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. Θα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή 

ζσξάθηζε ηνπ ρψξνπ.  

 

 

5.3 ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Ζ ζσζηή θαη επηκειήο εθαξκνγή ησλ φξσλ νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ 

πξνεπεμεξγαζίαο, θαζηζηά εμαηξεηηθά κηθξή ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο ππξθαγηάο 

ζην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο. Όκσο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ 

απνθπγή ηεο αλάθιεμεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ ππνινίπσλ πιηθψλ, θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ 

πιήξσο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηπηψζεηο απφ ηελ εθδήισζε θάπνηαο ππξθαγηάο. Σα κέηξα 

απηά λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα εμήο: 

 

 Φνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο αθξνχ, ζθφλεο θαη CO2 θαηά πεξίπησζε 

 Γίθηπν ππξφζβεζεο κε ππξνζβεζηηθνχο θξνπλνχο. Απηφ πξνυπνζέηεη επαξθή 

πνζφηεηα λεξνχ. 

 

 

 

6. ΔΡΓΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

6.1 ΣΟΥΟ ΔΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ζ Μειέηε Σερληθήο Πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδφκελνπ ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηνπ έξγνπ. 
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Ζ πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε ηεο ΜΟΓΗΑΚ ζα έρεη ζαλ ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Σν ζέκα ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαζίζηαηαη πιένλ επηβεβιεκέλν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε 

βάζε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, αιιά θαη κε βάζε ηελ Δζληθή Ννκνζεζία γηα ηα κε 

επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα. 

 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο ζα ζπλίζηαηαη αθελφο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαιεί ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, θαη 

αθεηέξνπ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηεξγαζίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αθνξά ηελ εθπνκπή 

νζκψλ θαη ζθφλεο απφ ηηο δηάθνξεο επηκέξνπο κνλάδεο εθηφο ηνπ ρψξνπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαη ηελ ερνξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ηφζν εληφο ηεο 

κνλάδαο φζν θαη εθηφο απηήο. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηεξγαζηψλ, αθνξά ηηο επηκέξνπο παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο κνλάδαο, θαη απνζθνπεί ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε 

ηπρφλ πξνβιεκάησλ ή δπζιεηηνπξγηψλ κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, έηζη ψζηε 

ε κνλάδα λα ηθαλνπνηεί ηηο επηκέξνπο δηεξγαζίεο θαη ζπλνιηθά ηηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ ζρεδηάζηεθε.  

 

Σέινο, ε παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ απνζθνπεί 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ, λα 

πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν ην ηειηθφ πξντφλ είλαη ζχκθσλν κε ηηο λνκνζεηηθέο 

απαηηήζεηο θαη κε ηνπο ζηφρνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ. 

 

Σν πξφγξακκα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηνπ έξγνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα: 

 θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζα ειέγρνληαη, 

 ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ, 

 ππφδεημε κεζφδσλ κέηξεζεο πρ. δεηγκαηνιεςία, εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο. 

 

 

6.2 ΈΛΔΓΥΟ ΔΙΓΟΤ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία, αιιά θαη ε αζθάιεηα ηνπ έξγνπ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ είδνπο 

θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ εηζεξρφκελσλ απνβιήησλ. 

 

Ζ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ ζα ειέγρεηαη θαη ζα θαηαγξάθεηαη κέζσ ησλ 

εξγαζηψλ εηζφδνπ (δπγηζηήξην – γεθπξνπιάζηηγγα). 
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Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ είδνπο ησλ εηζεξρνκέλσλ απνβιήησλ, είλαη 

απαξαίηεηε ζε θάζε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ, κε ζθνπφ:  

 Σν δηαρσξηζκφ ησλ απνβιήησλ ζε απνδεθηά θαη κε απνδεθηά, ψζηε λα κελ 

δηαηίζεληαη ζηελ εγθαηάζηαζε απνξξίκκαηα πνπ δελ δχλαηαη λα επεμεξγαζζεί. 

 Σν πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηνηηθήο ζχλζεζεο ησλ απνδεθηψλ απνβιήησλ, 

πξνθεηκέλνπ αθελφο απηή λα κε βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο, αιιά ζε πξαγκαηηθέο 

κεηξήζεηο, θαη αθεηέξνπ λα παξαθνινπζείηαη ε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπο.  

 Σν πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ αλάθηεζεο θαη επεμεξγαζίαο κέζσ ηεο κνλάδαο, 

ψζηε λα ζπγθξίλεηαη θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 

Σα αλσηέξσ ζα επηηπγράλνληαη κε ηα αθφινπζα κέηξα: 

 

1. Πξηλ, ή θαηά ηελ παξάδνζε, ή ηελ πξψηε απφ ζεηξά παξαδφζεσλ (εθφζνλ ν 

ηχπνο ησλ απνβιήησλ παξακέλεη ακεηάβιεηνο), ν θάηνρνο ησλ απνβιήησλ ζα 

απνδεηθλχεη κε ηα θαηάιιεια έγγξαθα φηη ηα ζπγθεθξηκέλα απφβιεηα κπνξνχλ 

λα γίλνπλ δεθηά ζηελ εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηελ άδεηα, θαη φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα απνδνρήο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί. 

 

2. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζα ηεξεί ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο: 

 Έιεγρν ησλ εγγξάθσλ γηα ηα απφβιεηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Ζ επζχλε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ ησλ εγγξάθσλ 

είλαη ηνπ απνζηνιέα ησλ απνβιήησλ. 

  Οπηηθή εμέηαζε ησλ απνβιήησλ ζηελ είζνδν θαη εμαθξίβσζε φηη ηα 

απφβιεηα αληηζηνηρνχλ πξνο ηελ πεξηγξαθή πνπ πεξηέρεηαη ζηα έγγξαθα 

πνπ ππέβαιε ν θάηνρνο, 

 Σήξεζε αξρείνπ ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εηζεξρφκελσλ απνβιήησλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ε πξνέιεπζε, ε 

εκεξνκελία θαη ψξα παξάδνζεο, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ 

απνξξηκκάησλ, ηα ζηνηρεία ηνπ παξαγσγνχ, ή εάλ πξφθεηηαη γηα αζηηθά 

απφβιεηα, ηνπ θνξέα ζπιινγήο. Οη πιεξνθνξίεο ζα δηαηίζεληαη ζηηο 

αξκφδηεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο, φηαλ δεηνχληαη γηα 

ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο. 

 

3. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζα παξέρεη πάληνηε έγγξαθε βεβαίσζε 

παξαιαβήο, γηα θάζε είζνδν θαη εθθφξησζε απνβιήησλ ζηελ εγθαηάζηαζε. 

Σέηνηνπ είδνπο βεβαίσζε κπνξεί λα απνηειέζεη ην δειηίν εηζφδνπ πνπ δίλεηαη 

θαηά ηελ είζνδν θαη δχγηζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. 

