
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 
 

ΕΡΓΟ: 

 
 
 
«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ» 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 
5091714, Κωδικός Ενάριθμου: 
2021ΕΠ00610076 & Ίδιοι Πόροι 
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας 
  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.621.226,45 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 
(πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης) 
45.673.807,52 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 
Συνολική αξία 
(με τα δικαιώματα προαίρεσης) 
100.295.033,97 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΜΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ».  

Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης 
«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» - 
Κωδικός Πράξης ΟΠΣ 5091714  

 

Η ανωτέρω σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη:  

α) ΜΕΡΟΣ 1: την κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 3μηνη δοκιμαστική 
λειτουργία του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).  

β) ΜΕΡΟΣ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του συνόλου της εγκατάστασης (ΜΕΑ + 
ΧΥΤΥ) για έξι (6) έτη. 

 

Η ανωτέρω σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για 
λόγους εξασφάλισης της ασφαλούς και βέλτιστης λειτουργίας της εγκατάστασης. 
Ειδικότερα, η ορθή και άρτια εκτέλεση κατασκευής του έργου συνδέεται άμεσα με τη 



βέλτιστη λειτουργία του, καθώς η επεξεργασία στερεών αποβλήτων αποτελεί αντικείμενο 
προηγμένης τεχνολογίας και η αναζήτηση της βέλτιστης τεχνικής λύσης σε επίπεδο 
κατασκευής είναι σε άμεση συνάρτηση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δηλαδή τη 
λειτουργία με το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά τρόπο.  

 

Εν παραδείγματι:  

• Η επιλογή και κατασκευή του συστήματος επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στη 
Μονάδα Μηχανικής Διαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων, συναρτάται με την 
λειτουργική οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση της εγκατάστασης σε ανάκτηση 
ανακυκλώσιμων και μείωση υπολείμματος ταφής. 

• Η επιλογή και κατασκευή του συστήματος αναερόβιας χώνευσης, συναρτάται με τη 
λειτουργική μεγιστοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου και την παραγωγή εσόδων 
κατά τη λειτουργία. 

• Η χωροθέτηση των επιμέρους μονάδων, συναρτάται με την ασφαλή και οικονομική 
λειτουργία του έργου (ασφάλεια του προσωπικού, καύσιμα μηχανημάτων κίνησης, 
χρόνος προσωπικού). 

 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, όπως έχει κρίνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο (αρ. 831/2018 
Πράξη του Ε’ Κλιμακίου) «….σκοπός της από κοινού δημοπράτησης της κατασκευής των εν 
λόγω μονάδων και της λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας, ήταν κατά κύριο λόγο, να 
δοθεί, με την ανάθεση των εν λόγω συμβατικών αντικειμένων στον ίδιο ανάδοχο, επιπλέον 
κίνητρο σε αυτόν να διασφαλίσει την κατασκευή ενός έργου αποδοτικού, λειτουργικού και 
σύμφωνου με τις προδιαγραφές που τίθενται στις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης. 
Επομένως η Αναθέτουσα Αρχή προέβη στη δημοπράτηση της ελεγχόμενης μικτού 
χαρακτήρα σύμβασης, αποβλέποντας κατά κύριο λόγο στην άρτια κατασκευή του προς 
εκτέλεση έργου, αντιμετώπισε δε την ανάθεση στο ίδιο πρόσωπο της λειτουργίας της 
μονάδας επεξεργασίας ως μέσο παροχής κινήτρου στον ανάδοχο για την άρτια κατασκευή 
του». 

 

Συνεπώς, η διαίρεση σε τμήματα θα καθιστούσε την εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά 
δύσκολη από τεχνικής άποψης, καθώς ο συντονισμός διαφορετικών αναδόχων θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

Με βάση τα ανωτέρω, η εν λόγω σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως 
ενιαίο σύνολο για λόγους εξασφάλισης της ασφαλούς και βέλτιστης κατασκευής και 
λειτουργίας της εγκατάστασης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή εκτιμά προφανώς ορθότερη 
την ανάθεση της σύμβασης σε έναν ανάδοχο προκειμένου να επιτευχθεί η συντομότερη, 
οικονομικότερη, αλλά και η πλέον διαχειριστικά επαρκής λύση για τη Διοίκηση. 

 

 

Ο Διευθυντής Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας 

 

 

Ντάγιας Χρήστος 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 
5091714, Κωδικός Ενάριθμου: 
2021ΕΠ00610076 & Ίδιοι Πόροι Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. 
Λάρισας 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.621.226,45 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 
(πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης) 
45.673.807,52 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 

Συνολική αξία 

(με τα δικαιώματα προαίρεσης) 

100.295.033,97 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

 

Τεύχη Δημοπράτησης 

 

 
Τεύχος 2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: 

«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 

ΆΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΣΥ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και 
Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, σύμφωνα με τις οποίες και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές, τα λοιπά συμβατικά τεύχη, μελέτες, τα διαγράμματα, σχέδια κλπ. που θα 
χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεστεί το εν λόγω Έργο, 
όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη του Έργου.  

 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης θα ισχύουν οι ακόλουθοι Νόμοι και Διατάξεις : 

1) Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει 

2) Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται ρητά στη Διακήρυξη του έργου 

3) Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων 
που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (τα ισχύοντα άρθρα). 

4) Η απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 του Υπουργείου Α.Α. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. η οποία δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012, με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα», όπως ισχύει (Σημειώνεται 
ότι με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 
(ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-
2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανεστάλη 
η υποχρεωτική εφαρμογή εξήντα οκτώ (68) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της 
αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής τους) 

5) Η με αρ. Δ22/4193 (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, για 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα και Μελέτες, όπως τροποποιήθηκε με την Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (ΦΕΚ 1437/Β’/16-4-20) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την με αρ. πρωτ. 102843/19-11-20 (ΦΕΚ 5234/ Β’ 
/26.11.2020) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

6) Η ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06- 2012 

7) Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος, …) που διέπει την εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σύμβασης έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 

Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά δεν 
συμφωνούν μεταξύ τους, καθορίζεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 
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Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα όπως καθορίζεται κατωτέρω: 

α. «Συμβατικό τίμημα» το ποσό του συμφωνητικού χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ 

β. «Έργο» το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις οποίες καλείται να 
εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του. 

γ. «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι εγκαταστάσεις 
κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. 

δ. «Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα, που θα εκτελεστούν και 
θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

ε. «Εργοτάξιο» το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες και γενικά εκτελείται 
Τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. 

στ. «Υπηρεσία» ή «Κύριος του Έργου» (ΚτΕ): η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Κυρίου του 
Έργου (ΚτΕ), η οποία δημοπρατεί το έργο και συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο ως Διευθύνουσα 
Υπηρεσία ή / και ως Προϊσταμένη Αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στον Νόμο. 

ζ. «Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος»: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή / και κοινοπραξίες των 
ανωτέρω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό της 
ανάθεσης εκτέλεσης του έργου. 

η. «Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη φάση 
δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο 
Άρθρο 155 του Ν.4412/2016. 

θ. «Ευρωπαϊκά πρότυπα» τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του και τα 
οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποίησης (CEN)  ή από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείμενα 
εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισμών. 

ι. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για 
χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και με βάση 
τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. 

ια. «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με 
διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

ΆΡΘΡΟ 2Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 
και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη:  

α) ΜΕΡΟΣ 1: την κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου 
της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 

β) ΜΕΡΟΣ 2: την υπηρεσία λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη.  

 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης ‘ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ’ με Κωδικό  5091714 και ως εκ τούτο υ η 
θετική γνώμη από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.  
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Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από Ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός της Σ.Α. της πράξης είναι 2021ΕΠ00610076 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας).  

 

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 135 , 
136 και 105 του Ν. 4412/16 και στη Διακήρυξη. 

 

Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της. 

 

Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, 
καθορίζονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Κατασκευής του Έργου» 
και «Εργολαβικό Συμφωνητικό» χρησιμοποιούνται ταυτόσημα.  

 

Στο αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνονται τα εξής:  

 η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής για την κατασκευή του έργου. 

 η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).  

 η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού. 

 η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων. 

 η συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, μέχρι την Παραλαβή του.  

 η μέριμνα και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και ενέργειες για την εξασφάλιση των απαιτούμενων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την πραγματοποίηση του Έργου και τη νόμιμη λειτουργία του. 

 η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική επεξεργασία:  

 61.479 tn/έτος υπολειπόμενων σύμμεικτα ΑΣΑ 

 12.600 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων με ΔσΠ.  

 η διαχείριση και τελική ασφαλής διάθεση των προϊόντων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της 
ΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς του κομπόστ τύπου Α, σε χώρους όπου αυτό θα 
χρησιμοποιείται σε κάποια από τις εφαρμογές που προβλέπονται από το άρθρο 4 της ΚΥΑ με αριθμ. 
οικ.56366/4351 κατά τη λύση του κάθε Διαγωνιζόμενου. Επισημαίνεται ότι, το υπόλειμμα θα 
μεταφέρεται προς διάθεση σε σημείο εντός της ΟΕΔΑ που θα υποδεικνύει ο Κύριος του Έργου, με 
ευθύνη του Αναδόχου.  

 η παροχή, υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών, υποστήριξης και λειτουργίας της ΜEΑ και των 
συνοδών υποδομών για έξι (6) έτη. 

 το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ανακυκλώσιμων υλικών των σύμμεικτων Α.Σ.Α., για όσο διάστημα 
διαρκεί η σύμβαση με την αντίστοιχη εκχώρηση των εσόδων στον Ανάδοχο. Μετά το πέρας της 
σύμβασης, τα έσοδα επανέρχονται στον ΚτΕ. 

 το δικαίωμα εκμετάλλευσης του compost, για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση με την αντίστοιχη 
εκχώρηση των εσόδων στον Ανάδοχο. Μετά το πέρας της σύμβασης, τα έσοδα επανέρχονται στον 
ΚτΕ. 

 το δικαίωμα εκμετάλλευσης του βιοαερίου προς ενεργειακή αξιοποίηση. Είναι υποχρέωση του 
Αναδόχου η αδειοδότηση του Έργου για την αξιοποίηση του βιοαερίου για λογαριασμό του KτE και 
η λειτουργία της Μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση με 
αντίστοιχη εκχώρηση των εσόδων στον Ανάδοχο. Μετά το πέρας της σύμβασης, τα δικαιώματα της 
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άδειας επανέρχονται στον ΚτΕ. 

 η διενέργεια όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία και συντήρηση της ΜΕΑ προμηθειών και 
εργασιών για έξι (6) έτη, ώστε να διατηρούνται ή να βελτιώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές 
αποδόσεις της μονάδας καθώς και οι γενικότεροι όροι λειτουργίας της Μονάδας με βάση την άδεια 
λειτουργίας. 

 το δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έξι (6) έτη λειτουργίας. 

 το δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, με 
σκοπό την προώθηση των απαιτήσεων του ΕΣΔΑ 2020-2030 στη ΜΕΑ. 

 σε περίπτωση άσκησης του ως άνω δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι των εργασιών επέκτασης των 
εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, με σκοπό την προώθηση των απαιτήσεων του ΕΣΔΑ 
2020-2030 στη ΜΕΑ), το δικαίωμα προαίρεσης της λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων για 6 
έτη έως και 12 έτη, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται τις ποσότητες συμμείκτων ΑΣΑ και 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με στόχο τη μείωση της υπολειμματικότητας της μέσω της 
παραγωγής εναλλακτικού απορριμματογενούς καυσίμου. Στο εν λόγω δικαίωμα δύναται να 
περιληφθούν α) και το λειτουργικό κόστος της ΜΑΑα (πλέον) για την επεξεργασία των 
προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας, ή/και β) το κόστος μεταφοράς του εναλλακτικού 
αποριμματογενούς καυσίμου. 

 η εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα λειτουργίας σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη 
λειτουργία της μονάδας. 

 

Αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 

Σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων απαιτηθεί να οδηγηθούν στην εγκατάσταση 
απορρίμματα που προέρχονται από άλλους φορείς, οι οποίοι δεν προβλέπονται από την άδεια 
λειτουργίας, αυτά μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται αντίστοιχα για την επεξεργασία των συγκεκριμένων 
απορριμμάτων. 

 

Πλέον των ανωτέρω, αντικείμενο του Έργου είναι και η εκπόνηση Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ISO 9001:2015 ή σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά 

Πρότυπα Ποιότητας, και η εφαρμογή του προγράμματος αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και 

μέχρι την Παραλαβή του Έργου, καθώς και η εκπόνηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ, 

ΦΑΥ) για το Έργο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο (Κατασκευή – 
Λειτουργία) για λόγους εξασφάλισης της ασφαλούς και βέλτιστης λειτουργίας της εγκατάστασης. Οι 
προσφορές των διαγωνιζόμενων πρέπει να αφορούν στο σύνολο της σύμβασης, όπως αυτό 
αναφέρθηκε προηγουμένως και προδιαγράφεται λεπτομερώς στο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Τεχνικής Περιγραφής του Έργου. 

 

Το Συμβατικό Τίμημα είναι η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την εκτέλεση 
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της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση και 
περιλαμβάνει: 

1. Το ποσό της προσφοράς του Αναδόχου. 

2. Το ποσό που θα προκύψει από την εφαρμογή νέων τιμών μονάδος για απρόβλεπτες εργασίες 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 

3. Το ποσοστό αναθεώρησης σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Ν.4412/2016. 

4. Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. όπως αυτό ορίζεται στα Συμβατικά Τεύχη. 

5. Την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Ν.4412/2016. 

6. Το τέλος εισόδου (gate fee) που θα περιλαμβάνει το τίμημα για τη λειτουργία της Μονάδας. 

 

Στο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ περιλαμβάνονται στο εργολαβικό όφελος και όλα τα έξοδα τα οποία 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι τα εξής:  

1. Η έκδοση των απαιτούμενων άδειων της εγκατάστασης για τη νόμιμη λειτουργία της. 

2. Παροχή όλων των υλικών που ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει για το Έργο ελεύθερα 
στο εργοτάξιο, εκτελωνισμένα, περιλαμβανομένης συσκευασίας, εκφόρτωσης, προσωρινής 
αποθήκευσης, μεταφοράς και φύλαξης. 

3. Παροχή και συντήρηση εργοταξιακών γραφείων, βοηθητικών κατασκευών, συνεργείων, 
αποθηκών κλπ., καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό τους με θέρμανση, ηλεκτρικό, τηλέφωνο κλπ. 

4. Παροχή όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων στην επίβλεψη. 

5. Παροχή κάθε βοηθητικού μέσου και υλικού, όπως αέριου και ράβδων συγκόλλησης, 
ηλεκτροδίων, βενζινών και καθαριστικών φλαντζών και βιδών για προσωρινή ανέγερση, 
αντιδιαβρωτικά για μεταλλικές κατασκευές, καύσιμα και εξοπλισμό για την κατασκευή και κάθε 
άλλο οικοδομικό υλικό. 

6. Προσωρινές κατασκευές και απομάκρυνσή τους, περιλαμβανομένης της απομάκρυνσης των 
βάσεων τους, τα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων, ο φωτισμός του εργοταξίου, οι 
τοπογραφικές εργασίες, η παροχή προσωρινών γραμμών και καλωδίων, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα 
κλπ., καθώς και η απομάκρυνσή τους, προστατευτικά μέτρα για όλες τις καιρικές συνθήκες και 
η απομάκρυνση του βρόχινου νερού και του χιονιού. 

7. Προετοιμασία των εργασιακών περιοχών του Αναδόχου ο καθαρισμός των περιοχών αυτών 
περιλαμβανομένου και του καθαρισμού μετά την ολοκλήρωση του Έργου, η μεταφορά των 
υλικών στο κατάλληλο σημείο, καθώς και όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την 
ανοικοδόμηση. 

8. Κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις, εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού που 
απασχολεί ο Ανάδοχος με οποιοδήποτε τρόπο όπως, ημερομίσθια, επιδόματα, ημερήσια έξοδα 
ξενοδοχείων και μεταφοράς από και προς το εργοτάξιο, αποζημιώσεις, πρόσθετα επιδόματα για 
εργασία κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, αποζημίωση κακών καιρικών συνθηκών, 
έξοδα ασφάλισης εισφοράς του ΕΦΚΑ και οποιαδήποτε άλλη εισφορά ασφαλιστικού φορέα 
κλπ. 

9. Όλα τα έξοδα του Αναδόχου, των μελετητών του, των προμηθευτών του Αναδόχου και όλου του 
σχετικού προσωπικού και του εξοπλισμού που θα χρειασθεί για τις προκαταρκτικές δοκιμές, τις 
δοκιμές λειτουργίας και τις δοκιμές καλής εκτέλεσης. 

10. Όλα τα έξοδα για την επίβλεψη της κατασκευής από τον Ανάδοχο στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση του Εργοταξίου. 
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11. Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τους φόρους και δασμούς που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 
εκτός των υλικών που ενσωματώνονται στο Έργο. 

12. Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για τις 
εγκρίσεις των Αρχών και για τους ελέγχους που σχετίζονται με το Έργο στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι άδειες, όπως άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας κλπ., αρμόδια 
θεωρημένες και υπογεγραμμένες σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 

13. Όλα τα έξοδα των εγγράφων που μπορεί να ζητήσει ο Κύριος του Έργου από τον Ανάδοχο κατά 
την εκτέλεση της Σύμβασης. 

14. Οι δαπάνες για την εκπόνηση και παροχή των ηλεκτρονικών αρχείων, σχεδίων και διαφανειών 
(για κατασκευή και όπως κατασκευάσθηκε), καθώς επίσης και της παροχής των σχεδίων εκ 
κατασκευής σε ηλεκτρονικά αρχεία. 

15. Έξοδα μεταφοράς και απόθεσης των υλικών εκσκαφής από το Εργοτάξιο. 

16. Κάθε άλλη δαπάνη που μπορεί να απαιτηθεί σύμφωνα με τα έγγραφα που απαρτίζουν αυτή τη 
Σύμβαση. 

17. Δαπάνες λειτουργίας μηχανημάτων που απαιτούνται στο έργο, δηλαδή μισθώματα, 
αποθήκευση, φύλαξη, ασφάλιση, επισκευές, συντήρηση, δαπάνες από ημιαργίες ή/και αργίες, 
παραλαβή, μεταφορά και επιστροφή στον τόπο του έργου, άγονες μετακινήσεις, σταλίες (πλην 
σταλίες λόγω ανωτέρας βίας), καύσιμα, λιπαντικά και άλλα. 

18. Οι δαπάνες καθυστερήσεως λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών, οι οποίες προέρχονται από 
υπόγειες εγκαταστάσεις τρίτων (ΟΚΩ, ιδιώτες, κλπ.) ή παρεμβάσεις των Οργανισμών ή/και 
Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας, λόγω των υφισταμένων συνθηκών κυκλοφορίας και εμποδίων ή 
δυσχερειών που δημιουργούνται από αυτές, καθώς και λόγω της τυχόν μειωμένης απόδοσης 
μηχανημάτων και προσωπικού. 

19. Οι δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων ή δοκιμών και η εκπόνηση και εφαρμογή των 
προγραμμάτων ποιότητας. 

20. Οι δαπάνες για οδούς πρόσβασης στους τόπους του έργου, βοηθητικές οδούς και 
παρακαμπτήριες οδούς που θα χρειασθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών αποζημιώνονται 
ιδιαιτέρως. 

21. Οι δαπάνες για την εκπόνηση κάθε μελέτης και σχεδίου που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
της εργασίας σε όλα τα στάδια αυτής. 

22. Οι δαπάνες για τις τοπογραφικές μετρήσεις και αποτυπώσεις που απαιτούνται, χαράξεις και 
πασσαλώσεις. 

23. Οι δαπάνες για όλα τα έντυπα και έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, τα σχέδια και 
σκαριφήματα, τις μηνιαίες αναφορές και λοιπό έντυπο υλικό. 

24. Οι δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού του φορέα λειτουργίας του έργου. 

25. Οι δαπάνες που αφορούν την συντήρηση και την αποκατάσταση ζημιών και βλαβών που θα 
απαιτηθούν μέχρι την παραλαβή του έργου και δεν αφορούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
άλλη αιτία για την οποία δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. 

26. Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την 
ασφαλή, πλήρη, έντεχνη και ποιοτικά βεβαιωμένη εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. 

27. Οι δαπάνες ασφάλισης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 36 της παρούσας. 

28. Στο Συμβατικό Τίμημα δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των 
τιμολογίων που εκδίδει ο Ανάδοχος προς τον Κύριο του Έργου, ο οποίος βαρύνει τον Κύριο του 
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Έργου. 