 

ε ζπκθσλία κε ηε λνκνζεζία (ΚΤΑ 50910, ΚΤΑ 114218), αιιά θαη γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη δεηγκαηνιεςίεο ζρεηηθά κε 

ηελ πνηφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ (ζχζηαζε) ελψ δείγκαηα ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη 

ψζηε λα είλαη γλσζηά ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ. Οη θπζηθνρεκηθέο 

παξάκεηξνη πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζα είλαη θαη’ ειάρηζην: πνζνζηφ πγξαζίαο, 

νιηθφο νξγαληθφο άλζξαθαο θαη ζχλζεζε απνξξηκκάησλ. Οη απαηηνχκελεο αλαιχζεηο 
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(ζχζηαζεο θαη θπζηθνρεκηθέο) ζα δηεμάγνληαη ζε θαηάιιειν αλαγλσξηζκέλν 

εξγαζηήξην.  

ΓηαηεδηελέξγεηαησλδεηγκαηνιεςηψλζχζηαζεοπξνηείλεηαηηνπξφηππνASTMD5231-

92(2003) 

(“StandardTestMethodforDeterminationoftheCompositionofUnprocessedMunicipalSol

idWaste”), θαηνθαλνληζκφοRCRA (WasteSamplingDraftTechnicalGuidance, EPA530-

D-02-002).  

Οη δεηγκαηνιεςίεο απηέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη κεηά λα επαλαιακβάλνληαη. Δηδηθφηεξα, ε ζπρλφηεηα ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ ζα πξέπεη λα είλαηεηήζηα χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 50910, άξζξν 12, νη 

ππφρξενη θνξείο γηα ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή ρψξσλ δηάζεζεο ππνβάιινπλ 

κέρξη 20 Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο εηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη 

φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζηελ αξκφδηα Γ/λζε ΠΔΥΩ.   

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο ησλ 

απνξξηκκάησλ, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζε θαηάιιειν δηακνξθσκέλν 

ρψξν είηε ζην ρψξν ππνδνρήο θαη εθθφξησζεο ησλ απνξξηκκάησλ.  

 

6.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΔΡΙΩΝ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο 

ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ νζκψλ θαη ησλ επηπέδσλ ζθφλεο πνπ 

απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ξχπνπο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηελ εγθαηάζηαζε. 

 

 

6.3.1 ΟΜΔ 

Θα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε χπαξμε νζκψλ ζηα φξηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηα φξηα 

ησλ θνληηλφηεξσλ νηθηζκψλ, βάζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Δθφζνλ 

δηαπηζησζεί ζεκαληηθή φριεζε απφ νζκέο, κεηά απφ ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο, λα αλαηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν/Πξνκεζεπηή ζχληαμε εηδηθήο κειέηεο 

κε έξεπλα θαη κεηξήζεηο ζην έξγν θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ πεγψλ ησλ νζκψλ θαη ηελ πξφηαζε κέηξσλ ειέγρνπ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα ειέγρνπ ησλ νζκψλ. 

 

Οη αλαιχζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εμακεηαία βάζε. Οη κεηξήζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηεο εγθαηάζηαζεο.  

 

Ζ κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο νζκψλ, ζα γίλεηαη κε ηε ιήςε δεηγκάησλ ζε αδξαλή 

δνρεία ή αδξαλείο πιαζηηθνχο ζάθνπο, ηα νπνία θαηφπηλ ζα νδεγνχληαη ζε 

θαηάιιειν αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ. Πξνηείλεηαη 

ε κέζνδνο ηεο φζθξεζεο (Olfactometry) ζχκθσλα κε ην πξφηππν CEN 13725.  
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6.3.2 ΚΟΝΔ 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ ζθφλεο αθνξνχλ ηε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ζθφλεο (π.ρ. κνλάδα ππνδνρήο) κε ηε ρξήζε θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ζε θαηάιιεια ζεκεία. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη ζε εμακεηαία βάζε. Γηα 

ηηο κεηξήζεηο κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία κεηξεηέο αδηαθάλεηαο 

(opacity meters) -κεηξεηέο πνπ ζα δηαθξηβψλνληαη εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ- κε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Άκεζε, ζπλερήο κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζθφλεο 

 Μεηξήζεηο ζε % opacity ή mg/m3 ζθφλεο  

 Δχξνο: 0-20 έσο 0-100 % αδηαθάλεηα ή ζπγθέληξσζε ζθφλεο 0 - 100 έσο 0 - 999 

mg/m3 

 Αθξίβεηα: 2% αδηαθάλεηα 

 

Σν κέγηζην επηηξεπηφ φξην ζθφλεο ζηα φξηα ηεο εγθαηάζηαζεο δε ζα ππεξβαίλεη ηα 

50 mg/m3. ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηεο Μνλάδαο ζχκθσλα θαη κε ην ΠΓ 77/1933 

θαζνξίδνληαη νη παξαθάησ νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο: 

 

 Γηα ην αλαπλεχζηκν θιάζκα αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ 5 mg/m3. 

 Γηα ην εηζπλεχζηκν θιάζκα αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ 10 mg/m3. 

 

 

 

 

6.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Θα δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε δεηγκάησλ πγξψλ απνβιήησλ απφ ηε 

δεμακελή ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ θαη απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ ρψξνπ αλάινγα κε 

ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ.  

Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη επηπιένλ απφ επηθαλεηαθέο ζπγθεληξψζεηο πδάησλ, 

φηαλ απηέο ππάξρνπλ (π.ρ. βξφρηλεο πεξηφδνπο). 

 

Οη παξάκεηξνη πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Παξάκεηξνη πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη γηα ηα πγξά απόβιεηα (πγξά πιύζεωλ, 

ζηξαγγίζκαηα) 

BOD5  Ακκσληαθφ άδσην  

COD  Οξγαληθφ άδσην 

TS DS 

pH  Οιηθφο θψζθνξνο 

Αγσγηκφηεηα  

 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζα είλαη εμακεληαία. ηε ζπλέρεηα ηα δείγκαηα ζα 

δηαηίζεληαη ζε θαηάιιειν εξγαζηήξην γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αλαιχζεσλ. 
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Οη πξφηππεο κέζνδνη αλαιχζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

 

Πξόηππεο κέζνδνη αλαιύζεωλ γηα ηα ύδαηα (επηθαλεηαθά ύδαηα θαη πγξά 

απόβιεηα) 

A/A Πξνζδηνξηζκόο Πεξηγξαθή κεζόδνπ StandardMethod 

1 pH Ζιεθηξνκεηξία 4500 – H B. 

2 Αγσγηκφηεηα Αγσγηκνκεηξία 2520 B. 

3 B.O.D. Μαλνκεηξία 5210 D. 

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

5 Οιηθά ζηεξεά ηαζκηθή 2540 B. 

6 Γηαιπκέλα ζηεξεά ηαζκηθή 2540 C. 

7 Οξγαληθφ άδσην Μέζνδνο Kjeldahl 4500 – Norg. B. 

8 Οιηθφο θψζθνξνο 
Μέζνδνο 

stannouschloride 
4500 – P D. 

 

 

6.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΚΟΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

πληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ, ηφζν ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ, φζν θαη εληφο ησλ θηηξηαθψλ ρψξσλ φπνπ 

εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ.  

 

Ζ δηελέξγεηα κεηξήζεσλ ζνξχβνπ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα γίλεη 

ζχκθσλα κε ην Π∆ 85/38/18-3-1991, θαη ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ. ε πεξίπησζε πνπ 

ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα ζνξχβνπ ππεξβαίλνληαη, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη εηδηθά 

κέηξα ερνκφλσζεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

ζνξχβνπ, θπξίσο ζηηο πεξηφδνπο λχρηαο θαη εκέξαο, ζα γίλεηαη ζε εμακεληαία βάζε. 

Οη ερνκεηξήζεηο ζα γίλνληαη πεξηκεηξηθά ηεο εγθαηάζηαζεο κε απηφλνκν θνξεηφ 

ζχζηεκα κέηξεζεο, θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο αθξίβεηαο Σχπνπ 1 (Type 1), ην νπνίν 

ζα πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο Γεκνζηεχζεηο 60651 θαη 

60804 ηεο Γηεζλνχο Ζιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο (I.E.C. Publications 60651-1994 

and 60804-1993) θαζψο θαη ηνπ ΔΛΟΣ 869/86. 

 

 

6.6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΑΠΟΓΟΔΩΝ ΣΩΝ ΔΠΙΜΔΡΟΤ 

ΔΡΓΑΙΩΝ 

Οη επηκέξνπο παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζχλνιν ηεο 

κνλάδαο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά, κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε 

ηεο απφδνζεο ηεο κνλάδαο.  
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ηηο θάζεηο ηεο κεραληθήο επεμεξγαζίαο, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ξπζκίδνληαη 

φια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, βάζε ηεο απφδνζεο θαη ησλ 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ νξίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

 

 

6.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Σα ηειηθά πξντφληα ηεο κνλάδαο, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζπζηεκαηηθά γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 

Παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα ζπλνςίδεηαη ην πξφγξακκα ησλ αλαιχζεσλ 

παξαθνινχζεζεο πνπ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εθπνλνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Μνλάδαο. 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
ΜΟΝΑΓΑ  

ΜΔΣΡΗΗ 
ΤΥΝΟΣΗΣΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΗΜΔΙΟ  
ΜΔΣΡΗΗ 

Α
ηκ

φ
ζ

θ
α

ηξ
α

 

Οζκέο 

Μνλάδεο 
νζκψλ 
(MO/m3) 

• εμακεληαίσο 
• θαη'αλάγθε 

• ηα φξηα ηεο εγθαηάζηαζεο 
(ΝΑ, ΝΓ, ΒΑ, ΒΓ,Α,Γ) 
• Δίζνδνο/έμνδνο βηφθηιηξνπ 

θφλεο 
 

mg/m3 6κεληαίσο • ρψξνο κεραληθήο δηαινγήο 
 

Τ
γ
ξ

ά
  

Α
π

φ
β

ι
ε

ηα
 

ηξαγγίζκαηα 

BOD  
COD  
TS  

TDS  
N-org 

 NH4-N  
TP  
pH  

conductivity 

6κεληαίσο • δεμακελή ζπιινγήο  
ζηξαγγηζκάησλ 

Λνηπά απφβιεηα 

6κεληαίσο • επηθαλεηαθά χδαηα 
 
 

Α
θ
ν

π
ζ

ηη
θ
φ

 

π
εξ

ηβ
ά

ι
ι
ν

λ
 

Θφξπβνο 

dBA/m 6κεληαίσο 
• ρψξνο κεραληθήο δηαινγήο 
• φξηα γεπέδνπ 

Π
ν

ηφ
ηε

ηα
  

π
ξ

ν
τφ

λ
ην

ο
 

Τγξαζία 
%  Μεληαίσο • εηζεξρφκελα απνξξίκκαηα 

• εμεξρφκελα απνξξίκκαηα 

ΣΟC  
  6κεληαίσο • εηζεξρφκελα απνξξίκκαηα 

• εμεξρφκελα απνξξίκκαηα 

Μείσζε κάδαο 
 % Μεληαίσο • εηζεξρφκελα απνξξίκκαηα 

• εμεξρφκελα απνξξίκκαηα 

χζηαζε απνξξηκκάησλ  
 % 6κεληαίσο • εηζεξρφκελα απνξξίκκαηα 

• εμεξρφκελα απνξξίκκαηα 

Καζαξφηεηα % 3κεληαίσο • αλαθηψκελα πιηθά 
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Τγξαζία, ζεξκνγφλνο 
δχλακε, TOC 

 3κεληαίσο • δεπηεξνγελέο ζηεξεφ θαχζηκν 

Τγξαζία, pH  3κεληαίσο • πξντφλ ηχπνπ θφκπνζη 

 

 

6.8 ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ – ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

8.8.1. Δντομοκτονία – Καταπολέμηση μύγας 

 

Γηα ηελ απνθπγή νριήζεσλ απφ έληνκα (π.ρ. κχγεο θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 

πξφγξακκα ςεθαζκψλ κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο απεληφκσζεο γηα ηηο κχγεο, ην 

νπνίν ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζρεδηάζεη θαη ζα αθνξά ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ.  

 

Δληνκνθηνλία ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηεο Μνλάδαο, 

κε ςεθαζκνχο εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ θαη φπνπ παξαηεξείηαη απμεκέλε ζπγθέληξσζε 

εληφκσλ, απηνκαηνπνηεκέλα ή κε.  

 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ζθεπάζκαηα πνπ λα είλαη εηδηθήο 

θαηεγνξίαο πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο (αηνμηθά), θαηάιιεια εγθεθξηκέλα απφ ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη αθίλδπλα γηα ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο Μνλάδαο. Σα ζθεπάζκαηα ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ θαηά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαπνιέκεζε, ψζηε λα κελ 

πξνθαιείηαη αληνρή ησλ εληφκσλ ζηνπο ςεθαζκνχο. 

 

Θα πξέπεη επίζεο λα γίλεηαη θαη εηδηθή θαηαπνιέκεζε ηεο κχγαο ζε δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο αλάπηπμεο ηεο (απγά, πξνλχκθε, θ.ιπ.) 