 

Στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης των έργων προσαρμογής της ΜΕΑ στον ΕΣΔΑ 
2020-2030, για τον υπολογισμό της αμοιβής του Αναδόχου τόσο για την κατασκευή των έργων αυτών όσο 
και για τη λειτουργία τους, εφαρμόζεται το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης με αυτό της οικονομικής του 
προσφοράς. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3Ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

Γενικά για την κατασκευή του Έργου και των επί μέρους εργασιών θα εφαρμοσθούν: 

 Τα εγκεκριμένα τεύχη «Τεχνική Περιγραφή» και «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Έργου και τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Ε.Σ.Υ. και συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, σε 
συνδυασμό με το περιεχόμενο της Τεχνικής μελέτης του Αναδόχου. 

 Η απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 του Υπουργείου Α.Α. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. η οποία δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012, με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα», όπως ισχύει 
(Σημειώνεται ότι με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), 
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-
11-2014), ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάσεις του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εξήντα οκτώ (68) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής 
τους) 

 Η με αρ. Δ22/4193 (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, 
για Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, όπως τροποποιήθηκε με την Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (ΦΕΚ 
1437/Β’/16-4-20) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την με αρ. πρωτ. 
102843/19-11-20 (ΦΕΚ 5234/ Β’ /26.11.2020) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

 Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή CEN. 

 Οι Ελληνικοί κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές 
αποφάσεις, εγκύκλιοι κ.λπ.) που ισχύουν στην Ελλάδα. 

 Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 
Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 Οποιοιδήποτε άλλοι Κανονισμοί, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ειδικές Διατάξεις, καθώς και 
Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Διαταγές και Αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ που δεν αναφέρονται ρητώς 
προηγουμένως, αλλά άπτονται του αντικειμένου του υπόψη έργου. 

 

Για θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς πρότυπα και προδιαγραφές, θα 
εφαρμοσθούν οι αντίστοιχες ξένες προδιαγραφές (π.χ. DIN, BS, NF, κ.λπ.) 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στην 
Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές και την Μελέτη Εφαρμογής, που θα εκπονηθεί από τον ίδιο 
μετά την υπογραφή της σύμβασης.  
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Η εκτέλεση και η λειτουργία του έργου θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρούνται οι 
εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή και λειτουργία αυτού. 

 

ΆΡΘΡΟ 4Ο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

4.1. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης έργων 
Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως, τη φύση και την τοποθεσία των 
έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά στις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς, 
απόθεσης και αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, το 
ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, και γενικά όλες τις φυσικές συνθήκες στην περιοχή των έργων, τη 
διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους και του υπεδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των 
πάνω και κάτω από το έδαφος υλικών και νερών που είναι δυνατό να συναντηθούν, το είδος και τα μέσα 
που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών, την ύπαρξη και λειτουργία 
του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων εντός της περιοχής του προς κατασκευή έργου και όποια 
άλλα ζητήματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη σύμβαση, τις 
εργασίες ή το κόστος του. 
  

Επίσης, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα συμβατικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 
φάκελο δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, και 
αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες 
και όρους. 
  

Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της 
Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. 
  

Γενικά, κάθε Διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε  κάθε επιπλέον μελέτη και τοπογραφική ή 
ερευνητική εργασία πάσης φύσεως, που είναι απαραίτητη για τη συλλογή 
και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την τεκμηρίωση της τεχνικής και οικονομικής ευστάθειας 
της υπ’ αυτού προτεινόμενης πρότασης κατασκευής του Έργου, έτσι ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα 
εκ των υστέρων ανάγκης σοβαρής τροποποιήσεως των δια της «Τεχνικής μελέτης» προτεινόμενων 
έργων. 
  
Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, σε οποιεσδήποτε 
συμπληρωματικές έρευνες, στο βαθμό που θεωρούν αναγκαίο για τη σύνταξη της οικονομικής τους 
προσφοράς. Ειδικά για τη σύσταση των απορριμμάτων γίνεται σαφές ότι πιθανή διακύμανση της 
πραγματικής σύστασης των απορριμμάτων σε σχέση με τα δεδομένα που αναφέρονται στο τεύχος της 
τεχνικής περιγραφής, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
 

Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στο σχέδιο παροχής υπηρεσιών (ΣΠΥ) της ΜΕΑ και τον τακτικό έλεγχο της 
σύνθεσης των απορριμμάτων μέσω προγραμμάτων ελέγχου (test event) των εισερχομένων απορριμμάτων 
λαμβάνοντας υπόψη και την εποχιακή διακύμανση των απορριμμάτων. Ο έλεγχος της σύνθεσης των 
απορριμμάτων θα γίνεται από πιστοποιημένο εργαστήριο για τη μέτρηση ποιοτικής σύνθεσης, καταγραφή 
και ανάλυση των εισερχομένων προς επεξεργασία αποβλήτων κατ’ ελάχιστον σε μηνιαία βάση. Η αμοιβή 
του εργαστηρίου θα βαρύνει τον ανάδοχο.  
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Ο Ανάδοχος θα καταθέτει ετήσιο πρόγραμμα δειγματοληψιών που θα περιλαμβάνεται στο ΣΠΥ. Στο 
πρόγραμμα αυτό θα περιγράφει τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για τη δειγματοληψία των 
εισερχόμενων ΑΣΑ και τα διαστήματα των μετρήσεων. Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται στη ΜΕΑ. Τα 
οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων θα επιλέγονται τυχαία μετά τη ζύγισή τους, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναλογία ποσοτήτων από κάθε περιοχή, και εκφορτώνουν τμήμα του φορτίου τους σε ειδικά καθορισμένα 
σημεία. Το βάρος των δειγμάτων που θα λαμβάνονται από κάθε περιοχή θα είναι ανάλογο της 
συμμετοχής των ΑΣΑ που εισέρχονται στην ΜΕΑ, στη συνολική ποσότητα των ΑΣΑ που γίνονται αποδεκτά 
στην ΜΕΑ. Το σύνολο των δειγμάτων των ΑΣΑ, τελικά οδηγούνται σε συγκεκριμένο χώρο, αναμιγνύονται 
και επί του συνολικού δείγματος γίνονται οι διεργασίες προσδιορισμού της σύνθεσης των ΑΣΑ. 

Για την ανάλυση ποιοτικής σύνθεσης θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες κατηγορίες υλικών: 

 Οργανικό 

 Χαρτί 

 Χαρτόνι 

 ΡΕΤ 

 ΡΕ/ΡΡ 

 Φιλμ πλαστικό 

 Λοιπά Πλαστικά 

 Σιδηρούχα 

 Μη σιδηρούχα 

 Γυαλί 

 Ξύλο 

 Δέρμα, Ύφασμα, Λάστιχο 

 Αδρανή 

 Λοιπά 

Για την ανάλυση ποιοτικής σύνθεσης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων θα καταγράφονται κατ’ 
ελάχιστον οι ακόλουθες κατηγορίες υλικών: 

 Οργανικό  

 Προσμίξεις (πλαστικό, μέταλλο κλπ.)  

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να διεξάγει αναλύσεις σύνθεσης των Συμβατικών Αποβλήτων, όποτε αυτή το 
επιθυμεί και με δική της δαπάνη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διευκολύνει τον ΚτΕ για τη διεξαγωγή των 
αναλύσεων αυτών. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών θα κοινοποιούνται και στον Ανάδοχο.  

Οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση των Συμβατικών Αποβλήτων συλλέξει ο Ανάδοχος κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις Μηνιαίες και τις Ετήσιες Αναφορές 
Υπηρεσιών που θα υποβάλλει στον ΚτΕ. 
 

Ειδικότερα αναφέρεται, ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της εγκατάστασης να 
προβεί σε μελέτη της σύστασης των εισερχόμενων, στην ΜΕΑ, αποβλήτων για τον υπολογισμό των 
ανακυκλώσιμων αποβλήτων καθώς και του οργανικού κλάσματος, με σκοπό τον αξιόπιστο υπολογισμό 
του ποσοστού ανακύκλωσης καθώς και των αποδόσεων των επιμέρους τμημάτων της παραγωγικής 
διαδικασίας. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνεται στα προβλεπόμενα στην ενότητα 28.6 «Ευθύνη του 
αναδόχου». Για το προσδιορισμό της σύστασης λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η εποχικότητα, ενώ η 
δειγματοληψία και οι αναλύσεις θα πρέπει να γίνονται από διαπιστευμένους φορείς στη βάση σχετικών 
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προτύπων. Επιπλέον των παραπάνω αναφερόμενων θα πρέπει να υπολογίζεται το ποσοστό αποβλήτων 
συσκευασίας που εισέρχεται στη ΜΕΑ, με σκοπό την παρακολούθηση του ρεύματος των εν λόγω 
αποβλήτων. Οι αναλύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται ετησίως. 
 
Η υποβολή και μόνο προσφοράς από τον Διαγωνιζόμενο στη δημοπρασία προϋποθέτει και αποτελεί 
αμάχητο τεκμήριο ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών του Έργου, των 
όρων της παρούσης και όλων των λοιπών συμβατικών στοιχείων . 
 

Οι διαγωνιζόμενοι, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της προσφοράς τους, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο χώρο του έργου. Κατά τα λοιπά ο χώρος του έργου θα αποδοθεί καθαρός 
στον Ανάδοχο, δίχως αποθέσεις απορριμμάτων. 

 

4.2. Υφιστάμενα πληροφοριακά στοιχεία κατά τη δημοπράτηση του έργου: 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 ΓΕΩTEXNIKH ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΕΑ με Παράρτημα το Τεύχος Προσαρμογής της ΜΕΑ Π.Ε. Λάρισας στο 
Ν.4819/2021, στον ΕΣΔΑ 2020, και στις Οδηγίες ΕΕ 850, 851/2018 

 Η Α.Π.: 5574/28.12.2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ένταξη της Πράξης 
«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5091714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

 

Τα ανωτέρω έγγραφα – πληροφοριακά στοιχεία είναι στη διάθεση των διαγωνιζομένων, από την 
Αναθέτουσα Αρχή, οι δε διαγωνιζόμενοι δύναται να λάβουν γνώση. 
 

Οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα Πληροφοριακά Στοιχεία του Έργου 
έχουν τεθεί υπ’ όψιν των Διαγωνιζομένων και διατίθενται σε αυτούς αποκλειστικά και μόνο για την 
πληροφόρησή τους.  

Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την ορθότητα, την επάρκεια 
και την ακρίβειά τους, ούτε τις εγγυάται. Εναπόκειται στην ευχέρεια των Διαγωνιζομένων να εκτιμήσουν 
τα στοιχεία αυτά και να διεξάγουν με δική τους δαπάνη περαιτέρω έρευνες ή/και μετρήσεις ή/και μελέτες 
προκειμένου να συμπληρώσουν, επαληθεύσουν ή διασαφηνίσουν το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό που 
τους διατίθεται σε αυτό το πλαίσιο. 

 
4.3. Εκπόνηση μελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αμοιβή των οποίων εμπεριέχεται 
ανοιγμένα στις τιμές της προσφοράς του 

1. Μελέτη Εφαρμογής για το σύνολο των έργων που θα κατασκευάσει (συμπεριλαμβανόμενων και 
των έργων προαίρεσης, εφόσον εφαρμοστούν) 

2. Για την κατασκευή της μονάδας και του υποβάθρου του γηπέδου θα πρέπει να γίνει 
διαστασιολόγηση του συστήματος ενίσχυσης της φέρουσας ικανότητας του εδάφους, μετά από 
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εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης και έρευνας σύμφωνα με την τεχνική λύση που θα εφαρμοστεί. 

3. Όλες τις μελέτες και έρευνες, που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως ορίζεται στην 
παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στο τεύχος Τεχνικής περιγραφής και τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

- αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 
δικτύων 

- γεωτεχνική έρευνα και μελέτη του χώρου 

- σύνταξη και ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, αδειοδοτήσεις, κτλ., 

- σύνταξη και ενημέρωση προγράμματος ποιότητας έργου, ΣΑΥ και ΦΑΥ, 

- εκπόνηση μελετών και σύνταξη σχεδίων σήμανσης και ασφάλισης των προσωρινών 
ρυθμίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κτλ. 

4. Το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, τη 
κατασκευή του και τη νόμιμη λειτουργία του (περιβαλλοντική μελέτη για την τροποποίηση της 
ΑΕΠΟ σε περίπτωση που απαιτηθεί, οικοδομική άδεια, άδεια λειτουργίας, άδεια παραγωγής 
ενέργειας από το βιοαέριο κτλ.) 

5. Οι ως άνω μελέτες και έρευνες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα 
οριζόμενα στη Διακήρυξη, από Ομάδα Μελετητών, που θα διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, όπως 
αυτά αναφέρονται στον ΚΜΕ. Η υποβολή των μελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, για την αρμόδια έγκριση, που θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
παρούσα. 

6. Υπενθυμίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των 
έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την 
Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που 
προκύπτει γι’ αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 
Για την εκπόνηση της ανωτέρω Μελέτης Εφαρμογής ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σύμφωνα 

με την τεχνική του προσφορά Ομάδα Μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους εξής: 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 09 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 18 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 13 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 21 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 08 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 06 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 10 

 

4.4 Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου 

 Για την εκπόνηση και υποβολή των μελετών που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο, ο Ανάδοχος πέρα 
από το γενικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και ειδικό αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα μελετών ή/και ερευνών, το οποίο θα υποβάλει για έγκριση μέσα στην 
προβλεπόμενη από την παρούσα ΕΣΥ προθεσμία. Οι υποβολές των μελετών που θα εκπονήσει ο 
Ανάδοχος θα γίνουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μελετών του έργου. 

 Οι εγκρίσεις των υποβαλλομένων μελετών ή/και αποτελεσμάτων ερευνών θα γίνονται, υπό την 
προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, μετά από έλεγχο, εντός της προβλεπόμενης 
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από το άρθρο 17 της παρούσης ΕΣΥ προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη και τον διατιθέμενο, από το 
χρονικό προγραμματισμό του έργου, χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασμένης μελέτης ή / και 
έρευνας, η μελέτη ή / και η έρευνα θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα εκκινεί 
από τη συμπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος συμπλήρωσης / διόρθωσης και 
επανελέγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης των εργασιών του έργου και των μελετών 
ή/και ερευνών. 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λεπτομερή έλεγχο μερικών ή και του συνόλου των 
μελετών ή/και ερευνών του Αναδόχου, με ή χωρίς τη σύμπραξη Συμβούλων. Αν κατά τη διαδικασία 
ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισμών ή των 
εφαρμοζόμενων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους 
υπολογισμούς ή/και ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών υπολογιστικών μεθόδων. 

 Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε τουλάχιστον δύο (2) έγχαρτα αντίτυπα και σε ένα 
(1) ηλεκτρονικό αντίτυπο, ή σε όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία. Μετά την έγκριση η Υπηρεσία θα 
παραδίδει στον Ανάδοχο μια (1) θεωρημένη σειρά. 

 

4.5 Αλληλουχία μελετών και κατασκευών 

 Ουδεμία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί η αντίστοιχη μελέτη 
Εφαρμογής. Τούτο αφορά και τα ενδιάμεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των μόνιμων 
έργων. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε 
να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των μελετών ή/και ερευνών και για τις αντίστοιχες 
εγκρίσεις. 

 Η έγκριση των μελετών ή/και ερευνών (υπολογισμών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύμβαση. 

 

4.6 Παροχή και μέριμνα των τευχών 

 Τα συμβατικά τεύχη του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυλάσσονται με μέριμνά 
της. Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα χορηγηθούν μία σειρά θεωρημένων 
αντιγράφων των συμβατικών τευχών. Ο Ανάδοχος μπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα 
αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, με μέριμνα και δαπάνες του. 

 Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, μελέτες, καταμετρητικά / επιμετρητικά στοιχεία, εφαρμογές 
προγραμμάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα φυλάσσονται με μέριμνά του. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων με μέριμνα και 
δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο των 
συμβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των μελετών που ο ίδιος συνέταξε, καθώς 
και της αλληλογραφίας του έργου. Η Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές 
υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσιμες. 

 Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα ή ελάττωμα τεχνικής 
φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση κατά την εκτέλεση 
του έργου, το υπόψη μέρος θα ενημερώσει άμεσα το άλλο μέρος σχετικά. 
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4.7 Καθυστέρηση στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε διαφαίνεται 
περίπτωση καθυστέρησης ή, με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των εργασιών, σε περίπτωση 
κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. που βρίσκεται στο αρχείο, δεν παρασχεθεί σε αυτόν από 
την Υπηρεσία ή τους τυχόν Συμβούλους της μέσα σε εύλογη διορία. Η έγγραφη ειδοποίηση θα 
περιέχει λεπτομέρειες του περιεχομένου του απαιτούμενου σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτομερή 
αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει να 
τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου, και λεπτομέρειες της φύσης και της έκτασης των προβλημάτων 
που τυχόν θα δημιουργηθούν εάν το ζητούμενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα. 

 Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήμερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος εγγράφου, 
οδηγίας κτλ. και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγμένα καθυστέρηση ή αυξημένο κόστος κατά την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ως άμεσο αποτέλεσμα της υπόψη υπερημερίας της 
Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά και θα 
δικαιούται σύμφωνα με το Άρθρο 17 της παρούσας να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση 
παράτασης των προθεσμιών, εφόσον παραβιαστεί ή υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τμηματικής ή 
συνολικής προθεσμίας του έργου. 

 

4.8 Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν και στην περίπτωση εφαρμογής των έργων προαίρεσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 5Ο: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΦΑΥ – ΣΑΥ 

Ο Ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωμένος όπως συντάξει και υποβάλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία την 
πλήρη «Μελέτη Εφαρμογής» του Έργου, η οποία μετά την έγκρισή της θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο 
της εργολαβίας και θα ανταποκρίνεται στην προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 17 της παρούσας 
Ε.Σ.Υ. 

 

Ως «Μελέτη Εφαρμογής» νοείται η τεχνική μελέτη τελικού σταδίου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 
του ΠΔ 696/74, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 99/1978, 152/1982 και 515/1989, για 
κάθε κατηγορία μελετών. 

 

Σημειώνεται ότι η Μελέτη Εφαρμογής θα εξειδικεύει και μόνο την Τεχνική Προσφορά του και σε καμία 
περίπτωση δεν θα την τροποποιεί. Η Μελέτη Εφαρμογής θα συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στον ΚΜΕ. Αν ο Ανάδοχος προτείνει τροποποίηση της Τεχνικής του προσφοράς, χωρίς σε καμία περίπτωση 
να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, πρέπει να καταθέσει εμπεριστατωμένη αιτιολογική 
έκθεση για έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

Η Δ/νουσα Υπηρεσία δικαιούται επίσης να απορρίψει την «Μελέτη Εφαρμογής», εφόσον η σύνταξή της 
δεν είναι σύμφωνη σε βασικά σημεία με τα οριζόμενα στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών – τεχνική 
περιγραφή και στην παρούσα ΕΣΥ. 

 

Μαζί με τα παραπάνω στοιχεία θα υποβληθούν και: 

 Χρονοδιάγραμμα του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016), το οποίο 
θα ανταποκρίνεται στην προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 17 της παρούσας Ε.Σ.Υ. Το 
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χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει τις ποσότητες των εργασιών που προβλέπεται να εκτελεστούν 
ανά μήνα  και θα συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. 

 Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του Έργου. 

 Πρόγραμμα Ποιότητας ‘Έργου (ΠΠΕ) (απόφαση ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000). 

 

Η Δ/νουσα Υπηρεσία εγκρίνει ή επιστρέφει προς συμπλήρωση ή τροποποίηση τα ανωτέρω, στον 
Ανάδοχο εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσης. 

 

Η Δ/νουσα Υπηρεσία δικαιούται επίσης να απορρίψει τη «Μελέτη Εφαρμογής» καθώς και το 
«Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου», το ΣΑΥ, ΦΑΥ και ΠΠΕ, εφόσον η σύνταξή τους δεν είναι 
σύμφωνη σε βασικά σημεία με τα οριζόμενα στο τεύχη τεχνικών προδιαγραφών – τεχνική περιγραφή, 
κανονισμός μελετών, στην παρούσα ΕΣΥ ή αποκλίνει από την τεχνική προσφορά. 

 

Η «Μελέτη Εφαρμογής» θα παραδοθεί σε εκτυπωμένα αντίτυπα, όσα η Δ/νουσα Υπηρεσία υποδείξει, αλλά 
και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

ΆΡΘΡΟ 6Ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΈΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος του Έργου θα υποβάλλει το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε.), στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 
611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υπουργού Δημόσιων Έργων, σε δύο (2) 
αντίτυπα και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσης. Την ποιότητα των 
Δημόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) 
ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γ) 
η Δ14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) 
ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄125Β/ 27.01.2009). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία στις αντίστοιχες 
προβλεπόμενες προθεσμίες του άρθρου 17 της παρούσης θα επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στον 
Ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της. 

 

Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε. που θα απαιτηθεί να γίνει κατά τη διάρκεια των 
εργασιών κατόπιν συγκεκριμένων αναγκών του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, η οποία θα εγκρίνει το τροποποιημένο Π.Π.Ε. εντός της παραπάνω προθεσμίας. 