 

Ζ ζπρλφηεηα εθαξκνγήο εληνκνθηνλίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην πφξηζκα ηεο 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο ηνπ έξγνπ. 

Σν πξφγξακκα απηφ δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη θαζ’ ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο αλά επνρή θαη ηηο ζπλζήθεο.  

 

8.8.2. Μυοκτονία 

 

Γηα ηε εμφλησζε ησλ ηξσθηηθψλ π.ρ. πνληίθηα ζα πξέπεη επίζεο λα εθαξκφδεηαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα κπνθηνλίαο, κε θαηάιιεια ζθεπάζκαηα θαη παγίδεο. Ζ 

εθαξκνγή ηεο κπνθηνλίαο κπνξεί λα γίλεηαη  κε ρξήζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ, νη 

νπνίνη ζα έρνπλ θαηάιιειε αλεμίηειε ζήκαλζε γηα ιφγνπο: 

 Αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ. 

 Αζθάιεηαο γηα ηελ παλίδα θαη ηα θαηνηθίδηα δψα. 

 Πξνζηαζίαο ηνπ δνιψκαηνο απφ αληίμνεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 
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Ζ ζπρλφηεηα κπνθηνλίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην πφξηζκα ηεο Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο ηνπ έξγνπ. Σν 

πξφγξακκα απηφ δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη θαζ’ ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο αλά επνρή θαη ηηο ζπλζήθεο.  

 

 

6.9 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ππεξεζίαο απνηειεί ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ην αλαγθαίν πξνο ηνχην πξνζσπηθφ, 

σο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ Μειέηε Σερληθήο Πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδφκελνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία νξγάλσζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο, κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δψζεη επεμεγήζεηο θαη ιχζεηο ζε φπνην ζέκα θαη 

πξφβιεκα παξνπζηαζηεί ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ελψ ζπγρξφλσο ζα 

πξέπεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ζηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, φηαλ θαη εάλ 

απηφ ηνπ δεηεζεί. 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά 

αιιά φρη πεξηνξηζηηθά ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: 

α) Δγθαηάζηαζε ηεο ΜΟΓΗΑΚ θαη γεληθέο εξγαζίεο νξγάλσζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

β) Δξγαζίεο νξζήο επεμεξγαζίαο ησλ απνξξηκκάησλ 

γ) Δξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

δ) Δξγαζίεο πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ 

ε) Δξγαζίεο κεηαθνξάο ησλ επεμεξγαζκέλσλ απνξξηκκάησλ πξνο δηάζεζε ζηνλ 

ρψξν πνπ ζα ην ππνδείμεη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ. 

 

Ο πάξνρνο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επεμεξγαζίαο ησλ απνξξηκκάησλ, ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα κεραλήκαηα πνπ έρεη πξνζθέξεη θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ππεξεζία θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

αλαιακβάλνληαο φια ηα έμνδα γηα ηα θαχζηκα, ιηπαληηθά, ζπληήξεζε θαη ηπρφλ 

απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη βιαβψλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζηα κεραλήκαηα 

θαηά ηε ρξήζε. Δθηφο απφ ηα κεραλήκαηα πνπ ζα πξνζθέξεη, ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη 

άιια, απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγνπ θπξίσο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζην θφζηνο αλά ηφλν πνπ ζα πξνζθέξεη.  

 

 

6.10 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΑΚΣΙΚΩΝ 

Ο Πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο ηξηψλ κελψλ λα νξγαλψζεη ηελ απνζήθε 

αληαιιαθηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη θαηά ην δπλαηφλ (ρσξίο βέβαηα λα 

απνθιείνληαη) νη δηαθνπέο ζηε παξαιαβή θαη επεμεξγαζία απνξξηκκάησλ ελ φςεη 

αλακνλήο αληαιιαθηηθνχ.  
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6.11 ΔΡΓΑΙΔ ΔΙΟΓΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ 

Ζ κνλάδα ζα δέρεηαη εκεξεζίσο πεξίπνπ 4-5 απνξξηκκαηνθφξα, ηα νπνία ζα 

δηέξρνληαη απφ ηελ πχιε εηζφδνπ θαη ζα θαηεπζχλνληαη πξνο ην δπγηζηήξην. ηελ 

πχιε, ζα ππάξρεη αξκφδηνο θχιαθαο, ν νπνίνο ζα εθηειεί ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 

1. Οπηηθφ έιεγρν ησλ εηζεξρφκελσλ θνξηίσλ 

2. Δλεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζηνλ Ζ/Τ, κε: 

 Σνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο νρήκαηνο 

 Σελ εκεξνκελία 

 Σελ ψξα 

 Σν απφβαξν (γλσζηφ γηα θάζε φρεκα) 

3. Εχγηζε ηνπ νρήκαηνο θαη θαηαγξαθή ζηε κλήκε ηνπ Ζ/Τ ησλ ζηνηρείσλ: 

 Δίδνο θνξηίνπ 

 Πξνέιεπζε απνξξίκκαηνο 

 Μηθηφ βάξνο 

 Αχμσλ αξηζκφο δχγηζεο 

 Κσδηθφο πφξηαο πξννξηζκνχ απνξξηκκαηνθφξνπ 

4. Δθηχπσζε δειηίνπ εηζφδνπ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

 

Ζ δχγηζε ησλ εμεξρφκελσλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη επίζεο κε αλάινγν ηξφπν (π.ρ. 

θνξηεγά δήκσλ γηα θιαδηά - ρφξηα). 

 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία απαηηεί ηελ θαηαγξαθή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο, πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζε ππνινγηζηή ζην δπγηζηήξην ηεο εγθαηάζηαζεο.  

 

Δπηπιένλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ησλ 

εηζεξρνκέλσλ - εμεξρνκέλσλ νρεκάησλ ζηε Μνλάδα, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί 

επηπιένλ κηα θάκεξα παξαθνινχζεζεο ζπκβαηή ζην πθηζηάκελν θχθισκα 

παξαθνινχζεζεο, κε έμνδα θαη επηκέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

δπγηζηεξίνπ,  θαζ’ ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο. 

 

 

6.12 ΔΡΓΑΙΔ ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

ηελ ππνδνρή, ηα απνξξηκκαηνθφξα ζα θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ πιαηεία ειηγκψλ θαη 

πξνζεγγίδνπλ κε ηελ φπηζζελ γηα ηελ εθθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ δηαδηθαζία 

δελ ζα απαηηεί, ζε θακηά πεξίπησζε, ηελ έμνδν ηνπ νδεγνχ απφ ην 

απνξξηκκαηνθφξν.  
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6.13 ΔΡΓΑΙΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο πεξηβαιινληηθά απνδεθηήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, βάζε 

θαη ηεο πθηζηακέλεο λνκνζεζίαο, απαξαίηεηε είλαη ε εθηέιεζε κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε, θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο θχξηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηελ 

απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

πλνπηηθά, νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν πεξηβαιινληηθφο 

έιεγρνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, είλαη: 

o Ζκεξήζηνο έιεγρνο ηνπ είδνο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ εηζεξρφκελσλ 

απνξξηκκάησλ 

o Παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζηα πιαίζηα ηεο 

ηαθηηθήο ζπληήξεζήο ηνπ 

o Μεληαία παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ ξπζκηζηηθψλ παξακέηξσλ ησλ 

βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ βάζε ησλ 

εμαγφκελσλ απνηειεζκάησλ 

o Σξηκεληαίνο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ θπξίνπ ξεχκαηνο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ  

 

Βαζηθή εξγαζία ζε φιεο ηηο παξαπάλσ παξαθνινπζήζεηο θαη ειέγρνπο είλαη ε 

θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ. 

 

 

6.14 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, είλαη ε εθηέιεζε κηαο ζεηξάο 

εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ κνλάδα θαη αθνξνχλ: 

 πληήξεζε έξγσλ νδνπνηίαο 

 Καζαξηζκφο ηάθξσλ νκβξίσλ θαη νρεηψλ νκβξίσλ 

 Καζαξηζκφο ρψξνπ θαη πεξίθξαμεο απφ ειαθξά αληηθείκελα 

 πληήξεζε πξαζίλνπ – άξδεπζε 

 πληήξεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Λεηηνπξγία, έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ δηεξγαζηψλ επεμεξγαζίαο ησλ 

απνξξηκκάησλ 

 πληήξεζε φισλ ησλ ππνινίπσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ, ψζηε λα βξίζθνληαη 

ζε άξηηα ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε αλά πάζα ζηηγκή 

 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ρσξίδνληαη ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο: 

Α) Δξγαζίεο ζπληήξεζεο γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη έξγσλ ππνδνκήο 

Β) Δξγαζίεο ζπληήξεζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εγθαηαζηάζεσλ 
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Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ησλ 

έξγσλ ππνδνκήο, ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: 

1. πληήξεζε έξγσλ νδνπνηίαο: Καζαξηζκφο θαη απνθαηάζηαζε θζνξψλ έξγσλ 

νδνπνηίαο 

2. πληήξεζε έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο: Απνκάθξπλζε θεξηψλ πιηθψλ 

(θιαδηά, ρψκαηα, θ.ιπ.) απ’ ηηο ηάθξνπο νκβξίσλ 

3. Καζαξηζκφο ρψξνπ θαη πεξίθξαμεο απφ ειαθξά αληηθείκελα: Γεληθφο ηαθηηθφο 

έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ 

4. Καζαξηζκφο επηθαλεηψλ: Αθνξά ηφζνλ ηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ εθηεζεηκέλσλ 

επηθαλεηψλ (π.ρ. πιαηεία θίλεζεο απνξξηκκαηνθφξσλ θ.ιπ.), φπσο θαη ηνπο 

ρψξνπο κεραληθήο πξνεπεμεξγαζία θαη κεηεπεμεξγαζίαο 

5. Λνηπέο εξγαζίεο γεληθήο ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο 

 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε: 

1. Σαθηηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη πηζηά θαη 

ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά εγρεηξίδηα ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ 

2. Έθηαθηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ ζα 

παξαηεξείηαη θάπνην πξφβιεκα ή βιάβε ζε έλα κεραλνινγηθφ ζηνηρείν. 

 

Ο Αλάδνρνο εληφο δπν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζα ππνβάιεη ην 

πξφγξακκα ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη ηα ηππνπνηεκέλα έληππα πνπ ζα 

ππνγξάθνληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα θάζε κεράλεκα ζα 

ηεξείηαη θάθεινο φπνπ ζα πεξηέρνληαη α) ηα ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα 

αξκνδίσο απφ ζπληεξεηή θαη ΓΤ έληππα θαη β) ην ηζηνξηθφ ζπληεξήζεσλ θαη βιαβψλ 

ηνπ. Μέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο, ν εμνπιηζκφο ζα 

ζπληεξείηαη φπσο ζπληεξείηαη ζήκεξα. 

 

6.15 ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

6.15.1 ΩΡΑΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ζ ΜΟΓΗΑΚ ζα είλαη ζε ιεηηνπξγία ζε εμαήκεξε  βάζε, γηα νθηψ (8) ψξεο εκεξεζίσο. 

Δπηπιένλ ν Αλάδνρνο, ζε ζπκθσλία κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα 

πξνζαξκφδεη ην σξάξην θαη ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Με 

ιεηηνπξγία ηεο ΜΟΓΗΑΚ ζε επίζεκεο Αξγίεο, ζα κπνξεί λα επηηξέπεηαη ζε ζπκθσλία 

κε ην Γήκν Πχινπ - Νέζηνξνο. 

 

Σν πξνζσπηθφ ζα θαιχπηεη: 

 Σελ θαλνληθή ιεηηνπξγία 

 Σελ ιεηηνπξγία θαηά ηηο αξγίεο 

 Σηο αλάγθεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηηο άδεηεο 

 Σελ ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη ηελ γεληθή ζπληήξεζε 

 

 



Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Πύλου – Νέστορος (Προμήθεια& Λειτουργία) 

 

 

Τεχνική Περιγραφή –Τεχνικές Προδιαγραφές 22 

6.15.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 

πξνεπεμεξγαζίαο, ην απαηηνχκελν δηαζέζηκν πξνζσπηθφ εθηηκάηαη ζε 6 άηνκα 

πεξίπνπ θαη αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Απαηηνύκελν πξνζωπηθό κνλάδαο πξνεπεμεξγαζίαο. 

Α/Α Δηδηθόηεηα Αξηζκόο αηόκωλ 

1 Δπφπηεο κνλάδαο- Γηεπζπληήο 1 

2 Υεηξηζηήο 1 

3 Βνεζφο Υεηξηζηήο 1 

4 Δξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ 2 

5 Φχιαθαο 1 

 ύλνιν 6 

 

ηηο ζέζεηο ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη νη ζέζεηο ρεηξνδηαινγήο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη βέβαηα 

ζπλάξηεζε ηεο ηερλνινγίαο δηαρσξηζκνχ απνξξηκκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηεί. 

 

6.16 ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

6.16.1 ΓΔΝΙΚΑ 

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην ζχλνιν δειαδή ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, επεξεάδνπλ ζαθψο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ή άιισλ ηξίησλ πνπ επηζθέπηνληαη ή ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε ζθφλε, ν ζφξπβνο, ε πςειή ή ρακειή 

ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, αιιά θαη νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο. 