 

Το Π.Π.Ε. προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας και αποτελεί το εγχειρίδιο στο οποίο 
διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα μέσα για την ποιότητα καθώς επίσης και η αλληλουχία των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο. 

 

Επίσης στο Π.Π.Ε.: 

α) Ενσωματώνονται και κωδικοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.  

β) Περιγράφονται οι φάσεις ανάπτυξης του έργου και οι αντίστοιχες σε αυτές δραστηριότητες. 

γ) Καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του έργου. 

δ) Καθορίζεται λεπτομερώς η μεθοδολογία συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την 
κατασκευή του έργου, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 
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Το Π.Π.Ε. βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο περιλαμβάνεται 
στη δομή του Π.Π.Ε. Το Π.Π.Ε. θα παραδοθεί σε εκτυπωμένα αντίτυπα, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Επίσης το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και έχει ως σκοπό του την παροχή 
όλων των εργαλείων παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και 
αρχειοθέτησής τους σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 7Ο: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και τον εξοπλισμό με μέριμνα και δαπάνες 
του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συμβατότητα με την παρούσα και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, καθώς επίσης και τους κώδικες, κανονισμούς και προδιαγραφές που αυτές 
παραπέμπουν. 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για κάθε λεπτομέρεια που αφορά επιθεώρηση 
και δοκιμές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισμού και τις σχετικές δειγματοληψίες. 

 

Ο ΚτΕ θα ασκήσει δια της Επίβλεψης έλεγχο ποιότητας (quality control) των υλικών, κατασκευών και 
εξοπλισμού και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) στην έκταση που θα κρίνει αναγκαία. 
Η Υπηρεσία δικαιούται να παρεμβαίνει με παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα αφορούν στην ποιότητα 
των υλικών, κατασκευών και εξοπλισμού. 

 

Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 
προκατασκευασμένων στοιχείων, ελαττωμάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης 
ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 159 του N.4412/2016. 

 

Η ενσωμάτωση των πάσης φύσεως μηχανημάτων, συσκευών και υλικών, στο βαθμό που δεν 
προσδιορίζονται μονοσήμαντα στη Μελέτη Εφαρμογής, θα γίνεται μετά από έγκριση της Δ/νουσας 
Υπηρεσίας, εφόσον είναι καινούρια, έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για τη συμφωνία τους με τις 
προδιαγραφές και έχουν προσκομισθεί τα πιστοποιητικά δοκιμών των κατασκευαστικών οίκων, 
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας ΕΣΥ. 

 

Η Δ/νουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει να παρίσταται κατά τις δοκιμές και ελέγχους, εφόσον αυτό 
κρίνεται αναγκαίο. 

 

Η έγκριση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για ενσωμάτωση, ουδόλως απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη 
ευθύνη του, για την ποιότητα και απόδοση των μηχανημάτων και την εν γένει πιστή τήρηση των 
προδιαγραφών. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επισκευάσει, συντηρήσει και να ασφαλίσει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα 
και εργαλεία για κάθε κίνδυνο. 
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Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι απόλυτα στεγανές και θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς τους Υπουργείου Βιομηχανίας και της ΔΕΗ για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του 
είδους αυτού. Τα καλώδια των εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλου τύπου, για τους χώρους που 
οδεύουν, και θα έχουν την κατά περίπτωση επιβαλλόμενη προστασία. Οι ηλεκτρικοί πίνακες των 
εγκαταστάσεων και τα χειριστήρια, θα πρέπει να είναι καλαίσθητοι και σύμφωνοι με τους κανόνες της 
τεχνικής και επίσης, λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας του Έργου, θα πρέπει να είναι απόλυτα 
στεγανοί και ιδιαίτερα προστατευόμενοι από διάβρωση. 

 

Η φύλαξη και κάθε είδους προστασία των μηχανημάτων, των υλικών, του εξοπλισμού κ.λπ. της 
παρούσας εργολαβίας, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8Ο: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Όχι αργότερα από τις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα και τις τεχνικές προδιαγραφές, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας, τα αναγκαία 
τεχνικά στοιχεία (προέλευση, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας και 
λοιπά στοιχεία) και, όπου είναι εφικτό, δείγματα όλων των βασικών υλικών, που ενσωματώνονται στο 
έργο. 

 

Για τον έλεγχο προσκομιζόμενων ειδών και υλικών ισχύουν τα παρακάτω: 

 Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σε αυτό θα πληρούν τις 
απαιτήσεις των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

 Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά δικαιολογητικά 
θεωρούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και τα σήματα ποιότητας που έχουν εκδοθεί στις 
χώρες παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του 
Καναδά. 

 Σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωμάτωση σε αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισμό των 
εδαφών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο  159 ΤΟΥ Ν.4412/2016. 

 Σχετικά με την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή 
του έργου, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 

 

Οι παραγγελίες του εξοπλισμού, υλικών και μηχανημάτων θα γίνονται από τον Ανάδοχο με ευθύνη του 
χωρίς προηγούμενη έγκριση εφόσον συμπεριλαμβάνονται στη τεχνική του προσφορά. 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αιτηθεί αλλαγή κάποιου υλικού ή εξοπλισμού σε σχέση με τη τεχνική 
προσφορά του όπως θα εγκριθεί με τη μελέτη εφαρμογής, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι 
το υλικό ή εξοπλισμός είναι τουλάχιστον ίδιων μηχανικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών με αυτό που 
αντικαθιστά, καθώς και να εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αιτείται τη συγκεκριμένη αλλαγή. Η 
Αναθέτουσα Αρχή θα αξιολογήσει το αίτημα σε σχέση με τα υλικά ή τον εξοπλισμό που έχουν 
προσφερθεί και θα αποφανθεί για την αλλαγή ή όχι του υλικού ή του εξοπλισμού. Εάν η αλλαγή είναι επί 
βελτίω τότε δεν προκύπτει καμία επί πλέον αποζημίωση για τον Ανάδοχο. Εάν η αλλαγή είναι 
υποδεέστερη, τότε η Υπηρεσία μπορεί να μην τη δεχτεί ή να απομειώσει ανάλογα το συμβατικό τίμημα, 
εφόσον η αλλαγή δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα και την ποιότητα του έργου. 
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ΆΡΘΡΟ 9Ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΈΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ –ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η τεχνική διεύθυνση του έργου διέπεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016. 

1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, τη 
διεύθυνση των γραφείων του, καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

2. Ο Ανάδοχος, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 17 της παρούσας θα υποβάλλει στην 
Υπηρεσία για έγκριση, ολοκληρωμένο Οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται 
λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών και οι αρμοδιότητες, καθώς επίσης και του εξοπλισμού 
και των μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. Θα 
περιλαμβάνει το προτεινόμενο σύστημα διεύθυνσης και επίβλεψης του Έργου, τη δομή, οργάνωση 
και περιοχές ευθύνης των σχετικών κλιμακίων, την επάνδρωση των κλιμακίων με επιστημονικό και 
άλλο προσωπικό. Των κλιμακίων Διεύθυνσης και εκτέλεσης του Έργου θα προΐσταται ο Διευθυντής 
του εργοταξίου του Αναδόχου. 

3. Όλο το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχολείται με τη διεύθυνση και επίβλεψη του Έργου θα 
έχει την απαιτούμενη εμπειρία -κατασκευαστική ή διοικητική έργων- σε παρόμοια έργα ανάλογα με τη 
θέση που πρόκειται να καταλάβει στα κλιμάκια Διεύθυνσης και εκτέλεσης του Έργου και τις 
αντίστοιχες ευθύνες. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος εκτός από το διορισμό του διευθυντή του εργοταξίου 
και του αναπληρωτή του υποχρεούται να στελεχώσει μόνιμα το εργοτάξιο με ειδικευμένο και έμπειρο 
προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για την επαρκή καθοδήγηση, παρακολούθηση και 
εκτέλεση του έργου. Στο ανωτέρω προσωπικό, θα πρέπει να καλύπτονται και οι αρμοδιότητες 
υπεύθυνου χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας 
έργου και υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας. 

Όλα τα στελέχη, τα οποία θα απασχοληθούν στο Έργο κατά την εκτέλεση του, θα συμπεριληφθούν 
επωνύμως στο «Οργανόγραμμα Εργοταξίου» που θα συνταχθεί και θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Το Οργανόγραμμα θα συνοδεύεται από τα Βιογραφικά 
Σημειώματα και από τα Πιστοποιητικά Εμπειρίας των προαναφερόμενων στελεχών και λοιπά 
λεπτομερή στοιχεία που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. 

4. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την έγκρισή της για οιοδήποτε στέλεχος 
-τεχνικό ή διοικητικό- του Αναδόχου, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτό δεν έχει τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. 

5. Με την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του Αναδόχου θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο 
Διευθυντής του εργοταξίου, όπως επίσης και ο αναπληρωτής του. 

6. Ο Διευθυντής του εργοταξίου θα είναι έμπειρος διπλωματούχος μηχανικός με κατασκευαστική πείρα 
παρομοίων έργων, που θα διορισθεί από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. Για την 
έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία με την 
υπογραφή της Σύμβασης, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, όλες τις πληροφορίες, 
πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η 
Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο 
Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και 
πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο Διευθυντής του εργοταξίου οφείλει να 
ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος θα 
διαθέτει με δαπάνες του μόνιμα τεχνικό διερμηνέα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να υποβάλλει 
συγχρόνως κατάσταση προσωπικού του εργοταξίου το οποίο θα είναι εξουσιοδοτημένο να 
αναπληρώνει τον Διευθυντή του εργοταξίου, όταν απουσιάζει. 
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7. Ο Διευθυντής του εργοταξίου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του Εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής 
των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του Έργου και της 
υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του Έργου 
(παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια, κλπ.). 

8. Ο Διευθυντής του εργοταξίου είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφαλείας των 
εργαζομένων στο Έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο Διευθυντής αυτός πρέπει να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/86), με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις 
ευθύνες του. 

9. Ο Ανάδοχος επίσης, θα ορίσει τον Μηχανικό Ασφαλείας του Έργου, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
διπλωματούχος μηχανικός, και θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος επί θεμάτων ασφαλείας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

10. Ο ορισμός και η αποδοχή διορισμού του Μηχανικού Ασφαλείας του Αναδόχου θα πρέπει να γίνει 
εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της  Σύμβασης. 

11. Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα παρίσταται στο Εργοτάξιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

12. Ως υπεύθυνος ασφαλείας θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να 
αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του. 

13. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον 
ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 
απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

14. Επίσης, η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την επάνδρωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, 
όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται ότι η αποδοχή των άποψη προσώπων 
από την Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και τις 
υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξολοκλήρου υπεύθυνος 
απέναντι στην Υπηρεσία. 

15. Ο Ανάδοχος, πέραν των ανωτέρω, υποχρεούται να επανδρώσει μονίμως τα γραφεία του στο εργοτάξιο 
με επιτελείο από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση 
και εκτέλεση της σύμβασης. 

16. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη μηχανικών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

17. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει επί τόπου του έργου, γραφείο εργοταξίου. 

18. Η παρουσία του τεχνικού προσωπικού θα ελέγχεται από την Υπηρεσία και σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του Αναδόχου, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επαύξηση της παραπάνω στελέχωσης, εφόσον τούτο 
επιβάλλουν κατά την απόλυτη κρίση της οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών. 

19. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό. Το αλλοδαπό προσωπικό θα πρέπει 
να είναι εφοδιασμένο με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με μέριμνα και ευθύνη 
του Αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί και ιατρό εργασίας λόγω της φύσης του έργου για την 
εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων. Οφείλει επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 
να ενημερώνει, να εκπαιδεύει και να λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την 
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ασφάλεια τους. 

21. Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας 
για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες. 

22. Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές 
σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας 
εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της 
ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους 
νόμους και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση. 

23. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και δεν 
υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί 
την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να 
εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση 
των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. 

24. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο 
και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και 
κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε 
άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. 

25. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία, για ηχορύπανση και ώρες 
κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες κοινής 
ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την 
περιοχή και θα πρέπει να λαμβάνονται τέτοια μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

26. Για το μόνιμο και επιστημονικό προσωπικό που θα δηλωθεί στο έργο από τον Ανάδοχο θα πρέπει να 
προσκομιστούν και οι αντίστοιχες Υ/Δ από κάθε εργαζόμενο του Ν. 1599/86 περί αποδοχής του 
διορισμού τους. 

27. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει με ένα εξειδικευμένο 
στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, στο 
οργανόγραμμα, τα άτομα εκείνα που έχουν αρμοδιότητες σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και να 
προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρμοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα 
έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το 
προσωπικό και εφαρμόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρμόζεται, καθώς επίσης και να αναφέρει 
στον προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 
προγράμματος, ώστε να λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης του. 

28. Επίσης, ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προμηθευτεί αρμοδίως τις σχετικές με το αντικείμενό του 
διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να 
τις λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου και των 
υποστηρικτικών εγγράφων. 

29. Ό Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε 
ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά 
εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και την προστασία 
προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς. 

30. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την απομάκρυνση μέλους ή μελών του 
προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους απομακρύνει και να 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ        23 

τους αντικαταστήσει με άλλους, των οποίων ο διορισμός θα υπόκειται στους όρους της παρούσας 
παραγράφου. 

 

ΆΡΘΡΟ 10Ο: ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, να δηλώσει εγγράφως τον τόπο και την 
ακριβή διεύθυνση της επιχείρησής του κατά την διάρκεια των έργων, προκειμένου να του 
κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, διορίζοντας και τον αντίκλητό του, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 182 του Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 11Ο: ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία για την παρακολούθηση του 1ου Διακριτού Μέρους της Σύμβασης όσον αφορά 
στο τμήμα της κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η ΔΥ εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν την προσήκουσα εκτέλεση του 1ου Διακριτού Μέρους της Σύμβασης. 

Αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων του 1ου Διακριτού Μέρους της 
Σύμβασης καθώς και για όλα τα σχετικά θέματα που ανακύπτουν (επιβολή ρητρών, αποφάσεις επί 
ενστάσεων αναδόχου κλπ.) σε σχέση με το εν λόγω τμήμα είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.  

 

Η Υπηρεσία Παρακολούθησης και Διοίκησης του 2ου Διακριτού Μέρους της Σύμβασης όσον αφορά στο 
τμήμα της κανονικής λειτουργίας είναι η αρμόδια Διεύθυνση του ΚτΕ. Η Υπηρεσία Παρακολούθησης και 
Διοίκησης εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του ΚτΕ για όλα τα ζητήματα που αφορούν την 
προσήκουσα εκτέλεση του 2ου Διακριτού Μέρους της Σύμβασης. 

Η Υπηρεσία Παρακολούθησης και Διοίκησης μπορεί να ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ.2 του 
Ν.4412/16 «επόπτη λειτουργίας» (εφεξής Επόπτης), ο οποίος θα παρακολουθεί σε ημερήσια βάση την 
εκτέλεση της σύμβασης. Ο επόπτης θα συνυπογράφει με τον ανάδοχο το ημερήσιο ημερολόγιο 
λειτουργίας, και θα σημειώνει επ΄ αυτού τυχόν παρατηρήσεις. Επίσης θα ελέγχει τα ζυγολόγια 
εισερχομένων αποβλήτων καθώς και τα ζυγολόγια υπολείμματος, θα υπογράφει τις πιστοποιήσεις 
πληρωμών, και θα παραλαμβάνει τις μηνιαίες εκθέσεις του αναδόχου και θα συντάσσει τις εισηγήσεις 
προς το αρμόδιο όργανο για αποφάσεις επί της εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων του 2ου Διακριτού Μέρους της 
Σύμβασης καθώς και για όλα τα σχετικά θέματα που ανακύπτουν (επιβολή ρητρών, αποφάσεις επί 
ενστάσεων αναδόχου κλπ.) σε σχέση με το εν λόγω τμήμα είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.  

 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από τους 
Επιβλέποντες Μηχανικούς του έργου, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους 
εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, 
αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν Συμβούλους που θα χρησιμοποιήσει ο ΚτΕ για να 
τον συνδράμουν στην επίβλεψη του έργου και για όποιον άλλο δοθεί σχετική έγκριση από τον ΚτΕ. 

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που 
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δίνονται μέσα στα συμβατικά πλαίσια για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η 
Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέψει στην Επίβλεψη τη χρήση των χώρων γραφείου στο εργοτάξιο και 
τη συνεργασία του προσωπικού της Επίβλεψης και των εκπροσώπων της με τον Ανάδοχο και τους 
εκπροσώπους του. 

 

ΆΡΘΡΟ 12Ο: ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 7, 12 & 13 του άρθρου 138 του ν. 4412/2016. 

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναφέρει στον ΚτΕ τις πηγές των υλικών που θα χρησιμοποιήσει για 
την κατασκευή του Έργου. Επίσης, πριν από τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών, έχει την 
υποχρέωση να προβεί με δικές του δαπάνες στην εξέταση των υλικών, σε αναγνωρισμένο εργαστήριο της 
επιλογής του (κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας) ή πιστοποιημένο κρατικό Εργαστήριο για να εισηγηθεί 
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία την αποδοχή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και αδειοδότηση 
(πχ περιβαλλοντική) εφόσον απαιτείται. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του και την μεταφορά των παραπάνω 
υλικών, την εναπόθεση και τη διάστρωσή τους σε χώρους που ο ίδιος θα εξασφαλίσει, λαβαίνοντας και 
τη σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. 

 

ΆΡΘΡΟ 13Ο: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Με την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα προβεί στον έλεγχο των τοπογραφικών δεδομένων του 
χώρου κατασκευής του έργου και θα εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες για 
τον έλεγχο και την πιστή εφαρμογή της μελέτης. Στις προπαρασκευαστικές εργασίες περιλαμβάνονται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Η εξασφάλιση σημείων και η χάραξη των έργων που θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη  
μελέτη εφαρμογής του έργου. 

 Η τοποθέτηση υψομετρικών αφετηριών. 

 Η σύνταξη πίνακα χωματισμών και υποβολή για έγκριση στην επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα γίνουν χωρίς αποζημίωση προς τον Ανάδοχο, διότι 
περιλαμβάνονται στα γενικά έξοδα αυτού. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την πορεία των οικοδομικών και λοιπών εργασιών και 
να συντονίζει αντίστοιχα την εκτέλεση των εργασιών, σε όλα τα στάδια του έργου. 

 

Η Επίβλεψη δεν θα καταβάλει καμία αποζημίωση στον Ανάδοχο, για επιπλέον εργασίες που θα 
οφείλονται σε κακό συντονισμό. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει στα σημεία διελεύσεως δρόμων να επιδείξει τη μέγιστη επιμέλεια για επιτάχυνση 
των εργασιών ώστε να δημιουργηθεί η ελάχιστη ενόχληση. 
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Ο προγραμματισμός και ο συντονισμός των εργασιών που θα εκτελούνται θα είναι μεν ευθύνη του 
Αναδόχου, αλλά θα υπόκειται σε συνεχή έλεγχο και θα τροποποιείται, όπου απαιτείται, από την 
Επίβλεψη. 

 

Πέρα από τον αρχικό προγραμματισμό εργασιών, επαναπρογραμματισμός με βάση την πραγματική 
εξέλιξη των εργασιών, προτείνεται να γίνεται σε τρία (3) επίπεδα. 

 Καθημερινά στον τόπο των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου 

 Εβδομαδιαία με ειδική σύσκεψη με τη διευθύνουσα υπηρεσία για το σκοπό αυτό 

 Μηνιαία με σύσκεψη με τη διευθύνουσα υπηρεσία και με βάση την μηνιαία αναφορά του 
Αναδόχου και τα στοιχεία παρακολούθησης προόδου εργασιών. 

 
Ο παραπάνω επαναπρογραμματισμός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τροποποιήσει τη συνολική ή 
και τις τμηματικές προθεσμίες που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη, χωρίς την έγκριση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Τυχόν δε σύνταξη αναθεωρημένου προγράμματος, το οποίο προβλέπει 
ημερομηνίες πέρατος πέρα από αυτές που αναφέρονται στο εγκεκριμένο οριστικό χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής με κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να καταβάλλει τις 
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στη Σύμβαση για καθυστερήσεις ή οποιαδήποτε άλλη συμβατική 
υποχρέωση, χωρίς αιτιολόγηση. 

 

Για την καλύτερη ενημέρωση, το συντονισμό εργασιών και την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος 
ανακύψει (τεχνικής, νομικής ή οικονομικής φύσης) θα πραγματοποιούνται τακτικές συσκέψεις με 
συμμετοχή του Αναδόχου και της Επίβλεψης και με προκαθορισμένη θεματολογία, οι οποίες θα είναι 
εβδομαδιαίες και μηνιαίες. 

Επιπλέον έκτακτες συσκέψεις θα πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο. 