 

Ζ πξφιεςε θαη πξνζηαζία απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο, απνηξέπνπλ 

πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη νη 

επαγγεικαηηθέο παζήζεηο θαη ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, θαη αζθαιψο δελ αθνξά κφλν 

ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, αιιά έρεη θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα, κε 

ην αληίζηνηρν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο. 

 

Ο Αλάδνρνο ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο ζηελ εξγαζίαο π.ρ. Ν. 3850/2010, ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο φιεο ηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο θαη λα 

ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ ηξίησλ.  

 

Ζ Μειέηε Σερληθήο Πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδφκελνπ ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφ 

Οδεγφ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. Ο νδεγφο απηφο ζα αθνξά εηδηθά ηελ εξγαζία ζε 
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ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, δειαδή ρψξνπο ζηνπο 

νπνίνπο ν αλάδνρνο θαη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηδηαίηεξα, λα ηεξνχλ 

ηα πξνβιεπφκελα θαη λα ζέβνληαη απνιχησο ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην Ν. 3850/2010, ηελ θείκελε λνκνζεζία ή αλαθέξνληαη ζηνλ ελ 

ιφγσ νδεγφ.  

 

ε γλσζηφ ζεκείν ηεο ΜΟΓΗΑΚ ζα ππάξρνπλ φια ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

ζα επαξθνχλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην θαλνληζκφ 

αζθάιεηαο (θξάλε, θφξκεο, γάληηα, κάζθεο, δψλεο αλάξηεζεο θ.ιπ.). Καηάινγνο ησλ 

κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ, ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί θαη ηαηξφ εξγαζίαο ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οθείιεη 

επίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010 λα ελεκεξψλεη, λα εθπαηδεχεη θαη 

λα ιακβάλεη φια εθείλα ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο. 

 

6.16.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

Οη παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, 

θαηαηάζζνληαη ζε 7 θαηεγνξίεο: 

1. ηνπο θπζηθνχο (ζφξπβνο, ζεξκνθξαζία, πγξαζία), 

2. ηνπο ρεκηθνχο (ζθφλε, αέξηα, αηκνί, κηθξνζσκαηίδηα), 

3. ηνπο κεραληθνχο (δνλήζεηο), 

4. ηνπο βηνινγηθνχο (βαθηεξίδηα, ηνί, παξάζηηα), 

5. ηνπο ςπρηθνχο 

6. ηα αηπρήκαηα 

7. ηηο ππξθαγηέο 

Ζ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Αλαδφρνπ, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη βέβαην φηη ζα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ζα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, δηαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια, απφ ηελ άπνςε ηεο πγείαο θαη ησλ θηλδχλσλ ηφζν ην πεξηβάιινλ φζν 

θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

6.16.3 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Ο Καλνληζκφο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα εξγαζία ζε ρψξνπο δηάζεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ - ε επζχλε εθαξκνγήο ηνπ νπνίνπ αλήθεη απνθιεηζηηθά 

ζηνλ Φνξέα Λεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ -αλαιχεηαη ζε κέηξα πξφιεςεο, κέηξα πγηεηλήο, 

άδεηεο εξγαζίαο θιπ. 
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Αθνινχζσο αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ 

ιχζεηο θαηά ηελ ζχληαμε ηεο Μειέηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 

1. Μέηξα πξφιεςεο 

2. Δπηινγή πξνζσπηθνχ 

3. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξνζσπηθνχ 

4. Μέηξα πγηεηλήο 

o σκαηηθή πγηεηλή 

o Τγηεηλή έλδπζεο 

o Οκαδηθή πγηεηλή 

5. Δπηζεψξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

6. Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ 

 

 

 

6.17 ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

ΣΡΙΣΩΝ 

Ζ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο εμαζθαιίδεηαη, ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ ηνλ 

Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, κε κία ζεηξά κέηξσλ θαη ειέγρσλ πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Αλάδνρν θαη είλαη ηα εμήο: 

o Πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ παξεκπφδηζε πξνζέιεπζεο 

παξείζαθησλ 

o Οπδέηεξε δψλε πεξηθεξεηαθά ηνπ γεπέδνπ γηα αληηππξηθή πξνζηαζία 

o Έιεγρνο ησλ εηζεξρφκελσλ θνξηίσλ θαη απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε φζα θξίλνληαη 

αθαηάιιεια, θαηά ηελ είζνδν θαη δχγηζε ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

o Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο 

o Οπηηθφο έιεγρνο εηζεξρφκελσλ απνβιήησλ 

 

ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ηνπ ζηαζκνχ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ ηξίησλ, δειαδή ηνπο φξνπο θαη θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ 

ηφζν ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ, φζν θαη νη 

επηζθέπηεο ηνπ ρψξνπ. 

 

6.18 ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, είλαη απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ 

αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεη ην πξφγξακκα 

ιεηηνπξγίαο θαη πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ. Σν ζρέδην απηφ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην: 

o ηελ νλνκαζία ηνπ πηζαλνχ πεξηζηαηηθνχ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

o ηελ αηηηνιφγεζε ηεο εκθάληζεο ηνπ 

o ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
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o ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

 

Σα πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηαγξαθηνχλ εηδηθά ζρέδηα 

αληηκεηψπηζεο, είλαη ηα εμήο: 

 Πξνζέιεπζε κεγάιεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ 

 Ππξθαγηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο – ρψξν δηάζεζεο 

 πλερήο βξνρφπησζε 

 Αζηνρία κεραλήκαηνο 

 Έμσζελ παξεκβάζεηο αλαξκφδησλ πξνζψπσλ. 

 

 

7. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

7.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο πάξνρνο, ζε πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη παξαθάησ, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα εγθαηαζηήζεη α) ρίζηε ζάθθσλ β) πεξηζηξνθηθφ 

θφζθηλν γ) θακπίλα ρεηξνδηαινγήοθαη δ) αλαζηξνθέα ζσξψλ θνκπνζηνπνίεζεο 

Ωο πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ λένπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ νξίδεηαη ζε 4 κήλεο, κφλν κεηά απφ ηελ έγγξαθε εληνιή 

ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο ζα πξέπεη λα πεξηέρεηαη θαη’ ειάρηζηνλ θαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ δηαθξηηφ ηκήκα γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνο πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ ζα πεξηέρεη, γηα θάζε είδνο: 

 Πιήξεο Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Σερληθά θπιιάδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, 

 Ζιεθηξνινγηθά ρέδηα 

 Πξφγξακκα ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Λίζηα εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ  

 Γήισζε γηα ρξφλν παξάδνζεο αληαιιαθηηθψλ θαη πξνζθεξφκελε έθπησζε 

επί ηεο ηηκήο ηνπ ηξέρνληνο ηηκνθαηαιφγνπ 

 Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 12κελε απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία. 

 ήκαλζε CE.  
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7.2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΥΙΣΗ ΑΚΩΝ 

 

Σα απνξξίκκαηα ζα ηξνθνδνηνχληαη κέζσ θνξησηή ζηνλ ζρίζηε ζάθσλ. Ο ζρίζηεο 

ζάθσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάλνημε ησλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ 

ηεκαρηζκφ νγθσδψλ ηεκαρίσλ. Ο ζρίζηεο ζα είλαη ειεθηξνθίλεηνο ή ληεδεινθίλεηνο 

θαηε δπλακηθφηεηα ηνπ ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη θαη ειάρηζηνλ ζε 9 tn/hr θαη 

58tn/day.Σν κεράλεκα ζα θέξεηαη επί ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ ζηηβαξνχ πιαηζίνπ 

εθνδηαζκέλνπ κε θαηάιιεινπο ζηαζεξνπνηεηέο. Ο ζρίζηεο ζα έρεη δηθφ ηνπ 

ειεθηξνινγηθφ πίλαθα. 

 

Ο ζρίζηεο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφο (απξφζβιεηνο) απφ μέλα ζψκαηα πνπ 

ηπρφλ ζα βξίζθνληαη κέζα ζην εηζεξρφκελν ξεχκα απνξξηκκάησλ φπσο ζίδεξα, 

αδξαλή πιηθά θιπ., ην ζχζηεκα ηεκαρηζκνχ λα κελ θαηαζηξέθεηαη απφ απηά, θαη λα 

είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε απνκάθξπλζή ηνπο κέζα απφ ην κεράλεκα, ζε 

πεξίπησζε πνπ απηά δελ εμέιζνπλ κφλα ηνπο ηεκαρηζκέλα ή αηεκάρηζηα. Σν 

κεράλεκα ζα πξέπεη λα έρεη αλνρή ζε μέλα ζψκαηα (κέηαιια θαη αδξαλή). 

 

Σν χςνο θφξησζεο ηνπ κεραλήκαηνο (ρακειφηεξν ζεκείν ρνάλεο παξαιαβήο 

απνξξηκκάησλ) ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε 

θνξησηή κε χςνο  θάδνπ ζηνλ πείξν πεξί ηα 4,5m. Μεραλήκαηα κε κεγάιν χςνο 

θφξησζεο ηα νπνία θαη’ αλάγθε απαηηνχλ εηδηθνχο ηειεζθνπηθνχο θνξησηέο ή 

κεγάινπο εηδηθνχο γεξαλνχο κε αξπάγε, απνθιείνληαη. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνδέρεηαη άλεηα ηα απνξξίκκαηα θαη λα ηα επεμεξγάδεηαη ρσξίο 

απηά λα αλαπεδνχλ θαη λα ρξεηάδεηαη επηθίλδπλε παξέκβαζε απφ ηνλ θάδν ηνπ 

θνξησηή (δει. λα ηα ζπγθξαηεί ζην ρψξν θνπήο ν θάδνο ηνπ θνξησηή πηέδνληάο ηα 

πξνο ηα θάησ κέρξη ηελ επεμξεγαζία ηνπο) θαη ζπγθεθξηκέλα κεγάινπο πιαζηηθνχο 

ζάθνπο πιήξεηο απνξξηκκάησλ, ην ζχζηεκα θνπήο (ηχκπαλν) ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα έρεη κεγάιν κήθνο, ψζηε λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ηππηθφ πιάηνο 

ηνπ θάδνπ ηνπ θνξησηή. Δπίζεο ε ρνάλε απεπζείαο άλσζελ ηνπ ηπκπάλνπ ζα πξέπεη 

λα έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, ψζηε κε ηε κεγάιε ρσξεηηθφηεηα απηήο, ζα είλαη 

δπλαηή ε κνλνκηάο εθθέλσζε ηνπ θάδνπ ηνπ θνξησηή θαη ε απνκάθξπλζε απηνχ, κε 

ζηφρν ηελ πξαγκαηηθή επίηεπμε ηεο δεινπκέλεο δπλακηθφηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Τπνρξεσηηθά ην κεράλεκα ζα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθφ πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο  ην 

νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αθελφο κελ ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνπήο, αθεηέξνπ δε αληηζηξνθέο ηνπ ηπκπάλνπ ζε πεξίπησζε 

κπινθαξίζκαηνο ψζηε λα απειεπζεξψλεηαη απφ ην μέλν ζψκα πνπ πξνθάιεζε ην 

κπινθάξηζκα θαη λα ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Κάησζελ ηνπ ζπζηήκαηνο θνπήο ζα ππάξρεη νξηδφληηνο κεηαθνξηθφο ηκάληαο κε 

κήθνο αληίζηνηρν ηνπ ηπκπάλνπ, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη ην πιηθφ ζηνλ θεθιηκέλν 

ηκάληα απφξξηςεο. ε πεξίπησζε κπινθαξίζκαηνο ή κεγάινπ θνξηίνπ, πξηλ απφ ηελ 

αθηλεηνπνίεζε ηνπ ηκάληα ζα πξέπεη λα γίλεηαη απηφκαηε αληηζηξνθή ηεο θνξάο 
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πεξηζηξνθήο απηνχ κεξηθέο θνξέο, γηα πηζαλή απηφκαηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.Ζ 

εμαγσγή ηνπ ηεκαρηζκέλνπ πξντφληνο ζα γίλεηαη κε ειαζηηθή κεηαθνξηθή ηαηλία ε 

νπνία ζα απνξξίπηεη ην πξντφλ, θαη ε νπνία ζα θέξεη κεηαιιηθά ηνηρψκαηα 

(«παξαπέηηα») εθαηέξσζελ απηήο. Πάλσ απφ ηελ κεηαθνξηθή ηαηλία απφξξηςεο, ζα 

ππάξρεη εγθάξζηνο ειεθηξνκαγλήηεο δηαρσξηζκνχ καγλεηηδφκελσλ κεηάιισλ. 

 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΙΡΟΓΙΑΛΟΓΗ 

 

Μεηά απφ ην ζρίζηε ζάθσλ, ηα απνξξίκκαηα ζα νδεγνχληαη πξνο αλάθηεζε πιηθψλ, 

επί ηφπνπ ζε κνλάδα δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Απφ ηε δηαινγή αλαθηψληαη 

δχν ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίεο πιηθψλ (ραξηφλη θαη πιαζηηθά). Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά 

ζα δηαηίζεληαη κε θξνληίδα θαη κέξηκλα ηνπ εξγνιάβνπ. 

 

Ζ θφξησζε ηεο κνλάδαο ρεηξνδηαινγήο ζα γίλεηαη απεπζείαο απφ ηε κεηαθνξηθή 

ηαηλία εμφδνπ ηνπ πεξηζηξνθηθνχ θνζθίλνπ. Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη ηέζζεξηο ζέζεηο 

ρεηξνδηαινγήο. Ζ ειάρηζηε δπλακηθφηεηά ηεο είλαη 9 tn/hr θαη 58  tn/day.  Δπηπιένλ ζα 

δηαζέηεη εηδηθά δνρεία (container) γηα ηελ ππνδνρή ησλ αλαθπθιψζηκσλ πξντφλησλ. 