Σε όλες τις συσκέψεις θα τηρούνται πρακτικά, τα οποία θα υπογράφονται από όλους τους 
παριστάμενους. 

 

Αντικείμενο των εβδομαδιαίων Τακτικών Συσκέψεων θα είναι η σύνοψη του εκτελεσθέντος έργου και 
εργασιών, ο προγραμματισμός εργασιών εβδομάδος, η ανακεφαλαίωση παρατηρήσεων, εκκρεμοτήτων, 
διαφωνιών, η ασφάλεια, υγιεινή και προστασία περιβάλλοντος, προβλήματα που παρουσιάσθηκαν και 
επίλυση αυτών. 

 

Αντικείμενο των μηνιαίων Τακτικών Συσκέψεων θα είναι η ανακεφαλαίωση του εκτελεσθέντος έργου, ο 
προγραμματισμός εργασιών, η μηνιαία αναφορά Αναδόχου, οι επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, 
προβλήματα και επίλυσή τους, νέες εργασίες και τροποποιήσεις, ανακεφαλαίωση παρατηρήσεως, 
εκκρεμοτήτων, διαφωνιών, οικονομικά θέματα, συμβατικά θέματα. 

 

Πριν από κάθε έναρξη εργασίας ενός τμήματος εργασιών του ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
λαμβάνει από την Επίβλεψη Άδεια Έναρξης Εργασιών. Σκοπός της άδειας αυτής είναι να εξασφαλισθεί η 
απρόσκοπτη πραγματοποίηση των εργασιών, η πρόληψη και αποφυγή κάθε εμποδίου, η εξασφάλιση της 
διαθεσιμότητας μέσων, υλικών και προσωπικού, η διασφάλιση ύπαρξης αδειών, εγκρίσεων κλπ. και ο 
έλεγχος των μέτρων προστασίας και ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν. 
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Η Άδεια Έναρξης Εργασιών χορηγείται, εφ' όσον διαπιστωθεί ότι όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα, ότι έχει 
προετοιμασθεί επαρκώς και έχει επανδρωθεί η ομάδα εργασίας του Αναδόχου, ότι έχουν ληφθεί όλες οι 
σχετικές άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται (σχέδια, μελέτες κλπ.), ότι διατίθενται όλα τα απαιτούμενα 
μηχανήματα, ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία, την ασφάλεια των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος και ότι δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα, παρατήρηση 
αμφισβήτηση κλπ. σχετικά με τις εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος. 

 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προχωρήσει χωρίς Άδεια Έναρξης Εργασιών σε κάποια εργασία ή ομάδα 
εργασιών, τότε οι εργασίες αυτές δεν θα αναγνωρισθούν ως εκτελεσθείσες και δεν θα παραλαμβάνονται 
από την Επίβλεψη. 

 

ΆΡΘΡΟ 14Ο: ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΆΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΤΟ 

ΦΟΡΕΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, διαμόρφωση και 
συντήρηση των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης αδρανών υλικών, λατομείων, ορυχείων ή 
δανειοθαλάμων, καθώς και προς τα εργοτάξια και τις θέσεις εναπόθεσης των υλικών και εφοδίων του 
έργου. Όλες οι δαπάνες κατασκευής των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψεως αδρανών υλικών, 
λατομείων, ορυχείων, δανειοθαλάμων ή προς τους χώρους εναποθέσεως των ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφής καθώς και προς τα εργοτάξια και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών και εφοδίων του έργου, 
δεν πληρώνονται ή αποζημιώνονται ιδιαίτερα, επειδή περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος προσφοράς 
των του Τιμολογίου και ως εκ τούτου έχουν ληφθεί υπ’ όψη του Αναδόχου κατά την υποβολή της 
προσφοράς του. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να μη δημιουργεί κωλύματα και να διευκολύνει την τυχόν λειτουργία έργων και 
εξοπλισμού από άλλο Ανάδοχο, σε περίπτωση παράλληλων εργολαβιών. 

 
Όταν για τους ανωτέρω σκοπούς ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί Δημόσιες οδικές αρτηρίες (Εθνικές, 
επαρχιακές, Δημοτικές, κ.λπ.) ή και τα καταστρώματα αναχωμάτων που έχουν κατασκευαστεί από 
άλλους φορείς, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης  των εργασιών να προβαίνει στην 
απαραίτητη και αναγκαία συντήρηση αυτών. Οι κάθε είδους απαιτούμενες, σύμφωνα με την έγκριση της 
μελέτης εργασίες επισκευής και αποκατάστασης θα πληρώνονται με τις τιμές της προσφοράς ή με τιμές 
μονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

 

Όταν πρόκειται για αμμοχαλικόστρωτους, σκυρόστρωτους ή χωρίς οδόστρωμα δρόμους, οι κάθε είδους 
συνήθεις καταστροφές ή φθορές του καταστρώματος που θα οφείλονται στην εν γένει κυκλοφορία των 
οχημάτων του Αναδόχου θα επισκευάζονται στα πλαίσια των ανωτέρω υποχρεώσεων του Αναδόχου, με 
χρήση υλικού οδοστρωσίας όμοιου με το υφιστάμενο. 

 

Ο Ανάδοχος δεν θα παρακωλύει σε καμία περίπτωση, έστω και παροδικώς, την κυκλοφορία στις 
ανωτέρω Δημόσιες οδούς, λόγω καταλήψεως τμήματος αυτών από τα μεταφορικά οχήματα που 
χρησιμοποιεί ή από την εναπόθεση επί του καταστρώματος αυτών κάθε είδους υλικών, εφοδίων, 
εργαλείων ή μηχανημάτων. Επίσης θα πρέπει να μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των 
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κατοίκων προς τις οικίες και τις άλλες ιδιοκτησίες τους. 

 

Τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι 
εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού 
θα γίνεται μελέτη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά την στιγμή της 
εκπόνησης της μελέτης και βάση της προσφοράς του. Η σχετική μελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο 
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούμενες, σύμφωνα με 
την έγκριση της μελέτης εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται με τις τιμές της 
προσφοράς ή με τιμές μονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

 

ΆΡΘΡΟ 15Ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.4412/2016, αυτοτελή τμήματα του έργου που έχουν περατωθεί 
μπορούν να δοθούν σε χρήση ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής για χρήση 
εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

Ως αυτοτελές Μέρος του έργου είναι το 1ο Μέρος  του συμβατικού αντικειμένου, ήτοι η κατασκευή και 
δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας των απορριμμάτων, με σκοπό να τεθεί σε κανονική 
λειτουργία, η οποία έχει ανατεθεί στον ίδιο Ανάδοχο της υπόψη σύμβασης, επισημασμένη ως 2ο Μέρος 
αυτής. 

 

ΆΡΘΡΟ 16Ο: ΜΗΤΡΩΟ ΈΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
Μητρώο Έργου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει, οργανώσει και τηρήσει κατάλληλο μητρώο του έργου, 
με έγγραφο, φωτογραφικό, μαγνητοσκοπημένο, ηλεκτρονικό και λοιπό εποπτικό υλικό που θα 
περιλαμβάνει όλες τις φάσεις εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 
υπηρεσίας.  

Οι δαπάνες για τη σύνταξη του Μητρώου των έργων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, καθοριζομένου σαφώς 
ότι περιλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το Μητρώο του Έργου, όπως αυτό θα κατασκευαστεί 
τελικά. Το Μητρώο θα συνταχθεί και παραδοθεί σε δύο (2) έγχαρτα αντίτυπα, αλλά και σε ηλεκτρονική 
μορφή, και θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τα εξής : 

1. Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίμακα 1:1000. 

2. Κατόψεις και τομές όλων των οικοδομικών έργων υπό κλίμακα τουλάχιστον 1:50. 

3. Σχέδια των λεπτομερειών του Έργου υπό κλίμακα 1:10. 

4. Οριζοντιογραφία υπό κλίμακα τουλάχιστον 1:500 όλων των σωληνώσεων με αναγραφή του υλικού 
και διαμέτρου των σωλήνων, της κατά τμήματα κατά μήκος κλίσης, των υψομέτρων του αγωγού σε 
χαρακτηριστικά σημεία, των υδραυλικών στοιχείων των  αγωγών (παροχή υπολογισμού, ταχύτητα 
κ.λπ.). 

5. Διάγραμμα υπό κλίμακα τουλάχιστον 1:250 όλων των ηλεκτρικών καλωδίων, σημάτων ελέγχου κ.λπ. 

6. Έγχρωμες φωτογραφίες που θα ληφθούν κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του Έργου και θα 
τοποθετηθούν σε χωριστό ευπαρουσίαστο τεύχος (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή). 

7. Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς και τεχνικά φυλλάδια για το σύνολο του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. 
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8. Κάθε βάση δεδομένων, που θα χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία της Εγκατάστασης, την καταγραφή 
των εισερχομένων απορριμμάτων κ.λπ., με πλήρες ιστορικό για το διάστημα της Σύμβασης του 
Αναδόχου. 

 

Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν, μετά το τέλος των εργασιών, δεν υποβληθεί στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο των Έργων. 

Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου των Έργων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, καθοριζομένου σαφώς 
ότι περιλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 

 

Παραλαβή υλικών και Εξοπλισμού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση με τον επιβλέποντα μηχανικό στην παραλαβή 
των υλικών, εξοπλισμού κλπ., που θα προσκομίζει στο Εργοτάξιο, καθώς επίσης και των εκάστοτε 
περαιωμένων εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλίο παραλαβών τις επαρκείς διαστάσεις, τις εκτελεσθείσες 
δοκιμές και ελέγχους και τις ενδεχόμενες σχετικές παρατηρήσεις. 

 

Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος των εργασιών, θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα 
υποβάλλονται στον ΚτΕ, βάσει των παραπάνω παραλαβών, λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη «ως 
κατασκευάσθηκε», στα οποία θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις και 
τα υψόμετρα του Έργου, οι έλεγχοι και οι δοκιμές και όλες οι απαιτούμενες επεξηγήσεις. 

 

Τα σχέδια αυτά μαζί με τα τεύχη που ενδεχόμενα τα συνοδεύουν, χρήζουν θέση αναλυτικών 
επιμετρήσεων και συνοδεύουν τα  πρωτόκολλα αφανών εργασιών. 

 

Ημερολόγιο του έργου  

Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο λογισμικό 
ευρείας χρήσης. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε 
αυτό ιδίως: 

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 

β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε 
ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 

γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας ταυ εργοδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν 
εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον 
σχετικό εξοπλισμό, 

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 

θ) οι εργαστηριακές δοκιμές, 

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, 
καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, 

ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 
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ιβ) έκτακτα περιστατικά, 

ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και 

ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

 

Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο 
επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση 
στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί πλήρες αρχείο (στοιχείο αναφοράς, σχέδια, καρτέλες), στο 
οποίο θα παρουσιάζονται οι ημερομηνίες και η πρόοδος όλων των κυρίων εργασιών, ο δε ΚτΕ θα μπορεί 
να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Φωτογραφίες που θα δείχνουν την πρόοδο των έργων, θα 
παίρνονται κάθε μήνα από θέσεις, που θα επιλέξει ο ΚτΕ. Ειδικές φωτογραφίες που θα δείχνουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των έργων ή κάποιας μονάδας θα παίρνονται επίσης από καιρό εν καιρώ, εάν και όποτε το 
ζητήσει ο ΚτΕ. 

 

ΆΡΘΡΟ 17Ο: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ  ΈΡΓΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ 
Ο Ανάδοχος του έργου θα υποβάλλει για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016.  
 
Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να 
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως, αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την 
κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας και την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης. Το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 
τηρεί και να το εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή 
αν μέσα στην προθεσμία αυτήν δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή 
αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Προϊσταμένη 
Αρχή του έργου, εκτός αν τούτο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των αναφερομένων στην διακήρυξη. 
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο 
ή οι ποσότητες των εργασιών.  
 
Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των 
διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και 
αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4412/2016. 
 
Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Το 
χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το 
χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα, που περιλαμβάνει την πιο πάνω 
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό 
διάγραμμα και σχετική έκθεση στην οποία θα αναλύεται και θα δικαιολογείται πλήρως ο προτεινόμενος 
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προγραμματισμός. Η σύνταξη τευχών ή/και διαγραμμάτων θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 
δικτυωτής ανάλυσης.  
 
Το χρονοδιάγραμμα θα αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας, θα λάβει υπόψη 
του τις τμηματικές προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. και θα καλύπτει όλες τις 
δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν 
ενδιάμεσων εγκρίσεων που απαιτούνται, των παραγγελιών των διαφόρων εφοδίων και εξαρτημάτων, κλπ.. 
 
Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου θα περιλαμβάνει: 

 Τον χρόνο εκπόνησης των μελετών εφαρμογής και όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση 
πολεοδομικής άδειας, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και λοιπές αδειοδοτήσεις που τυχόν 
απαιτηθούν. 

 Τον χρόνο έκδοσης των αδειών για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου. 

 Τον χρόνο εκπόνησης των μελετών που απαιτούνται για την αδειοδότηση της μονάδας 
ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου για λογαριασμό του κυρίου του έργου. 

 Λεπτομερή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του Έργου. 

 Αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών, που προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα που 
περιλαμβάνεται στη Σύμβαση. 

 Τους χρόνους α) παραγγελίας, β) άφιξης και γ) ενσωμάτωσης στο Έργο των : 
- κυριότερων εισαγομένων υλικών 
- κυριότερου εξοπλισμού 
- προκατασκευαζόμενων τμημάτων εκτός του εργοταξίου στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 

 
Σε κάθε περίπτωση κατά τη σύνταξη του Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του Έργου θα λαμβάνονται 
υπόψη οι περιορισμοί που αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος είναι: 

 Να φαίνεται η σειρά κατασκευής των εργασιών με τις αντίστοιχες τμηματικές προθεσμίες για 
διακεκριμένα τμήματα του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, καθώς και για 
κάθε άλλο ανεξάρτητο τμήμα του έργου. 

 Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων του έργου πριν από την ολική περάτωση 
της εργολαβίας.  

 
Ακόμη, κατά τη σύνταξη του Χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περιθώρια ασφαλείας για 
απρόοπτα συμβάντα, καθώς και αναγκαίες εφεδρείες για εγγυημένη τήρηση της τελικής προθεσμίας. 
 
Οι πληροφορίες, μορφές του χρονοδιαγράμματος τούτου δεν θα είναι λιγότερες από εκείνες που 
περιγράφονται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου. 
 
Εάν τα μέσα που προβλέπεται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος δεν επαρκούν για την υλοποίηση του 
Χρονοδιαγράμματος, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο είτε να προσαρμόσει τον 
προγραμματισμό των εργασιών προς τα διατιθέμενα μέσα είτε να δεσμευτεί για την εξασφάλιση 
πρόσθετων μέσων, πάντοτε χωρίς μεταβολή των προθεσμιών και των στοιχείων της Οικονομικής 
Προσφοράς. 

 

Αν η έγκριση του Χρονοδιαγράμματος δεν γίνει εντός των πιο πάνω προθεσμιών, ή αν μέσα στις 
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προθεσμίες αυτές δεν ζητήσει γραπτώς η Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το 
Χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, εκτός αν τούτο έχει 
συνταχθεί κατά παράβαση των αναφερομένων στην διακήρυξη. 

Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο και 
αναπόσπαστο μέρος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να το τηρεί και να το εφαρμόζει πιστά και 
απαρέγκλιτα. 

Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο 
ή οι ποσότητες των εργασιών. Κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του 
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του Έργου, θα ακολουθούνται οι διαδικασίες υποβολής των 
προηγούμενων παραγράφων με τις αντίστοιχες προθεσμίες. 

 

Προθεσμίες: 

 Συνολική Προθεσμία 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε ενενήντα τρεις (93) μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά μέγιστον, 
αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και την προμήθεια του κινητού 
εξοπλισμού, οι επόμενοι τρεις (3) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι εβδομήντα δύο (72) 
μήνες στην κανονική λειτουργία. 

 

Πιο αναλυτικά: 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου και της δοκιμαστικής λειτουργίας του (1ο ΜΕΡΟΣ της 
σύμβασης) εντός της οποίας θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες, κατασκευής και δοκιμαστικής 
λειτουργίας και θα έχει εκδοθεί η “βεβαίωση περάτωσης” κατασκευαστικών εργασιών (ΜΕΡΟΣ Ι της 
σύμβασης) σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.4412/2016, είναι κατά μέγιστο είκοσι ένα (21) μήνες, 
δεκαοκτώ (18) μήνες για την κατασκευή του έργου και τρεις (3) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία του, 
με αφετηρία μέτρησης την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας 

 την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών 

 την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού 

 την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

 την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού 

 τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης 

 την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου 

 κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την 
ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν 
αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

 
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εκδίδεται βεβαίωση περαίωση των εργασιών για την κατασκευή του 
έργου (1ο Μέρος της Σύμβασης) και εκκινεί η 6ετής κανονική λειτουργία (2ο Μέρος της Σύμβασης). Η 
κανονική λειτουργία ολοκληρώνεται με την πάροδο της εξαετίας. 
 
Από την ημερομηνία έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών για την κατασκευή του έργου (1ο 
Μέρος της Σύμβασης) θα μετρούν και οι αντίστοιχες ημερομηνίες παραλαβής και του χρόνου υποχρεωτικής 
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συντήρησης του έργου. 

 

 Τμηματικές Προθεσμίες 

Εκτός από την παραπάνω συνολική προθεσμία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις 
τμηματικές προθεσμίες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.  

Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Παρατάσεις των προθεσμιών της σύμβασης χορηγούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 147 
του Ν. 4412/2016.  

 

Καθορίζονται οι παρακάτω τμηματικές προθεσμίες: 

1. Εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και πριν από την έναρξη οποιονδήποτε 
χωματουργικών εργασιών θα πρέπει να παραληφθεί η τοπογραφική αποτύπωση του φυσικού 
εδάφους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016.  

2. Εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, να έχει κατατεθεί το χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου. 

3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να έχει κατατεθεί η Μελέτη 
Εφαρμογής και η οποία θα εγκριθεί από την Υπηρεσία εντός (1) μηνός από την υποβολή της. Η 
μελέτη εφαρμογής μπορεί να υποβάλλεται και να εγκρίνεται και τμηματικά. 

Μαζί με τη Μελέτη Εφαρμογής θα κατατεθεί και το τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός 
κατασκευής του έργου, συμπληρωμένα ανά κατηγορία εργασίας. 

4. Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 
2 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ο Ανάδοχος να συντάξει και να υποβάλλει το 
οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία 
των στελεχών και οι αρμοδιότητες, καθώς επίσης και του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, 
που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

5. Όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλλει 
Σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ) καθώς και το Πρόγραμμα Ποιότητας 
Έργου. 

7. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να έχουν κατατεθεί και υποβληθεί οι 
μελέτες για την έκδοση πολεοδομικής άδειας, άδειας εγκατάστασης του συνολικού έργου και ο 
φάκελος συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού του Έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4014/2011, εφόσον απαιτηθεί. 

8. Μέσα σε έξι μήνες (6) έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος των απαιτούμενων μελετών και 
δικαιολογητικών για την αδειοδότηση ως ΑΠΕ του έργου, για λογαριασμό του κυρίου του 
έργου. 

9. Μέσα σε δεκαοχτώ (18) μήνες, κατά μέγιστον, από την υπογραφή της σύμβασης να έχει 
ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου, και να ξεκινήσει η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του 
έργου. 

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και πριν την έναρξη της 
δοκιμαστικής λειτουργίας, θα έχουν ολοκληρωθεί από πλευράς Αναδόχου όλες οι 
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απαιτούμενες ενέργειες για την συνολική αδειοδότηση του έργου και τη νόμιμη λειτουργία του 
και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το δικαίωμα 
προαίρεσης για προσαρμογή της ΜΕΑ στον νέο ΕΣΔΑ, εφόσον αυτό ασκηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών θα 
διαρκέσει έως και εννέα (9) μήνες και μετά εκκινεί η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία. 

10. Μέσα σε διάστημα το πολύ είκοσι ενός (21) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης να έχει 
ολοκληρωθεί η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου και να ξεκινήσει η 6ετής κανονική 
λειτουργία του έργου. Αν κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας δεν 
επιτευχθούν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, 
τότε το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής μπορεί με σχετική απόφαση του ΚτΕ να 
παρατείνεται έως και δύο (2) μήνες επιπλέον, έως επίτευξης των στόχων, χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή για τον Ανάδοχο. 

11. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας να έχει οργανώσει την 
αποθήκη ανταλλακτικών του έργου. 

12. Δύο τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη της κανονικής λειτουργία να υποβάλλει στον ΚτΕ σχέδιο 
παροχής υπηρεσιών (λειτουργίας) της ΜΕΑ. 

13. Όχι αργότερα από ενενήντα τρεις (93) ημερολογιακούς μήνες, από την υπογραφή της 
σύμβασης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 6ετής κανονική λειτουργία του έργου. Στην 
περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης για επιπλέον έως έξι (6) έτη 
λειτουργίας του έργου (όπως περιγράφεται στα σημεία Β1 και Β3 του άρθρου 8.1 της 
διακήρυξης) η προθεσμία θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε εκατόν εξήντα πέντε (165) 
ημερολογιακούς μήνες. Η προαίρεση σχετικά με την κανονική λειτουργία του έργου ασκείται 
πριν τη λήξη της προθεσμίας της Κανονικής Λειτουργίας από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης για προσαρμογή της ΜΕΑ στον νέο ΕΣΔΑ οι 
προθεσμίες των σημείων 9, 10 και 13 ανωτέρω δύναται να προσαρμόζονται αναλογικά. 

 

Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης  ο Ανάδοχος 
υποβάλλει ή/και παραδίδει: 

 τις προβλεπόμενες από το ΠΔ.305/96 και το ΠΔ.17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας και Γιατρού Ασφαλείας. 

 οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύμβασης υπεβλήθη μόνον το 
COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας και τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 

 
Το(-α) ασφαλιστικό(-ά) συμβόλαιο(-α) του άρθρου 36 της παρούσης προσκομίζονται υποχρεωτικά πριν την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης μπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και 
όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσμιών από 
οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση, λόγω της παράτασης αυτής 
με μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόμιμη αναθεώρηση του Συμβατικού Τιμήματος. 

 

Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο με δικαιολογία την άγνοια των εδαφικών και 
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καιρικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, των κάθε είδους υπογείων εμποδίων, του χρόνου 
λειτουργίας των πηγών προμήθειας υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, των δυσχερειών 
για τη μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής ή αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, 
μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη Βιομηχανία. 

 

Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

 Να έχει συνεκτιμήσει το χρόνο που απαιτείται για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων 
και μηχανημάτων, που θα εισάγει από το εξωτερικό. 

 Να έχει συνεκτιμήσει τους χρόνους που απαιτούν οι εγκρίσεις μελετών κλπ., καθώς και οι 
διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών. 

 Να έχει συνεκτιμήσει τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στο έργο κατά τη χειμερινή περίοδο. 

 Να έχει συνεκτιμήσει τυχόν καθυστερήσεις λόγω υπογείων εμποδίων και δικτύων ΟΚΩ και 
τρίτων. 

 

 Ποινικές Ρήτρες 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο, για υπαίτια εκ μέρους του υπέρβαση της συνολικής 
προθεσμίας κατασκευής του έργου, και για τις τυχόν τεθείσες τμηματικές και αποκλειστικές προθεσμίες 
κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 (Ποινικές ρήτρες για παραβίαση 
προθεσμιών του έργου). 

 

Συγκεκριμένα: 

Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας 
ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό 
ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής 
προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής 
προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας 
αξίας του έργου.  

 

Ως μέση ημερήσια αξία, νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού 
ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς τον Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή την αρχική συνολική 
προθεσμία και όλες τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.  

 

Οι ποινικές ρήτρες, που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

 

Εφόσον, στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζονται υποχρεωτικά και το ποσοστό των 
ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό 
ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να 
ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 
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ΆΡΘΡΟ 18Ο: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Η σύμβαση του Έργου θα γίνει με βάση την απόφαση για την έγκριση δημοπρασίας και για συνολικό 
ποσό αυτό που θα προκύψει από την προσφορά του Αναδόχου. 

Ο Διαγωνιζόμενος υπέρ του οποίου κατακυρώνεται η δημοπρασία, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της 
έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέσα 
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
κλπ., όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Έργου και με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16. 

Η εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 19Ο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ -– ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Μαζί με τη Μελέτη Εφαρμογής θα κατατεθεί και το τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός κατασκευής του 
έργου, συμπληρωμένα ανά κατηγορία εργασίας, σύμφωνα με το ποσοστό της οικονομικής προσφοράς του 
Αναδόχου. 
 
19.1. Κατά την κατασκευή (1ο Μέρος της Σύμβασης), οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, με 
βάση τις επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος 
εργασιών. 
 
Οι τμηματικές πληρωμές και η οριστική πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος (1ο Μέρος της 
Σύμβασης), καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, 
γίνονται με βάση τους λογαριασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 152 του Ν. 4412/16.. 
 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών, πλην των περ. γ’ έως ε’ της παρ. 2 του άρθρου 
95 του Ν. 4412/2016. Τα επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο στους επιβλέποντες, με 
υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών. Σε κάθε επιμέτρηση αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές 
ποσότητες από τις εξωσυμβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν εντολών της 
υπηρεσίας. 
 
Στο τέλος κάθε τμηματικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, άλλως στο 
τέλος κάθε μήνα, εφόσον δεν υφίσταται χρονοδιάγραμμα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις 
εργασίες που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο προβλεπόμενο διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για 
κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της, με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των 
πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό 
επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των 
εργασιών ή των δηλώσεων της παρ. 3 του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες 
από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από 
τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία με δήλωση περί της αλήθειας αυτών. Η υποβολή των 
επιμετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου. 
 
Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη συνολική ή 
δειγματοληπτική ενδεικτική επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας επιμέτρησης, σε κάθε περίπτωση, 
όμως, υποχρεούται να προβεί σε δειγματοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε 
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αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των επιμετρήσεων που υποβλήθηκαν ή 
τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται λιγότερες από δέκα (10) επιμετρήσεις. 
 
Αν διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς ή εκ προθέσεως αναληθούς επιμέτρησης, ο προϊστάμενος της 
διευθύνουσας υπηρεσίας διατάσσει πλήρη έλεγχο του συνόλου των υποβληθεισών επιμετρήσεων και 
καλείται ο ανάδοχος με πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας να υποβάλλει, εντός ταχθείσης με την 
πρόσκληση προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη των 
δέκα (10) ημερών, τα πραγματικά επιμετρητικά στοιχεία και να παράσχει εξηγήσεις. Ως ανακριβείς 
θεωρούνται οι επιμετρήσεις, που φέρουν προφανή υπολογιστικά σφάλματα ή παραλείψεις ή αναφορά 
λανθασμένου άρθρου του τιμολογίου και δεν μπορούν να αποδοθούν σε πρόθεση του αναδόχου να 
εξαπατήσει τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ως εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις νοούνται οι 
επιμετρήσεις που εκ προθέσεως περιέχουν αναληθή επιμετρητικά στοιχεία. Οι ανακριβείς ή εκ προθέσεως 
αναληθείς επιμετρήσεις διορθώνονται οποτεδήποτε με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών επιμετρήσεων διατηρεί και ο ανάδοχος. Κατά των αποφάσεων της 
διευθύνουσας υπηρεσίας χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174 του Ν. 4412/2016. 
 
Αν υποβληθούν ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις και εφόσον αυτές είχαν ως συνέπεια 
την πληρωμή λογαριασμού, συντάσσεται σε βάρος του αναδόχου, με απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, αρνητικός λογαριασμός για την επιστροφή του τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, 
προσαυξημένου κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) ως ειδικής ποινικής ρήτρας στις περιπτώσεις εκ 
προθέσεως αναληθών επιμετρήσεων. 
 
Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα ανωτέρω προθεσμία ή ο ανάδοχος καθ’ υποτροπή προβαίνει στην 
υποβολή αναληθών επιμετρήσεων, τούτος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας και καταπίπτει σε βάρος του η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ως υποτροπή θεωρείται ιδίως, η υποβολή τουλάχιστον τριών αναληθών 
επιμετρήσεων. Κατά της απόφασης έκπτωσης χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174 του Ν. 4412/2016. 
 
Οι κυρώσεις της παρούσας δεν εμποδίζουν την επιβολή και άλλων κυρώσεων που προβλέπονται είτε σε 
διατάξεις του παρόντος είτε από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 
Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή 
του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, 
ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών που συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, η οποία 
συνιστά διακριτή επιμέτρηση και περιλαμβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων, υπογράφεται 
δε, τόσο από τον ανάδοχο όσο και από τους τεχνικούς του άρθρου 139 του Ν.4412/2016, περί διεύθυνσης 
έργου από την πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχος πριν από την επικάλυψη των εργασιών αυτών 
υποχρεούται να καλεί τον επιβλέποντα να ελέγξει τις εργασίες αυτές σε ημερομηνία, που δεν απέχει 
περισσότερο από τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ο επιβλέπων συντάσσει έκθεση 
στην οποία επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών και υποβάλλεται αμελλητί στον προϊστάμενο 
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η έκθεση συνοδεύεται απαραίτητα από επαρκή, για την τεκμηρίωση της 
εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθμό ψηφιακών φωτογραφιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 
Μητρώο του έργου. Ο επιβλέπων είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο αίτημα ελέγχου των αφανών 
εργασιών. Ακολούθως, ο ανάδοχος ενημερώνει ηλεκτρονικά τον προϊστάμενο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Η παράλειψη ελέγχου των αφανών εργασιών μέσα στην ως άνω προθεσμία συνιστά 
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υπερημερία του κυρίου του έργου, αν προκύπτει ότι ο ανάδοχος υφίσταται ζημία για τον λόγο αυτόν. Η 
έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, δεν έχει εκτελεστό 
χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, παρά μόνο από κοινού με την εγκριτική πράξη της 
επιμέτρησης αυτής, που εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή της. 
 
Ειδικώς ο χαρακτηρισμός και η παραλαβή του φυσικού εδάφους στο οποίο εκτελείται το έργο, γίνονται 
από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός των 
τεχνικών του προηγούμενου εδαφίου ανακοινώνεται στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει 
και άλλον τεχνικό. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει επιτροπή αποτελούμενη από 
τρεις (3) τουλάχιστον τεχνικούς για επανέλεγχο του χαρακτηρισμού και της παραλαβής του φυσικού 
εδάφους. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση, λόγω 
διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται 
κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 
 
Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που 
ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων, η οποία υπογράφεται από τον 
ανάδοχο και από έναν τουλάχιστον από τους τεχνικούς του άρθρου 139 του Ν. 4412/2016. Στην τελική 
επιμέτρηση εμφανίζονται διακριτά οι συμβατικές εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν με βάση τη σύμβαση ή 
με εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών και οι εξωσυμβατικές, έστω και αν εκκρεμεί η 
διαδικασία τακτοποίησης τους. Η τελική επιμέτρηση ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος υποβάλλει 
εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών προς τη διευθύνουσα υπηρεσία σχετική έκθεση. Η διευθύνουσα 
υπηρεσία υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της έκθεσης του προηγούμενου εδαφίου, 
να εκδώσει απόφαση περί της έγκρισης αυτής. Σε περίπτωση εμφάνισης διαφορών μεταξύ επιμέρους 
επιμετρήσεων και τελικής επιμέτρησης, ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός της ταχθείσας από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών, να 
προβεί σε πλήρη και αιτιολογημένη απόδειξη της εμφανιζόμενης διαφοράς. 
 
Αν δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την 
κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε 
συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2‰) επί του 
συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα 
επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. 
Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική 
επιμέτρηση συντάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες 
τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση 
που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο, και αν δεν την αμφισβητήσει με 
ένσταση, τούτη καθίσταται οριστική και απρόσβλητη ως προς τις παραδοχές της. 
 
Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του που σχετίζεται 
με δικαίωμά του από την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση 
παραγραφεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 173 του Ν. 4412/2016, περί αποσβέσεων 
δικαιωμάτων του αναδόχου, ή αν το σχετικό δικαίωμα δεν έχει αποσβεστεί ή παραγραφεί. Μετά την 
υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης, ο ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις παρά 
μόνο για οψιγενείς αιτίες. 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ        38 

 
Το Εργολαβικό Τίμημα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και υπέρ του Δημοσίου, 
νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κλπ. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 
σε όλα τα αρμόδια ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, το φόρο εισοδήματος, όπως επίσης και με 
κάθε φόρο που επιβάλλεται επί των τιμολογίων του που εκδίδονται επ’ ονόματι του Αναδόχου, εκτός του 
ΦΠΑ, που βαρύνει τον ΚτΕ. 
 
Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμών και πιστοποιήσεων, μπορεί 
να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι 
εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που 
περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό 
των εργασιών των οποίων έχουν υποβληθεί οι επιμετρήσεις. 
 
Τα παραπάνω ισχύουν και για νέες τιμές μονάδας που τυχόν προκύψουν. 

 

19.2 Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας η φόρτιση της Μονάδας θα ξεκινήσει σταδιακά 
και θα γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις με στόχο η Μονάδα να μπορεί να λειτουργεί στη μέγιστη 
ημερήσια δυναμικότητα της και να επιτυγχάνονται οι ποιοτικοί στόχοι της λειτουργίας και ο επιθυμητός 
βαθμός επεξεργασίας. 

Για να θεωρηθεί επιτυχής η Δοκιμαστική Λειτουργία θα πρέπει οι εγκαταστάσεις για τουλάχιστον τριάντα 
(30) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες να έχουν λειτουργήσει με το μέγιστο διαθέσιμο δυνατό φορτίο, 
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των Τευχών Δημοπράτησης αναφορικά με τις ποσοτικές και ποιοτικές 
αποδόσεις της Μονάδας όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο της τεχνικής περιγραφής αλλά 
και των στόχων που έχει θέσει με την τεχνική προσφορά που έχει καταθέσει για την αξιολόγησή του στον 
διαγωνισμό ανάθεσης του έργου, και αφορούν στα ακόλουθα: 

 Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας, 

 Ποσοστά ανάκτησης Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας από την επεξεργασία των σύμμεικτων 

ΑΣΑ 

 Εκτροπή βιοαποδομήσιμων από την ταφή  

 Ποσοστό υπολείμματος προς ταφή. 

 Ποσότητα παραγόμενου βιοαερίου ανά τόνο οργανικού κλάσματος (επί υγρής φάσης) που 

εισέρχεται στη μονάδα αναερόβιας χώνευσης.  

 

Αν κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας δεν επιτευχθούν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί 
στόχοι που τέθηκαν παραπάνω, τότε το διάστημα της 3μηνης παρατείνεται έως και δύο (2) μήνες 
επιπλέον, έως επίτευξης των στόχων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή για τον Ανάδοχο. 

 

19.3 Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, 
οι πληρωμές θα γίνονται ανά μήνα. Η τιμή μονάδας περιλαμβάνει τις κάθε είδους επιβαρύνσεις τους, 
δηλαδή καταβολή φόρου εισοδήματος, απόδοση Φ.Π.Α., καθώς και όλες τις κρατήσεις που θα ισχύουν 
κατά την ημέρα της Δημοπράτησης. 
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Τα στοιχεία πληρωμής συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν 
και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα κατά χρονικά διαστήματα ενός μηνός. 

 

Σε περίπτωση που κατά το διάστημα της κανονικής λειτουργίας της Μονάδας δεν επιτυγχάνονται κατά 
περίπτωση οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τότε θα 
ενεργοποιείται το άρθρο 28.13 της παρούσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 20Ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Αν, σε ειδικές περιπτώσεις, παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, οι οποίες αφορούν στο προς 
εκτέλεση συμβατικό αντικείμενο, θα εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 

Η τιμή μονάδος νέας εργασίας, που κανονίζεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ανάγεται στο επίπεδο 
των τιμών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόμενη με σταθερό συντελεστή «σ», που υπολογίζεται Σύμφωνα 
με το άρθρο 156 παράγραφος 6 του Ν. 4412/2016. Στις παραπάνω κανονιζόμενες τιμές, προστίθεται το 
προβλεπόμενο εργολαβικό όφελος. 

Κατά τη σύνταξη των νέων τιμών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ή των συμπληρωματικών συμβάσεων θα 
εφαρμόζεται, σε περίπτωση που η τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας είναι μικρότερη του 10%, 
συμβατική τεκμαρτή έκπτωση 10%. 

 

Αναθεωρήσεις: Το συμβατικό τίμημα και οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς παραμένουν σταθερές σε 
όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου και υπόκεινται μόνον στις νόμιμες αναθεωρήσεις σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 

Αρνητικές αναθεωρήσεις είτε τριμήνου είτε συνολικές στο έργο δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Κατά την περίοδο της κανονικής λειτουργίας, το τελικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται στον Ανάδοχο 
σε κάθε πιστοποίηση δύναται να αναπροσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στον 
πληθωρισμό και τη μεταβολή του κόστους εργατικών και α' υλών - καυσίμων. Ο τρόπος 
αναπροσαρμογής θα είναι σύμφωνος με τα πρότυπα και τις τιμές που έχουν οριστεί από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Μηνιαία Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). Ειδικότερα η 
αναπροσαρμογή στην τιμή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Ρ = Ρο * α 1 /α 

Όπου: 

Ρο= Το ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο με βάση τις τιμές του συμβολαίου. 

Ρ = Το αναθεωρημένο ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο προσαρμοσμένο στον τύπο. 

α 1 = Ο γενικός δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα για το οποίο θα εκδοθεί το ένταλμα πληρωμής. 

α = Ο γενικός δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η προσφορά. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

ΆΡΘΡΟ 21Ο: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

21.1. Απρόβλεπτα 

Το ποσό των απρόβλεπτων ορίζεται υποχρεωτικά σε 9% επί του προϋπολογισμού του έργου (στον οποίο 
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έχει ενσωματωθεί και το Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο αφορά στην κατασκευή του έργου (ΜΕΡΟΣ 1) και 
επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Με το ποσοστό των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, καλύπτονται οι 
δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 
υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου και οι δαπάνες για εργασίες απαραίτητες για την αρτιότητα 
και λειτουργικότητα του έργου και σε καμία περίπτωση από τροποποίηση των σχεδίων της μελέτης και 
αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του 
Ν.4412/2016. 

 

21.2. Πρωτόκολλα αφανών εργασιών 

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή 
του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, 
ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών που συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, η οποία 
συνιστά διακριτή επιμέτρηση και περιλαμβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων, υπογράφεται 
δε, τόσο από τον ανάδοχο όσο και από τους τεχνικούς του άρθρου 139 του Ν. 4412/16, περί διεύθυνσης 
έργου από την πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχος πριν από την επικάλυψη των εργασιών αυτών 
υποχρεούται να καλεί τον επιβλέποντα να ελέγξει τις εργασίες αυτές σε ημερομηνία, που δεν απέχει 
περισσότερο από τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ο επιβλέπων συντάσσει έκθεση 
στην οποία επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών και υποβάλλεται αμελλητί στον προϊστάμενο 
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η έκθεση συνοδεύεται απαραίτητα από επαρκή, για την τεκμηρίωση της 
εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθμό ψηφιακών φωτογραφιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 
Μητρώο του έργου. Ο επιβλέπων είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο αίτημα ελέγχου των αφανών 
εργασιών. Ακολούθως, ο ανάδοχος ενημερώνει ηλεκτρονικά τον προϊστάμενο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Η παράλειψη ελέγχου των αφανών εργασιών μέσα στην ως άνω προθεσμία συνιστά 
υπερημερία του κυρίου του έργου, αν προκύπτει ότι ο ανάδοχος υφίσταται ζημία για τον λόγο αυτόν. Η 
έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, δεν έχει εκτελεστό 
χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, παρά μόνο από κοινού με την εγκριτική πράξη της 
επιμέτρησης αυτής, που εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή της. 

 

21.3. Απολογιστικές εργασίες 

Η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών γίνεται στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ασφαλής 
επιμέτρηση ή τιμολόγησή τους, αλλά και τότε μόνο εφόσον εκδοθεί έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου 
της Υπηρεσίας Επίβλεψης των Έργων, που να καθορίζει σαφώς την έκταση της εργασίας αυτής. 

Η εκτέλεση των εργασιών με αυτό τον τρόπο, η πληρωμή τους και το ποσοστό γενικών εξόδων και 
οφέλους του Εργολάβου, καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 και το άρθρο 154 του Ν. 4412/16. 

 

21.4. Επείγουσες εργασίες 

Η μελέτη, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση του Έργου θα γίνονται σε συνεχή συνεργασία με την 
Υπηρεσία, ώστε να επιτευχθεί η άρτια, έντεχνη, εμπρόθεσμη και ασφαλής ολοκλήρωση του Έργου. 

Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί πάντοτε τις εντολές της Υπηρεσίας μέσα στις 
προθεσμίες που καθορίζονται με αυτές, ακόμη και εάν δεν συμφωνεί με τον προβλεπόμενο τρόπο 
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πληρωμής ή κατασκευής κλπ. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες 
από τη Σύμβαση εργασίες και εφ' όσον κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας αυτές κρίνονται ως 
επείγουσες, τότε η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει με μέσα και συνεργάτες της επιλογής της, 
στην εκτέλεση των εργασιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μετακινήσει ή 
να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό ή υλικά του Αναδόχου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται άλλη αποζημίωση 
από τον λόγο αυτό, εκτός από την αξία των υλικών που ενσωματώθηκαν στο Έργο. Αν οι επείγουσες 
εργασίες είναι νέες ή συμβατικές με πρόσθετη ποσότητα, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 155 του 
Ν.4412/2016. 