 

 

ΑΝΑΣΡΟΦΔΑ ΩΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 

 

 

Σν ιεπηφ θιάζκα (νξγαληθφ θιάζκα) απφ ην ζηάδην ηεο κεραληθήο δηαινγήο νδεγείηαη 

ζην ρψξν ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο κε ηε βνήζεηα θνξησηή, φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θνκπνζηνπνίεζε. Ο Αλάδνρνο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο 

δηεξγαζίαο θνκπνζηνπνίεζεο, ζα πξνκεζεχζεη απηνπξνσζνχκελν ζχζηεκα 

αλάδεπζεο κε νξηδνληην αμνλα. 

 

Ζ εκεξήζηα πνζφηεηα νξγαληθνχ θιάζκαηνο πνπ ζα νδεγείηαη πξνο 

θνκπνζηνπνίεζε εθηηκάηαη ίζε κε 25 ηλ/εκέξα. Ζ αλαζηξνθή ησλ ζσξψλ 

θνκπνζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο εκεξεζίσο θαηά ηηο 

πξψηεο δχν (2) εβδνκάδεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα (ππφινηπεο έμη εβδνκάδεο) ε 

ζπρλφηεηα ζα κεησζεί ζε κία θνξά εκεξεζίσο 

 

 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Απηφ-πξνσζνχκελν ζχζηεκα αλάδεπζεο κε αηζάιηλεο ηξνραιίεο θαη ειαζηηθά 

θαιχκκαηα 

 ηξνθείν αλάκημεο απφ αηζάιη αλζεθηηθφ ζηελ θζνξά θαη δπλακηθέο αηζάιηλεο 

ιεπίδεο 

 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα αλχςσζεο ζηξνθείνπ  

 Κηλεηνί εκπξφζζηνη θνκηζηέο ηχπνπ άξνηξνπ, πδξαπιηθά ειεγρφκελνη 
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 Κιηκαηηδφκελνο ζάιακνο κε θίιηξν πνπ ελεξγνπνηείηαη κε άλζξαθα, θαη πνπ 

δηπιψλεη γηα κεηαθνξά 

 Κεληξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ κε πεδάιην, εληφο ηνπ ζαιάκνπ 

 Διάρηζην σθέιηκν πιάηνο: 3,5m 

 Διάρηζην χςνο δηαρεηξηδφκελνπ ζηξψκαηνο ζσξνχ 1,5 m 

 Πεξηιακβάλεη νηθνινγηθφ θηλεηήξα diesel 

 Παξαγσγή: 500 - 1200 m3/h 

 
 
ΓΔΦΤΡΟΠΛΑΣΙΓΓΑ 

 

Θα πξνκεζεπηεί γεθπξνπιάζηηγγα γηα ηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ εηζεξρφκελσλ 

απνξξηκκάησλ. Ζ γεθπξνπιάζηηγγα ζα είλαη ειεθηξνληθή θαη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε 

λα δηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Γηαζηάζεηο πιαηθφξκαο: 18 Υ 3 m (κεηαιιηθή) 

Γπλακηθφηεηα: 60 t  

Τπνδηαίξεζε: 10 kg 

Πιαηθφξκα: Μεηαιιηθή επί ζεκειίσζεο Ο.. 

Αθξίβεηα: 0,015%. 

 

Θα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ: 

α) Ζιεθηξνληθφ, ν νπνίνο ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο αλνμείδσηεο δπλακνθπςέιεο 

κε πξνζηαζία ΗΡ 68 απφ ζθφλε θαη πγξαζία, δείθηε θαη εθηππσηή. Θα ζπλδεζεί θαη ζα 

παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

β) Μεραλνινγηθφ, γηα ηε ζπγθξάηεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ δπλακνθπςειψλ θαη 

εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο ησλ θνξηίσλ ζηηο 

δπλακνθπςέιεο. 

 

Ζ γεθπξνπιάζηηγγα ζα παξαθνινπζείηαη απφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (δπγηζηήξην), ην 

νπνίν ζα δηαζέηεη ην θαηάιιειν ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ειέγρνπ θαη δχγηζεο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ. Θα θέξεη νζφλε θαη εθηππσηή πνπ ζα ηππψλεη ζε ηξία 

αληίγξαθα ηελ επσλπκία ηεο ππεξεζίαο θαη φιεο ηηο ππφινηπεο ελδείμεηο ησλ 

δπγηζηεξίνπ δειαδή 

 αχμσλ αξηζκφο δχγηζεο θαη θσδηθφο δπγηζηεξίνπ 

 αξηζκφο θπθινθνξίαο νρήκαηνο 

 εκεξνκελία θαη ψξα 

 βάξνο πξψηεο δχγηζεο (είζνδνο) 

 βάξνο δεχηεξεο δχγηζεο (έμνδνο) 

 δηαθνξά βαξψλ πξψηεο θαη δεχηεξεο δχγηζεο (θαζαξφ βάξνο) 

 κεξηθφ ή νιηθφ ζχλνιν ησλ πξνεγνχκελσλ θαζαξψλ βαξψλ  

 

Δπίζεο ην δπγηζηήξην ζα δηαζέηεη α) ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο, κε ην νπνίν ν 

ρεηξηζηήο  ζα ειέγρεη ηελ θαιή ή θαθή ιεηηνπξγία ηνπ θαζψο θαη ηε ζέζε ηεο βιάβεο, 
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β) ελζσκαησκέλε κπαηαξία θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο δε ζα ρξεηαζηεί 

επαλαπιεθηξνιφγεζε ησλ αιθαβεηηθψλ θσδηθψλ. 

 
 

 

7.3 ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ο αλάδνρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο / εγθαηάζηαζεο ζα 

αλαιάβεη πιήξε επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα κε πξνθχςνπλ 

θζνξέο ή βιάβεο. Οπνηαδήπνηε θζνξά ή βιάβε πξνέιζεη απφ ηηο εξγαζίεο 

εγθαηάζηαζεο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνο ν αλάδνρνο, ζα πξέπεη άκεζα λα 

απνθαηαζηαζνχλ.  

 
 

7.4 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ – ΗΜΑΝΗ CE 

'Όινο ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο, ζα πιεξνί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθαιείαο ησλ 

πξνζψπσλ, ε πξνζηαζία ησλ αγαζψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 57/2010 θαη ζα θέξεη ηε ζήκαλζε CE. 

 

Με ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαιαβή 

ηνπ, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θάθειν κε ηα ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν Π.Γ. 57/2010. 
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