Η Υπηρεσία κοινοποιεί στον Ανάδοχο τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των εργασιών που εκτελεί, 
καθώς και το μέρος του Έργου όπου αυτές κατά την γνώμη της εντάσσονται. 

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με την παραπάνω διαδικασία παρακρατούνται από τον επόμενο 
λογαριασμό του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί τις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία για 
λογαριασμό και σε βάρος του και να τις περιλάβει σε όλα τα στοιχεία απεικόνισης του Έργου (σχέδια εξ 
εκτελέσεως, οδηγίες συντήρησης κλπ.). 

 

ΆΡΘΡΟ 22Ο: ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο έλεγχος ποιότητας θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και θα ελέγχεται από την Υπηρεσία. 
Ο Ανάδοχος θα διευκολύνει το προσωπικό της Υπηρεσίας για την άσκηση του ελέγχου και, αν απαιτείται, 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για τις δοκιμές, που θα θέλει να κάνει κατ' ιδίαν η Υπηρεσία. 

 

Οι σχετικοί κανονισμοί / προδιαγραφές και τα κριτήρια, που καθορίζουν τα ισχύοντα πρότυπα για τα 
υλικά και την ποιότητα εργασίας, αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη. Στο Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι απαιτήσεις αυτών των κανονισμών / προδιαγραφών και τα 
κριτήρια αυτών. 

 

Αν ο Ανάδοχος προτείνει εναλλακτικά πρότυπα, που να παρέχουν ανάλογης ποιότητας προϊόντα και εφ' 
όσον γίνουν δεκτά από την Υπηρεσία, τότε αυτά τα εναλλακτικά πρότυπα θα τα υποβάλλει στην Υπηρεσία 
ο Ανάδοχος. Ο Έλεγχος της Ποιότητας θα γίνει επί τόπου του Έργου και εκτός του Έργου. 

 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ποιότητα όλων των ειδών που θα κατασκευάσει ή θα αγοράσει 
και επίσης για την ποιότητα του κατασκευαζόμενου Έργου. Για τον έλεγχο ποιότητας θα τηρούνται 
λεπτομερή και ενημερωμένα στοιχεία σε κατάλληλη μορφή για τα υλικά και τον εξοπλισμό, που έχουν 
παραγγελθεί, παραδοθεί, βρεθεί ελαττωματικά κ.λπ. κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 

Πρόσθετα στοιχεία θα υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Τα σχέδια του Αναδόχου 
και τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα συμφωνούν με τις σχετικές Προδιαγραφές των Συμβατικών 
Τευχών. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όταν τελειώνει μέρος των κατασκευών και όταν επιβάλλεται από τους ισχύοντες 
κανονισμούς και τις οικείες Τεχνικές Προδιαγραφές να προβαίνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες 
στις απαιτούμενες δοκιμές οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των 
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αποτελεσμάτων που ζητούνται. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και 
τα οριζόμενα από τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλα τα δείγματα που 
πρόκειται να υποστούν δοκιμή και θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες μεταφορές με δικές του 
δαπάνες. 

 

Ο Ανάδοχος με το κατάλληλο προσωπικό θα εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους, τις δοκιμές και 
επιθεωρήσεις τόσο στα εργοστάσια των προμηθευτών όσο και επί τόπου του Έργου, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι το Έργο εκτελείται σύμφωνα με τα σχέδια και τις Προδιαγραφές και θα παρέχεται σε 
κάθε φάση πληροφόρηση και πρόσβαση τους αρμόδιους εκπροσώπους της Υπηρεσίας, προκειμένου να 
επιθεωρήσουν το Έργο και να παρακολουθήσουν τις εκτελούμενες δοκιμές. 

 

Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις, για περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών, προκατασκευασμένων 
στοιχείων της κατασκευής και ελαττωμάτων της κατασκευής ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 
159 του Ν.4412/2016. 

 

Πάντως, η τήρηση όλων των παραπάνω διαδικασιών δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για 
καλή ποιότητα των ενσωματωμένων υλικών και για άρτια, ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση κάθε τμήματος 
του Έργου. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για κάθε θέμα που έχει σχέση με τις μεταβάσεις των 
εκπροσώπων της Υπηρεσίας σε εργοστάσια και σε εργαστήρια του εξωτερικού ή του εσωτερικού όπου θα 
γίνονται έλεγχοι ποιότητας τμημάτων του Έργου, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές, καθώς και όλες οι 
δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στο Συμβατικό Τίμημα του 
Έργου. 

 

Όλα τα υλικά, συσκευές, προκατασκευασμένα τμήματα του Έργου, και λοιπός εξοπλισμός, 
παραλαμβάνονται μόνο επί τόπου του Έργου ανεξάρτητα από τις θέσεις όπου γίνονται οι ποιοτικοί 
έλεγχοι. 

 

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που γενικά χρησιμοποιούνται θα συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και με παρακολούθηση από την 
Υπηρεσία. 

 

Είναι αυτονόητο ότι τα κάθε φύσης υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών 
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, πράγμα που αποδεικνύεται με την υποβολή τους σε εργαστηριακό 
έλεγχο, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
συγγραφής αυτής ως προς τις φυσικές και τις χημικές τους ιδιότητες. 

 

Η Υπηρεσία πάντως μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να αποκλείσει πηγές υλικών που δεν εγγυώνται 
πλήρως τις απαιτούμενες ιδιότητες. 

 

Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις Προδιαγραφές 
(σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα, υδροφιλία, κ.λπ.) όλων των κάθε φύσης υλικών 
που υπεισέρχονται στις εργασίες. 
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Εξυπακούεται ότι με την προσφορά του ο Ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της 
έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. Επομένως αν ορισμένες πηγές υλικών είναι ή 
αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες για την παροχή δοκίμων υλικών, πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα των παραγομένων 
υλικών, να αντικατασταθούν από άλλες κατάλληλες πηγές, τις οποίες θα αναζητήσει και θα ανεύρει ο 
Ανάδοχος. 

 

Τα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του. 

α. Για την εκτέλεση των δειγματοληψιών και για τον έλεγχο των κάθε φύσης χρησιμοποιουμένων στο 
έργο υλικών ισχύουν κατά αρχήν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Κανονισμοί της Υπηρεσίας. 

β. Στον εργαστηριακό έλεγχο και με τους ίδιους Κανονισμούς και όρους υπόκεινται και οι εργασίες που 
εκτελούνται για να διαπιστωθεί η σύμφωνη με τις προδιαγραφές εκτέλεση των λοιπών εργασιών. 

γ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διενεργεί κάθε στιγμή δειγματοληψίες και έλεγχο της ποιότητας των 
υλικών και εργασιών χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό, τα μέσα και το προσωπικό του Αναδόχου, ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να θέσει απροφάσιστα στη διάθεση της Υπηρεσίας τα παραπάνω καθώς και 
τις τυχόν δαπάνες που θα απαιτηθούν για αυτά. 

 

Όλα τα παραπάνω ανάγονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου κατά τα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ, για το 
περιεχόμενο του Τιμολογίου, χωρίς τούτο να τον απαλλάσσει από την ευθύνη, αφού ο Ανάδοχος είναι ο 
μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο των υλικών και των εργασιών. 

α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξεύρει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του τις κατάλληλες 
θέσεις και εκτάσεις για την αποθήκευση των κάθε φύσης υλικών με σκοπό τη συμμόρφωσή του προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις παραγωγής υλικών και την απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των 
εργασιών. 

β. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, την απόθεση για μακρό χρόνο υλικών σε χώρους, όπου παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των 
οχημάτων ή η κατασκευή του έργου, τότε στους χώρους αυτούς θα αποτίθενται ορισμένες μόνο 
ποσότητες υλικών, χωρίς για το λόγο αυτό να δημιουργείται δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση 
από πρόσθετες ή πλάγιες μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις κ.λπ., γιατί όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται 
ανοιγμένα στις τιμές μονάδος της προσφοράς του. 

 

ΆΡΘΡΟ 23Ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΆΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από ΟΚΩ ή από άλλους 
εργολήπτες που τυχόν χρησιμοποιούνται από τον κύριο του Έργου σε εργασίες μη συμπεριλαμβανόμενες 
στη σύμβαση του. Αντίθετα, υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση αυτών των εργασιών με τα μέσα 
που χρησιμοποιεί εκείνος, ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε κανένα εμπόδιο να 
μην παρεμβάλλεται στις εργασίες των άλλων. 

Για τις διευκολύνσεις αυτές, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω 
καθυστέρησης ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελεί αυτός, ή τέλος για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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ΆΡΘΡΟ 24Ο: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση μετά την υπογραφή της σύμβασης των έργων, να προβεί στην αναζήτηση 
και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των 
εργοταξίων και καταυλισμών και να ειδοποιήσει σχετικά τον ΚτΕ. Επίσης έχει την υποχρέωση να 
εκτελέσει με δικές του δαπάνες όλα τα έργα που θα απαιτηθούν, τόσο για την διαμόρφωση του 
εργοταξίου και καταυλισμών, όσο και για τις προσπελάσεις προς τους χώρους του, μόλις ο ΚτΕ τους θέσει 
στη διάθεσή του. 

 

Μετά το τέλος των εργασιών της παρούσας εργολαβίας, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως και με 
δική του δαπάνη, να αποξηλώσει και απομακρύνει όλες τις παραπάνω βοηθητικές κατασκευές του 
εργοταξίου και τους καταυλισμούς, ώστε ο χώρος να είναι καθαρός και ελεύθερος, προκειμένου να 
ξεκινήσει η κανονική λειτουργία από τον ίδιο Ανάδοχο της σύμβασης.  

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος, εργαλείου κλπ. 
που ανήκει σ' αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να λαμβάνει όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς και να προσλαμβάνει το κατάλληλο για το σκοπό αυτό 
προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυχτοφύλακες, κλπ.). 

 

Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κλπ., που ανήκει σ' αυτόν, 
ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζημίωση ή αποκατάστασή του, χωρίς να 
δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε δικαιολογία για οποιαδήποτε ζημιά για τα παραπάνω, ούτε να 
προβάλει αξίωση για αποζημίωσή του. 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου, λόγω 
ανεπάρκειας χώρων του εργοταξίου, γιατί με την υποβολή της προσφοράς του, έχει αποδεχθεί ότι έλαβε 
πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών. Αν οι τοπικές ή τοπογραφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την 
απόθεση υλικών, εφοδίων ή μηχανημάτων σε κατάλληλους, κοντά στο σημείο που εκτελούνται οι 
εργασίες, χώρους, ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση και εν ανάγκη διαμόρφωση 
παρακείμενων χώρων, χωρίς για τον λόγο αυτό να γεννάται γι' αυτόν δικαίωμα αποζημίωσης για 
πρόσθετες συμπληρωματικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, δεδομένου ότι οι δαπάνες 
αυτές θεωρείται ότι έχουν περιληφθεί στις τιμές προσφοράς του. 

 

Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, 
εργαστήρια, γραφεία, κ.λπ.) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, 
δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις όπου επιτρέπεται από την Υπηρεσία και τις λοιπές 
αρμόδιες Αρχές. 

 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου μέτρου, για 
αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο. Για τις εργασίες αυτές θα αποζημιωθεί με βάση τις 
τιμές του συμβατικού Τιμολογίου ή με βάση τις τιμές μονάδας νέων εργασιών για τις εργασίες που δεν 
προβλέπονται από το συμβατικό Τιμολόγιο. 
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ΆΡΘΡΟ 25O: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΈΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τόσο για την εφαρμογή όσο και για 
την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος, που 
ασκείται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη. 

 

Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων 
υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις 
σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και 
σχέδια. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα 
που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου καθώς και για την μεταφορά τους από τις πηγές λήψης 
τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα 
μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της 
μελέτης εφαρμογής που θα συντάξει ο ίδιος και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της 
κατασκευής.  

 

Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στα τεύχη των 
Προτύπων Κατασκευής Έργου (Τεχνικών Προδιαγραφών), μαζί με εκείνες που θα προτείνει ο Ανάδοχος 
στην μελέτη εφαρμογής και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, λαμβανομένου υπόψη ότι οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές περιγράφουν την ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα. 

 

Η κατ’ αποκοπή τιμή της προσφοράς αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για τη κατασκευή 
των έργων και δοκιμαστική λειτουργία. Στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης των 
έργων προσαρμογής της ΜΕΑ στον ΕΣΔΑ 2020-2030, για τον υπολογισμό της αμοιβής του Αναδόχου 
εφαρμόζεται στις τιμές των έργων το ίδιο ποσοστό έκπτωσης με αυτό της οικονομικής του προσφοράς. 

 

Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατομεία, κ.λπ.) 
που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας πλην ανωτέρας 
βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. Οποιασδήποτε 
φύσης ατυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που 
οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον 
τον Ανάδοχο. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και 
υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με το Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας όπως αυτό όπως αυτό ρυθμίζεται με 
τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 
2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), και όποια άλλα 
διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα, όπως όλα τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημέρα αποστολής για 
δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. καθώς και κάθε άλλο μέτρο 
που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 
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Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Aνάδοχος 
παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι 
αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών 
(ενημέρωση/επικαιροποίηση περιβαλλοντικών αδειών, οικοδομικές, άδεια λειτουργίας της Δ/νσης 
Βιομηχανίας, Αδειοδότηση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, απαλλαγή αδειοδότησης 
εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους κλπ) για τη νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασης και βαρύνεται 
με τις σχετικές δαπάνες. 

 

Επίσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις των φορέων έκδοσης των 
αδειών χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν η διαδικασία των αδειοδοτήσεων κωλυσιεργεί με ευθύνη των 
φορέων έκδοσης των αδειών, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται αν έχουν γίνει όλες οι 
απαιτούμενες μελέτες/εκθέσεις και ενέργειες από τον Ανάδοχο και αποδέχεται την ολοκλήρωση της 
συμβατικής του υποχρέωσης που αφορά στην αδειοδότηση του έργου. Παρόλα αυτά ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος εφόσον ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία κατά τον έλεγχο , να τα παρέχει με ευθύνη του. 

 

Ο Κύριος του Έργου είναι υποχρεωμένος να φέρει τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος στους 
κατασκευασμένους από τον Ανάδοχο υποσταθμούς ρεύματος. Τα δίκτυα ύδρευσης και τηλεφώνου ο ΚτΕ 
θα τα φέρει μέχρι την είσοδο της εγκατάστασης. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει πριν τη παράδοση των εγκαταστάσεων για χρήση, να έχει εκδώσει και τα σχετικά 
πιστοποιητικά ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων (πχ γερανογέφυρες Κλαρκ) σύμφωνα με την 
Υπουργική απόφαση 15085/593 ΦΕΚ1186Β/2003 και τα πιστοποιητικά αρχικού ελέγχου εξοπλισμού υπό 
πίεση (πιεστικό δοχεία, κτλ.) βάση της ΚΥΑ Δ3/14858 φεκ477β /1993. 

 

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους 
εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση του έργου, με την εξαίρεση 
των εξουσιοδοτημένων από την Υπηρεσία ατόμων. 

 

Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας σε 
οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση σχετικά με το έργο ή κάποιο τμήμα του έργου. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων και κατά το χρόνο λειτουργίας του 
έργου να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των Περιβαλλοντικών 
Όρων στο μέρος που τον αφορούν, καθώς και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των 
δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων, οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου, 
κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

 

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, θα 
πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται: 

 Ελαχιστοποίηση του θορύβου, της παραγόμενης σκόνης ειδικά υπό δυσμενείς μετεωρολογικές 
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συνθήκες με συνεχή διαβροχή. 

 Να αποφευχθούν οι άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις κατά τις χωματουργικές εργασίες. Τα 
προϊόντα εκσκαφών να χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατόν για επανεπιχώσεις και διαμόρφωση 
επιφανειών εντός του έργου, ενώ τυχόν πλεονάζοντα θα απορριφθούν σε ανενεργά λατομεία ή 
άλλους κατάλληλα αδειοδοτημένους προς τούτο χώρους ύστερα από υπόδειξη των αρμόδιων 
υπηρεσιών που δεν θα θίγουν το οικοσύστημα 

 Τα απορρίμματα και τα λύματα του εργοταξίου θα συλλέγονται καταλλήλως, ενώ τα 
μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα συγκεντρώνονται σε βαρέλια. 

 Θα γίνει αποκατάσταση του τοπίου στις θέσεις εκσκαφών και απόθεσης υλικών. 

 

Ο Ανάδοχος πριν αρχίσει την κατασκευή των μονίμων έργων θα εγκαταστήσει στο χώρο του Έργου 
σύστημα υψομετρικών αφετηριών (reperes), εξαρτημένο από το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Οι υψομετρικές αφετηρίες θα τοποθετηθούν με κλειστή όδευση, σε 
κατάλληλες θέσεις που να μην επηρεάζονται από την κατασκευή των μονίμων έργων, θα οριοθετηθούν 
και θα προστατευθούν. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση του Επιβλέποντα Μηχανικού, σε όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης των έργων, τα απαιτούμενα τοπογραφικά όργανα και βοηθητικά εξαρτήματα για τον 
έλεγχο των εγκαταστάσεων οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη, και παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή στον ΚτΕ σειράς εγχρώμων 
φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων κατασκευής του Έργου παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιμών. 
Τα ηλεκτρονικά αρχεία των φωτογραφιών θα είναι αριθμημένα, αρχειοθετημένα και θα περιέλθουν στην 
κυριότητα του ΚτΕ, στον οποίο ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα ανατύπωσης. 

 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη χρηματοδότηση του έργου από την Ε.Ε. και από τα 
μέτρα δημοσιότητας που θα υλοποιήσει ο Κύριος του Έργου. 

 

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται ακόμα, άνευ ιδιαίτερης αμοιβής, και η 
άμεση και απροφάσιστη συμμόρφωση του Αναδόχου: 

 Στα πορίσματα ποιοτικού ελέγχου που τυχόν θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο  φορέα ή Σύμβουλο 
του Δημοσίου, στο πλαίσιο τήρησης των όρων συγχρηματοδότησης του έργου από την Ε.Ε. 

 Στις υποδείξεις και οδηγίες της Αρχής που συγχρηματοδοτεί το έργο και επιβλέπει την τήρηση τον 
όρων συγχρηματοδότησής του από την Ε.Ε και ιδίως σε εκείνες που αφορούν σε δράσεις και 
μέτρα δημοσιότητας. 

 Σε κατάλληλα σημεία, και σε εμφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να 
τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις περί 
δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε. 

 

ΆΡΘΡΟ 26Ο: ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ι) Δοκιμές Υλικών 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον ΚτΕ τις πηγές των υλικών που θα 
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χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Πριν από τη χρήση ή την ενσωμάτωση κάποιου υλικού, θα 
πρέπει να υποβάλλεται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία δείγμα για έγκριση. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 
απορρίψει υλικά που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκρισή της και να αξιώσει την απομάκρυνσή τους 
από το έργο. Η έγκριση της Υπηρεσίας πάντως για την τοποθέτηση κάποιου υλικού, δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από την ευθύνη του για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου ή τμήματος αυτού. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα μπορεί να υπόκεινται σε επιθεώρηση, εξέταση και 
δοκιμή οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με το τεύχος 
τεχνικής περιγραφής, το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών των παρόντων τευχών και το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα ποιότητας του Έργου. 

 

ΙΙ) Δοκιμές κατασκευών 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιμα σε ελέγχους και δοκιμές των κατασκευών, 
με ίδια μέσα και δαπάνες, ώστε να διαπιστώνει μεταξύ των άλλων την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα των κατασκευών. 

 

ΙΙΙ) Δοκιμές Εγκατάστασης και Εξοπλισμού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά από την περάτωση των επιμέρους εγκαταστάσεων, να κάνει με 
δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες, τις δοκιμές του, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους 
ικανοποιήσεως των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών 
που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα Μηχανικό και τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο 
πρωτόκολλο παραλαβής. 

Οι δοκιμές και οι έλεγχοι του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα 
ποιότητας έργου και αποκλειστικά με μέσα, όργανα και δαπάνες του Αναδόχου, παρουσία εκπροσώπων της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές Δοκιμών. Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν στα εξής στάδια: 

α) Δοκιμές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής, με έκδοση αντίστοιχου Πιστοποιητικού δοκιμών 
του κατασκευαστή. 

β)  Δοκιμές επί τόπου για έλεγχο της ποιότητας κατασκευής και εξοπλισμού. 

Εάν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δοκιμών διαπιστωθεί η ελαττωματική ή η έξω από τις 
προδιαγραφές λειτουργία κάποιου μηχανήματος, μονάδας ή εξαρτήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την βλάβη και ενδεχόμενα να αντικαταστήσει τον υπόψη εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή 
οι δοκιμές επαναλαμβάνονται από την αρχή. 

 

Δοκιμές στα εργοστάσια 

Οι δοκιμές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής του εξοπλισμού γίνονται παρουσία εκπροσώπου της 
Υπηρεσίας εάν και εφόσον προβλέπεται από ΠΠΕ ή το απαιτήσει αιτιολογημένα η Υπηρεσία. 

 

Δοκιμές επί τόπου για την ποιότητα κατασκευής και εξοπλισμού 

Οι δοκιμές και οι έλεγχοι αυτοί, το πολύ δίμηνης διάρκειας, θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής και πριν 
από τη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών και έχουν στόχο να επιβεβαιωθεί η τήρηση των τεχνικών 
προδιαγραφών, των εγκεκριμένων κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών συμβατικών όρων και να ελεγχθεί 
η ποιότητα του εξοπλισμού και κατασκευής. 

 

Οι κυριότερες δοκιμές που πρέπει να γίνουν είναι: 
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- Δοκιμές και έλεγχοι, που απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας στη φάση σκυροδέτησης των 
έργων. 

- Δοκιμές στεγανότητας των διαφόρων δεξαμενών. 

- Δοκιμές στεγανότητας των διαφόρων δικτύων (λυμάτων, λάσπης, ύδρευσης  κλπ). 

- Δοκιμές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε κινητήρα στη μεγίστη συχνότητα εκκίνησης όπως 
και ομαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασμούς και ταλαντώσεις. 

- Δοκιμή στάθμης θορύβου των μηχανημάτων σε πλήρη λειτουργία. 

- Δοκιμή συνεχούς λειτουργίας χωρίς αδικαιολόγητους θορύβους, ταλαντώσεις, διαρροές, κλπ. 

- Δοκιμές αντίστασης μόνωσης των καλωδίων και μέτρησης αντίστασης γείωσης η οποία θα γίνει 48 
ώρες τουλάχιστον μετά την τελευταία βροχόπτωση. 

- Δοκιμές ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, μανδάλωσης, κτλ. 

- Δοκιμές υπερπίεσης στις σωληνώσεις σε περίπτωση υδραυλικού πλήγματος. 

- Δοκιμές πίεσης κλειστών δοχείων/αεροφυλακίων 

- Δοκιμές πίεσης ίσης με το 1,5 της πίεσης λειτουργίας για όλο τον εξοπλισμό που υπόκειται σε πίεση. 

- Δοκιμές, για έλεγχο της απόδοσης διαφόρων τμημάτων της εγκατάστασης. 

 

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Εννοείται ότι η έννοια των 
κανονισμών περιλαμβάνει και κανονισμούς ή προδιαγραφές αρμοδίων Δημόσιων Επιχειρήσεων όπως 
ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει πριν την παράδοση των εγκαταστάσεων για χρήση, να έχει εκδώσει και τα σχετικά 
πιστοποιητικά ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων (πχ γερανογέφυρες Κλαρκ) σύμφωνα με την 
Υπουργική απόφαση 15085/593 ΦΕΚ1186Β/2003 και τα πιστοποιητικά αρχικού ελέγχου εξοπλισμού υπό 
πίεση (πιεστικό δοχεία, κτλ.) βάση της ΚΥΑ Δ3/14858 ΦΕΚ 477β /1993. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει, με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να 
συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη, σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και 
λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, που εκτελέσθηκαν 
από αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη 
διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος (κατά 
την κρίση της Υπηρεσίας), μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο Κύριος του 
Έργου έχει δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή (οποιουδήποτε οικονομικού ύψους) απευθείας 
σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 27Ο: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

27.1 Γενικά 

Διευκρινίζεται ότι η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία αφορά στο σύνολο της εγκατάστασης. 

 

O Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατ' αντιπαράσταση με τον επιβλέποντα μηχανικό, στην παραλαβή 
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των υλικών, εξοπλισμού, κλπ., που θα προσκομίζει στο Εργοτάξιο, καθώς επίσης και των εκάστοτε 
περαιωμένων εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλίο παραλαβών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
Πρόγραμμα Ποιότητας τις επακριβείς διαστάσεις, τις εκτελεσθείσες δοκιμές και ελέγχους και τις 
ενδεχόμενες σχετικές παρατηρήσεις. 

 

Με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού πριν την εγκατάσταση του στο 
έργο θα έχει υποβληθεί, σε δοκιμές και ελέγχους στο εργοστάσιο κατασκευής, όπως τα συμβατικά τεύχη 
ορίζουν και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρόγραμμα Ποιότητας. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, συνδρομή, συμβατικό ή 
άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, αναλώσιμα, καθώς και το κατάλληλο 
εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για 
την αποδοτική εκτέλεση των δοκιμών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη. 
Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο 
κινητό εξοπλισμό, που συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του, εφόσον απαιτηθεί από την τεχνική του 
λύση. 

 

Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος των εργασιών θα πραγματοποιούνται δοκιμές και έλεγχοι, 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ποιότητας. Οι δοκιμές και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο Πρόγραμμα Ποιότητας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και τους ισχύοντες Κανονισμούς. 

 

27.2. Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιμαστικής λειτουργίας 

Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής της δοκιμαστικής λειτουργίας οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για την άμεση διεξαγωγή των 
δοκιμών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιμές στις προθεσμίες που θα ορίζεται στην 
εντολή. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές εντός της ορισθείσας διορίας, ο Κύριος του Έργου 
διατηρεί το δικαίωμα να τις εκτελέσει, με ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασμό του Αναδόχου και να 
κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσματα των δοκιμών. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιμές 
εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσματα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 

 

27.3 Διαδικασία και παραδοτέα κατά το στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα ξεκινήσει η περίοδος της δοκιμαστικής λειτουργίας 
της Μονάδας και η οποία θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών. 

 

Κατά τη διάρκεια της θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και ρυθμίσεις στις παραγωγικές διαδικασίες 
ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής ποιοτική - ποσοτική λειτουργία και ασφαλής απόδοση της μονάδας 
σύμφωνα με τα δεσμευτικά μεγέθη. 

 

Τα δεσμευτικά μεγέθη (ποιοτικά και ποσοτικά) καθώς και η απόδοση λειτουργίας της μονάδας (ποσοστό 
εκτροπής από ταφή, ποσοστό ανάκτησης υλικών, παραγωγή βιοαερίου, προδιαγραφές προϊόντων κ.λπ.) 
αναλύονται στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής. 
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Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος τηρώντας τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που 
περιλαμβάνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης και τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, να 
αποδείξει την επίτευξη των ελάχιστων δεσμευτικών μεγεθών. 

 

Κατά το διάστημα αυτό ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για: 

 Να παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από την είσοδο του 
απορριμματοφόρου στο χώρο μέχρι την τελική διάθεση των παραγόμενων προϊόντων (προσωρινή 
αποθήκευση στο χώρο της μονάδας, μεταφορά υπολειμμάτων σε ΧΥΤΥ κλπ) 

 Να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσαρμογές σε κάθε τμήμα της παραγωγικής 
διαδικασίας προκειμένου να είναι σύμφωνη η λειτουργία της μονάδας με τα εγγυημένα-δεσμευτικά 
μεγέθη 

 Να λειτουργήσει τα τμήματα της μονάδας που προβλέπονται με το πλήρες εφεδρικό φορτίο που 
παρέχουν τα Η/Ζ 

 Να εφαρμόσει το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης σύμφωνα με τους εκάστοτε 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης 

 Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο μελέτη 
οργάνωσης και λειτουργίας, η οποία θα εγκριθεί από το φορέα λειτουργίας του Έργου ως το τελικό 
“Εγχειρίδιο και Κανονισμός Λειτουργίας”. Το θέμα θα αντιμετωπίζεται συνολικά ώστε να αποδίδονται 
όλες οι παράμετροι εύρυθμης λειτουργίας της εγκατάστασης, η οποία άπτεται τόσο της παραγωγικής 
διαδικασίας όσο και των διαχειριστικών θεμάτων της συνολικής εγκατάστασης. Κατ’ ελάχιστο το 
εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει: 

• αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας με συνολικά και επιμέρους ισοζύγια 
μάζας για το κάθε τμήμα της παραγωγής 

• πρόγραμμα λειτουργίας της μονάδας για το κάθε τμήμα της παραγωγής 

• απαιτούμενη στελέχωση του έργου ανά τμήμα και θέση εργασίας με αντιστοίχιση στη 
απαιτούμενη ειδικότητα εργαζομένου/νων 

• καθηκοντολόγιο των απασχολουμένων ανά τμήμα και θέση εργασίας με αντιστοίχιση στη 
απαιτούμενη ειδικότητα 

• απαιτούμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 

• απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας του εξοπλισμού σε περιπτώσεις βλαβών ή διακοπής 
λειτουργίας σε καίρια τμήματα της εγκατάστασης  

• πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ανά τεμάχιο εξοπλισμού σύμφωνο με την τήρηση των 
εγγυήσεων του εξοπλισμού (οριστικό πρόγραμμα συντήρησης) 

• εγχειρίδια λειτουργίας εξοπλισμού ανά τμήμα της παραγωγής 

• λίστα απαιτούμενων ανταλλακτικών, ανά τμήμα της παραγωγής 

• λίστα εξουσιοδοτημένων επισκευαστών στα πλαίσια των εγγυήσεων που συνοδεύουν τον 
εξοπλισμό της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει, οργανώσει και τηρήσει κατάλληλο μητρώο του έργου, 
με έγγραφο, φωτογραφικό, μαγνητοσκοπημένο, ηλεκτρονικό και λοιπό εποπτικό υλικό που θα 
περιλαμβάνει όλες τις φάσεις εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για τη σύνταξη του Μητρώου των έργων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, 
καθοριζομένου σαφώς ότι περιλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 
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Εκθέσεις – Αναφορές: Ο Ανάδοχος θα συντάσσει εκθέσεις ανά μήνα καθώς και μια τελική που θα αφορά 
στο σύνολο της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας (Εκθέσεις Παρακολούθησης Έργου) με όλα τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα καθώς και την περιβαλλοντική παρακολούθηση της 
δοκιμαστικής λειτουργίας της Μονάδας και οι οποίες θα περιέχουν κατ’ ελάχιστον τα αναγραφόμενα στα 
σχετικά άρθρα της Τεχνικής Περιγραφής. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 καθορισμό των παραμέτρων που θα ελέγχονται, 

 συχνότητα των μετρήσεων, 

 υπόδειξη μεθόδων μέτρησης πχ. δειγματοληψία, εργαστηριακές μετρήσεις. 

 

Όλες οι εκθέσεις θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται σε τρία (3) έγχαρτα αντίγραφα και σε 
ηλεκτρονική μορφή. Το τελικό περιεχόμενο των εκθέσεων θα προσδιορισθεί από τον Ανάδοχο στη 
μελέτη εφαρμογής του Έργου. Από τις εκθέσεις αυτές θα προκύπτει η επίτευξη των στόχων της 
δοκιμαστικής λειτουργίας και θα πληρώνεται ο Ανάδοχος όπως προβλέπει το άρθρο 19 της παρούσης. 

 

Τέλος, τους πρώτους δύο (2) μήνες της δοκιμαστικής λειτουργίας θα επικαιροποιηθεί από τον Ανάδοχο 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων αυτών το Οριστικό 
Πρόγραμμα Συντήρησης όλων των επιμέρους μονάδων που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης το οποίο θα εγκριθεί από την ΔΥ. Επίσης θα υποβληθούν όλα τα έντυπα και βιβλία 
συντήρησης, τα οποία επίσης θα εγκριθούν. 

 

Τα τυποποιημένα έντυπα θα τηρούνται για τη τακτική συντήρηση ενώ για τις έκτακτες συντηρήσεις στο 
φάκελο κάθε μηχανήματος θα κρατείται αναλυτικό ιστορικό. 

 

Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των μηχανημάτων από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών. 

 

Διαχείριση Ανταλλακτικών 

Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει αναλυτική κατάσταση των ανταλλακτικών, φθειρόμενων μερών, 
αναλώσιμων και λιπαντικών για το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα πρέπει να υπάρχουν 
στη Μονάδα, σύμφωνα και με τις βεβαιώσεις των κατασκευαστικών οίκων του εξοπλισμού, ώστε να 
τεκμηριώνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας σε περίπτωση βλάβης που χρήζει ανταλλακτικό. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας να 
οργανώσει την αποθήκη ανταλλακτικών, προκειμένου να αποφεύγονται κατά το δυνατόν -χωρίς βέβαια 
να αποκλείονται- οι διακοπές στην παραλαβή και επεξεργασία απορριμμάτων εν όψει αναμονής 
ανταλλακτικού. Η αγορά των υλικών αυτών που θα ονομάζεται «Αποθήκη Ανταλλακτικών» βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 

 

Κάθε φορά που θα γίνεται χρήση ενός ανταλλακτικού, αυτό θα αναφέρεται στη μηνιαία Έκθεση 
Παρακολούθησης Έργου και θα γίνεται άμεσα η παραγγελία του, ώστε η αποθήκη ανταλλακτικών να είναι 
πάντα πλήρης. 
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Γενικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάζει αναλώσιμα και ανταλλακτικά που θα χρειαστούν ή που θα 
θεωρήσει κατάλληλα και αναγκαία, όπως επίσης και να εξοπλίσει την αποθήκη με εξοπλισμό πιο πλήρη 
από τον προβλεπόμενο, για να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι συνηθισμένες, προγραμματισμένες και 
έκτακτες συντηρήσεις. 

 

Μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας, η Αποθήκη Ανταλλακτικών θα επικαιροποιηθεί με βάση 
την εμπειρία της δοκιμαστικής περιόδου με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

 

27.4. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που θα απαιτηθούν κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, 
όπως εργατικά, ασφάλειες προσωπικού και εγκαταστάσεων, καύσιμα, εγκαταστάσεις τηλεφωνίας, 
αναλώσιμα, κόστος ανταλλακτικών και πλήρης συντήρηση του εξοπλισμού (συνήθη και μη συνήθη), 
δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού κλπ. 

 

Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες: 

 Δαπάνες συντήρησης ή και αντικατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των 
μονάδων. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, 
κινητήρες κτλ.) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 

 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίμων υλικών κτλ., ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, 
προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης. 

 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική 
λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για 
ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε 
τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου 
όλων των επιμέρους μονάδων, 

 

Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και 
συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί αναγκαία. 
Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως ώστε το σύνολο 
του εξοπλισμού καθώς επίσης και τα έργα πολιτικού μηχανικού να μπορεί να ανταποκριθεί στις 
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 

 

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση εκ του 
γεγονότος αυτού. 

 

Στο τέλος της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας ο ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει ότι τηρούνται τα 
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δεσμευτικά μεγέθη. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της περιόδου πιστοποίησης, ο Ανάδοχος 
δεν ικανοποιεί τις ανωτέρω απαιτήσεις, παρατείνεται η περίοδος πιστοποίησης κατά δύο (2) μήνες χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή για τον Αναδόχου. 

 

Τα εισερχόμενα απορρίμματα θα προσκομίζονται στις εγκαταστάσεις είτε από τους Δήμους διαμέσου 
των επίσημων φορέων συλλογής των απορριμμάτων, ή υπεργολάβων αυτών. 

 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος, θα προβαίνει σε έλεγχο των εισερχόμενων υλικών για να διαπιστώσει τη 
συμβατότητα τους με τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων στην εγκατάσταση, όπως προκύπτει κάθε φορά 
από το Νόμο. Τα απόβλητα που θα οδηγούνται για επεξεργασία, πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα 
κριτήρια αποδοχής αποβλήτων της εγκατάστασης. Σε καμία περίπτωση δεν θα εισέρχονται στην 
εγκατάσταση αδρανή ή τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας είναι υποχρεωμένος: 

 Να εφαρμόζει τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανικών οργάνων, όπως επίσης και στα υπόλοιπα μέρη 
της εγκατάστασης, και των οχημάτων, των μηχανών και των βοηθητικών εξοπλισμών της, σύμφωνα 
με τις καρτέλες καθημερινής, εβδομαδιαίας και μηνιαίας συντήρησης, κλπ., ακολουθώντας τις 
οδηγίες των προμηθευτών του εξοπλισμού. 

 Να πραγματοποιεί έκτακτη συντήρηση, με οικονομικό βάρος δικό του, κάθε επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση μηχανικών, ηλεκτρικών, ή οργανικών τμημάτων, μη προβλεπόμενη ούτε από τον 
προμηθευτή τους, ούτε από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης, σαν συνηθισμένη ή 
προγραμματισμένη συντήρηση, και η οποία δεν οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου, αλλά 
προέρχεται ως επακόλουθο της χρήσης ή απρόβλεπτων συμβάντων. Ότι προαναφέρθηκε 
εφαρμόζεται επίσης σε κτίρια, στέγες, σιδεριές, δρόμους, υπονόμους, και ότι έχει σχέση με αυτά. Σε 
περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων (σεισμοί, πλημμύρες κλπ.) τα έξοδα για την αποκατάσταση θα 
είναι εις βάρος του κυρίου του Έργου. 

 Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας θα υποβληθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
Αναλυτικό και δοκιμασμένο Πρόγραμμα Συντήρησης της εγκατάστασης και τυχόν προσθήκες ή 
τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά τη δοκιμαστική λειτουργία. Το πρόγραμμα συντήρησης θα 
υποστηρίζεται από λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της 
εγκατάστασης. 

 Να εξοπλίσει το προσωπικό με όλα τα απαραίτητα όργανα εργαστηρίου και να υποστηρίζει με όλα 
τα μέσα όλους τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς ελέγχους και παρακολουθήσεις. Αυτό 
σημαίνει ότι θα πρέπει να πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες περιοδικές αναλύσεις και την 
περιβαλλοντική παρακολούθηση της εγκατάστασης και μέσω εξειδικευμένων εξωτερικών 
εργαστηρίων με δικές του δαπάνες. 

 Να αποφεύγει όσο το δυνατόν τον διασκορπισμό ουσιών στο έδαφος και την ατμόσφαιρα, 
οποιουδήποτε υλικού. 

 Να εξασφαλίζει την απολύμανση των ιδίων επιφανειών και/ή χώρων και τις απαραίτητες 
απολυμάνσεις για μύγες και κουνούπια, κάθε φορά που αυτό θα είναι απαραίτητο, προκειμένου να 
εγγυηθεί την υγιεινή των χώρων εργασίας. 

 Να διατηρεί βιβλίο στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα απαραίτητα ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα υλικά από την εγκατάσταση. Αυτό το Βιβλίο 
Δεδομένων Εισόδου και Εξόδου θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στον Κύριο του Έργου. 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ        55 

 Να διατηρεί ημερολόγιο διαχείρισης, στο οποίο θα καταγράφονται, καθημερινά, τα σημαντικά 
γεγονότα και θα παραθέτει συνθετικά παρατηρήσεις, δοκιμές, αναλύσεις, υπολογισμούς και 
επεμβάσεις, σχετικά με όλα τα στάδια επεξεργασίας των απορριμμάτων. 

 Να προφυλάσσει την εγκατάσταση στο σύνολό της, με ειδικές ασφάλειες για αστική ευθύνη, 
βλάβες των μηχανών, πυρκαγιές, καταστροφές, κλοπές και βανδαλιστικές ενέργειες. 

 

Επιπλέον: 

Προσκόμιση μη επιτρεπόμενων αποβλήτων: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο Ανάδοχος κατά το στάδιο 
εισόδου και υποδοχής των απορριμματοφόρων να πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους που θα 
αποτρέπουν την είσοδο μη επιτρεπόμενων αποβλήτων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εντοπίσει 
προσκόμιση αποβλήτων, των οποίων η διάθεση δεν επιτρέπεται στη μονάδα, θα πρέπει τότε το μη 
αποδεκτό φορτίο να καταλογίζεται στο απορριμματοφόρο που το προσκόμισε, το οποίο θα έχει την 
υποχρέωση να φροντίσει για την απομάκρυνση και νόμιμη διάθεσή του. 

 

Εγγύηση και ασφάλεια εργαζομένων: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υιοθετήσει, κατά τη διαχείριση της 
εγκατάστασης, όλες τις προβλέψεις και προφυλάξεις αναγκαίες στο να εγγυηθούν τη ζωή και την 
ακεραιότητα των εργαζόμενων που απασχολούνται στις εργασίες ή που άμεσα ή έμμεσα παρεμβαίνουν 
για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των προτεινομένων προσώπων από 
αυτόν στην διεύθυνση, παρατήρηση, μέτρηση, φροντίδα και επιτήρηση των εργασιών. 

 

Είσοδος τρίτων στην εγκατάσταση: Ο Κύριος του Έργου θα μπορεί να επιτρέψει τις επισκέψεις στην 
εγκατάσταση σε όλα τα πρόσωπα που θα κάνουν δικαιολογημένη αίτηση, κατόπιν γραπτής 
προειδοποίησης στον Ανάδοχο. 

Δεν θα είναι απαραίτητη η προειδοποίηση ή η εξουσιοδότηση από μέρους του Κυρίου του Έργου για την 
είσοδο στην Εγκατάσταση εκ μέρους του ίδιου του κυρίου του Έργου και των Τεχνικών του που είναι 
τοποθετημένοι στην εποπτεία της λειτουργίας, καθώς και των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου. 
Κάθε επίσκεψη, θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο ούτως ώστε να προετοιμάσει την είσοδο στην 
εγκατάσταση και την πιθανή παρουσία ενός ειδικευμένου συνοδού. 

O Ανάδοχος θα προετοιμάσει ειδικές διαδικασίες επίσκεψης για τις οποίες ούτως ή άλλως θα πρέπει να 
συμφωνεί και ο κύριος του Έργου, για τον σεβασμό στους νόμους ασφάλειας, του Απορρήτου και της 
Εχεμύθειας. Αντίστοιχα ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον κύριο του έργου για έγκριση της 
εισόδου τρίτων στην εγκατάσταση. 

 

Τήρηση περιβαλλοντικών όρων: Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να τηρεί απαράβατα τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του Έργου καθώς και το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή των παρόντων τευχών. Τα 
αποτελέσματα αυτά θα ενσωματώνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. 

Εφόσον διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να συντάσσει 
σχετική έκθεση που θα αιτιολογεί τις αποκλίσεις και τα διορθωτικά εκείνα μέτρα που θα λάβει 
προκειμένου να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Έργου. 

 

Επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιτύχει τη στοχοθεσία όπως 
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά και των στόχων που έχει θέσει με την Τεχνική Προσφορά του 
που έχει καταθέσει για την αξιολόγησή του στον διαγωνισμό ανάθεσης του έργου. Στο διάστημα της 
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δοκιμαστικής θα πρέπει να επιλυθούν όλα τα κατασκευαστικά και λειτουργικά προβλήματα της 
εγκατάστασης ώστε αυτή να είναι δυνατόν να λειτουργήσει στη δυναμικότητα σχεδιασμού και 
ικανοποιώντας όλες τις ποιοτικές και περιβαλλοντικές αποδόσεις. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 28Ο: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

28.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα παρακάτω εξειδικεύονται για το διάστημα της προβλεπόμενης κανονικής λειτουργίας του Έργου.  

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν ισοδύναμα όλα τα υπόλοιπα άρθρα της ΕΣΥ.  

Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των 
εργασιών του ΜΕΡΟΥΣ 1 της σύμβασης, θα εκκινήσει η 6ετής λειτουργία του έργου με αντικείμενο την 
τεχνική, λειτουργική και καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων του έργου. Κατά το διάστημα αυτό ο 
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παρακάτω:  

(1) Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος τηρώντας τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που 
περιλαμβάνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης και τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, να 
αποδείξει την επίτευξη των ελάχιστων δεσμευτικών μεγεθών. 

(2) Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλει να εκδώσει όλες τις 
απαραίτητες άδειες λειτουργίας. 

(3) Οι ενέργειες, τις οποίες έχει σαν αντικείμενο η λειτουργία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής. 

(4) Κατά την περίοδο λειτουργίας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες που είναι απαραίτητες 
για τη λειτουργία του Έργου, όπως εργατικά, ασφάλειες προσωπικού και εγκαταστάσεων, καύσιμα, 
ηλεκτρική ενέργεια, νερό, εγκαταστάσεις τηλεφωνίας, αναλώσιμα, κόστος ανταλλακτικών και 
πλήρης συντήρηση του εξοπλισμού (συνήθη και μη συνήθη). 

(5) Καθ’ όλη τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο κινητό 
εξοπλισμό, που συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του, εφόσον απαιτηθεί από την τεχνική του 
λύση. 

(6) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποδεχθεί και επεξεργαστεί στη ΜΕΑ όλες τις προσκομιζόμενες 
ποσότητες αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεσμευτικά μεγέθη της τεχνικής περιγραφής. Ο 
Φορέας έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να προσκομίζει όλη την παραγόμενη ποσότητα 
σύμμεικτων. 

(7) Δεν πρέπει ο Ανάδοχος να πραγματοποιεί αλλαγές στο σχέδιο λειτουργίας της εγκατάστασης, χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση του Κυρίου του Έργου. Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει να κάνει στην 
εγκατάσταση τροποποιήσεις στο πλάνο λειτουργίας, κοινοποιώντας τους λόγους των προτάσεων, 
τις επερχόμενες βελτιώσεις. Αν οι τροποποιήσεις επιφέρουν διαφοροποίηση του οικονομικού 
αντικειμένου της εργολαβίας, τότε θα εφαρμοστούν οι αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας των 
Δημοσίων Έργων.  

(8) Ο Ανάδοχος θα παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από την είσοδο 
του απορριμματοφόρου στο χώρο μέχρι την τελική διάθεση των παραγόμενων προϊόντων. 

(9) Ο Ανάδοχος θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσαρμογές σε κάθε τμήμα της 
παραγωγικής διαδικασίας προκειμένου να είναι σύμφωνη η λειτουργία της μονάδας με τα 
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εγγυημένα-δεσμευτικά μεγέθη. Τα δεσμευτικά μεγέθη (ποιοτικά και ποσοτικά) καθώς και η 
απόδοση λειτουργίας της μονάδας (ποσοστό εκτροπής από ταφή, ποσοστό ανάκτησης υλικών, 
προδιαγραφές προϊόντων κ.λπ.) αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

(10) Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και θα εκπαιδεύσει το 
προσωπικό του φορέα λειτουργίας σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη λειτουργία της μονάδας  

(11) Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο μελέτη 
οργάνωσης και λειτουργίας, η οποία θα εγκριθεί από το φορέα λειτουργίας της μονάδας ως το 
τελικό “Εγχειρίδιο και Κανονισμός Λειτουργίας”. Το θέμα θα αντιμετωπίζεται συνολικά ώστε να 
αποδίδονται όλες οι παράμετροι εύρυθμης λειτουργίας της εγκατάστασης, η οποία άπτεται τόσο 
της παραγωγικής διαδικασίας όσο και των διαχειριστικών θεμάτων της συνολικής εγκατάστασης.  

(12) Κατά την περίοδο της κανονικής λειτουργίας θα διοριστεί από τον Ανάδοχο με την έναρξη της 
περιόδου λειτουργίας Ανεξάρτητος Εξειδικευμένος Σύμβουλος Παρακολούθησης των Υπηρεσιών 
Λειτουργίας (ΑΕΣΠΥΛ), διάρκειας ίσης με την περίοδο λειτουργίας. Ειδικότερα, ο ανάδοχος του 
έργου θα προτείνει τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου λειτουργίας στην 
αναθέτουσα αρχή και αυτή θα αποδεχθεί ή όχι το πρόσωπο που θα αναλάβει τα καθήκοντα του 
ΑΕΣΠΥΛ και ειδικότερα θα προσκομίσει τα πλήρη στοιχεία του προσώπου, τα ειδικότερα καθήκοντα, 
την ειδική εμπειρία και τα προσόντα του σε έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο. Συγκεκριμένα ο 
ΑΕΣΠΥΛ θα πρέπει: α) να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων, είτε 
Δημόσια, είτε Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είτε σε έργα παραχώρησης και β) να 
λειτουργεί στο πλαίσιο πιστοποιημένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή 
ισοδυνάμου. 

Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με τον τίτλο «Προτεινόμενος 
ΑΕΣΠΥΛ» φάκελο στο οποίο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον:  

(α) Πιστοποιητικό της εγγραφής του προτεινόμενου προσώπου (και σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων κάθε μέλους αυτής) στο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο της χώρας που εδρεύει,  

(β) Πίνακας που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα έργο διαχείρισης απορριμμάτων, στο οποίο ο 
Προτεινόμενος ΑΕΣΠΥΛ (και σε περίπτωση ένωσης προσώπων τουλάχιστον ένα μέλος της) έχει 
εκτελέσει ή εκτελεί καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου ή Ανεξάρτητου Ελεγκτή κατά την περίοδο 
κατασκευής ή/και λειτουργίας του έργου κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, στον οποίο θα 
αναγράφονται ο τίτλος, ο προϋπολογισμός και ο τόπος εκτέλεσης του έργου, η αναθέτουσα αρχή 
του έργου, ο κατασκευαστής και ο εργοδότης του Προτεινόμενου ΑΕΣΠΥΛ. Γίνονται δεκτά έργα στα 
οποία ο προτεινόμενος είναι Υπεργολάβος, εφόσον η υπεργολαβική σύμβαση αποτελεί τουλάχιστον 
το 30% της Σύμβασης. 

(γ) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) του προτεινόμενου ΑΕΣΠΥΛ σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών συναφών προς τις περιγραφόμενες (και σε περίπτωση ένωσης προσώπων τουλάχιστον 
ενός μέλους αυτής), το οποίο έχει εκδοθεί τουλάχιστον δύο (2) έτη προ της ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών και είναι σε ισχύ. 

(δ) Βεβαίωση ισχύουσας ασφάλισής του κατά κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης για ποσό 
τουλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) Ευρώ ανά γεγονός και ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
Ευρώ αθροιστικά. 

(ε) Υπεύθυνη Δήλωση του προτεινόμενου ΑΕΣΠΥΛ ότι: 

 Δεν υπάρχει οποιαδήποτε απαίτηση ή εκκρεμής ή επαπειλούμενη δικαστική, διαιτητική ή 
διοικητική διαδικασία εναντίον του ή εναντίον οποιουδήποτε (κινητού ή ακινήτου) 
περιουσιακού του στοιχείου, και στο μέτρο που δύναται να γνωρίζει, δεν αναμένεται να 
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ξεκινήσει κάποια αντίστοιχη διαδικασία στο εγγύς μέλλον, η οποία θα επηρεάσει ή 
ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

 Δεν έχει αναλάβει οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις η εκπλήρωση των οποίων θα 
επηρεάσει ή μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του  

 Δεν επισπεύδεται οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον του και, στον βαθμό που δύναται 
να γνωρίζει (κατόπιν προσεκτικής έρευνας), δεν επίκειται εναντίον του οποιαδήποτε 
διαδικασία για την κήρυξή του σε πτώχευση, την είσοδό του σε εκκαθάριση, την θέση του 
υπό αναγκαστική διαχείριση, τη διενέργεια πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη διαδικασία 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή οποιουσδήποτε κανονισμούς που ισχύουν 
για τον ΑΕΣΠΥΛ ή τα μέλη του αντίστοιχα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός 15 ημερών να εγκρίνει τον ΑΕΣΠΥΛ εφόσον πληρούνται τα 
παραπάνω κριτήρια. 

1) Ο ΑΕΣΠΥΛ συμβάλλεται με τον Ανάδοχο, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Η 
διάρκεια της Σύμβασης του ΑΕΣΠΥΛ είναι από την υπογραφή της έως και ένα μήνα μετά το τέλος 
της κανονικής λειτουργίας. 

2) Κατά την περίοδο παροχής των Υπηρεσιών ΑΕΣΠΥΛ, υποχρεούται να παραμείνει ανεξάρτητος και 
αμερόληπτος και να απόσχει κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών του από την απόκτηση, άμεσα ή 
έμμεσα, οποιουδήποτε οικονομικού συμφέροντος σε σχέση με την λειτουργία του έργου  
εξαιρουμένης της Αμοιβής ΑΕΣΠΥΛ. 

3) Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΑΕΣΠΥΛ περιλαμβάνει την παρακολούθηση της 
λειτουργίας του έργου και ειδικότερα:  

Α) των αποτελεσμάτων κύριων δεικτών απόδοσης λειτουργίας του έργου (ανάκτηση 
ανακυκλώσιμων, εκτροπή ΒΑΑ, υπολειμματικότητα) και η σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων.  

Β) των τεχνικών απαιτήσεων που απορρέουν από την απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-
2020 και η σύνταξη εκθέσεων. 

Γ) την παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα που αφορούν στα αποτελέσματα των κυριών 
δεικτών απόδοσης λειτουργίας και η έκδοση γνωμοδοτήσεων. 

Δ) την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση του συνόλου του έργου τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Η τεχνική αξιολόγηση της εγκατάστασης θα γίνει με δεδομένη την 
ηλικία αυτής, συνεκτιμώντας ότι ο Ανάδοχος είχε την υποχρέωση αφενός την καλή λειτουργία 
και τακτική και έκτακτη συντήρησή της και αφετέρου την έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών, 
σε οποιοδήποτε λόγο και αν οφείλονται, αλλά και την αντικατάσταση όποιου μέρους της 
εγκατάστασης απαιτηθεί λόγω οποιασδήποτε μη φυσιολογικής φθοράς με δαπάνες του. Για το 
λόγο αυτό ο ΑΕΣΠΥΛ θα υποβάλλει αναλυτική τεχνοοικονομική πρόταση και αναλυτικό 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης για τις όποιες πιθανές τεχνικές επεμβάσεις κρίνει ότι 
απαιτούνται στις εγκαταστάσεις. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του να προβεί 
αναντίρρητα στην πλήρη προταθείσα εμπρόθεσμα αποκατάσταση των παρατηρήσεων του 
ΑΕΣΠΥΛ, μετά την οποία ο τελευταίος θα βεβαιώσει την ικανοποίηση ή μη των προτάσεων του. 
Σε περίπτωση που κριθεί ότι ο Ανάδοχος δεν εκπλήρωσε πιστά τις υποχρεώσεις του, ο ΚτΕ θα 
προβεί στην παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του Αναδόχου.  

Οι δαπάνες για τον ΑΕΣΠΥΛ θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 
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28.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΑΜΟΙΒΗ – 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

28.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της 
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή 
έγκριση του εργοδότη.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη της εγκατάστασης σε 
24ωρη βάση και επαφίεται στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίας, 
συντήρησης της εγκατάστασης, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη 
λειτουργία του. Για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΜΕΑ ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει κατ΄ ελάχιστον το προσωπικό, όπως αυτό αναφέρεται στο τεύχος τεκμηρίωσης 
προϋπολογισμού των τευχών δημοπράτησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο συμβατικό στοιχείο.  

 

Λόγω της ειδικής φύσης, και της εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας ο Μηχανικός επικεφαλής- Γενικός 
Διευθυντής της ΜΕΑ και ο Τεχνικός Διευθυντής της ΜΕΑ, οι οποίοι θα είναι και υπεύθυνοι της επίβλεψης 
της συντήρησης των εγκαταστάσεων του Έργου θα είναι άτομα που ασκούν το επάγγελμα του 
Διπλωματούχου Μηχανικού ΠΕ, ειδικότητας κατάλληλης και σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο. 

Ειδικά για τον Γενικό Διευθυντή της ΜΕΑ ή τον Τεχνικό Διευθυντή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
θα πρέπει να μπορεί να οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης της Μονάδας αντίστοιχα στην 
αρμόδια Διεύθυνση Βιομηχανίας. 

 

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό όπως αναφέρεται παραπάνω για το οποίο ζητείται η εμπειρία, δεν 
μπορεί να αντικατασταθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης παρά μόνο από λεπτομερή αιτιολόγηση 
των λόγων και αποδοχή της Υπηρεσίας και μόνο από άτομο της ίδιας ειδικότητας με τα ίδια ή ανώτερα 
προσόντα και επαγγελματικές εμπειρίες. 

 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ' άτομο και της 
νομιμότητας του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υιοθετήσει, κατά τη διαχείριση του έργου όλες τις προβλέψεις και προφυλάξεις 
αναγκαίες στο να εγγυηθούν τη ζωή και την ακεραιότητα των εργαζόμενων που απασχολούνται στις 
εργασίες ή που άμεσα ή έμμεσα παρεμβαίνουν για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινομένων προσώπων από αυτόν στην διεύθυνση, παρατήρηση, 
μέτρηση, φροντίδα και επιτήρηση των εργασιών. 

 

28.2.2 Σε συνέχεια της δοκιμαστικής λειτουργίας θα εφαρμόζεται το οριστικοποιημένο πρόγραμμα 
συντηρήσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αυτό θα έχει εγκριθεί από τη ΔΤΥ. 

Αναλυτικότερα για τις εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού παρατίθενται στο άρθρο 
28.12 της παρούσης. 

 

28.2.3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους 
ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις 
προδιαγραφές του εργοδότη. 
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28.2.4. Αμοιβή. Η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης της 
Μονάδας θα είναι ανά τόνο εισερχομένων απορριμμάτων που αποδεδειγμένα επεξεργάστηκε, πλέον ΦΠΑ. 

Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την αμοιβή του (με αναγωγή ανά τόνο), όπως προκύπτει από την 
Οικονομική του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από την Υπηρεσία ποσότητες υπηρεσιών που έχουν 
παρασχεθεί ανά μήνα. 

Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει κάθε μήνα Λογαριασμούς Πληρωμής, που 
ελέγχονται και εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία. Ειδικότερα αναγράφονται: 

I.  Το είδος των εργασιών. 

II.  Οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. 

III.  Το πληρωτέο ποσό 

IV.  Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

 

Μετά την έγκριση του λογαριασμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
για την είσπραξη του: 

1 Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

2 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

3 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά   στον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ήτοι 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ, 
ΤΜΕΔΕ, κ.λπ.), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την 
ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους. 

4 Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που πιθανόν ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του ΚτΕ και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 
άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, TEE κλπ. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται 
επιπλέον στον Ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε δύο μήνες συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης (ρητής ή 
σιωπηρής) του Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 
δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν των 2 μηνών, 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τόκους υπερημερίας. Σιωπηρή έγκριση θεωρείται 
ότι έχει δοθεί εάν παρέλθει ένας μήνας από την κατάθεση του λογαριασμού και δεν έχει δοθεί ρητή 
έγκριση. Η έγκριση έκαστου λογαριασμού γίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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28.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη 
λειτουργία για επί πλέον χρονικό διάστημα έως έξι (6) ετών (δικαίωμα προαίρεσης) ή μέχρι εξάντλησης 
των ποσοτήτων που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό. Η προαίρεση αυτή ασκείται πριν τη λήξη της 
προθεσμίας της Κανονικής Λειτουργίας από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συναινέσει στη συνέχιση των ίδιων υπηρεσιών επεξεργασίας απορριμμάτων, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αντικείμενο της Σύμβασης. 

 

28.4 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΕΑ 

Η Μονάδα θα είναι σε λειτουργία 310 εργάσιμες ημέρες ανά έτος, με μία βάρδια ανά ημέρα και 8 ώρες 
ανά βάρδια. Επιπλέον ο Ανάδοχος, σε συμφωνία με τον Κύριο του Έργου μπορεί να προσαρμόζει το 
ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες. Λειτουργία της Μονάδας σε επίσημες Αργίες, θα μπορεί να επιτρέπεται 
σε συμφωνία με τον Κύριο του Έργου.  

 

Στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης των έργων προσαρμογής της ΜΕΑ στον ΕΣΔΑ 
2020 – 2030, η εγκατάσταση θα λειτουργεί κατά μέγιστο σε δύο βάρδιες ανά ημέρα και 8 ώρες ανά 
βάρδια για  310 εργάσιμες ημέρες ανά έτος. Επιπλέον ο Ανάδοχος, σε συμφωνία με τον Κύριο του Έργου 
μπορεί να προσαρμόζει το ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες. Λειτουργία της Μονάδας σε επίσημες Αργίες, 
θα μπορεί να επιτρέπεται σε συμφωνία με τον Κύριο του Έργου. 

 

To ωράριο δύναται να ρυθμίζεται ανάλογα με τις εποχιακές διακυμάνσεις των απορριμμάτων και τα τυχόν 
έκτακτα περιστατικά. 

 

28.5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η πληρωμή του Αναδόχου κατά την κανονική λειτουργία (Μέρος 2ο) θα γίνεται κάθε μήνα, και το πολύ 
εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του λογαριασμού συνοδευόμενου από όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 
 
Ο προσδιορισμός του πληρωτέου ποσού θα γίνεται με βάση τη τιμή μονάδας που θα αναγράφεται στην 
σύμβαση (και η οποία θα υπολογίζεται με βάση την τιμή που έχει δώσει ο Ανάδοχος στην οικονομική του 
προσφορά προς την συνολική ποσότητα, ήτοι τους 444.474 tn για έξι (6) έτη) και τις αντίστοιχες ποσότητες 
υλικών που διαχειρίστηκε αποδεδειγμένα ο Ανάδοχος.  

Στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης των έργων προσαρμογής της ΜΕΑ στον ΕΣΔΑ 
2020 – 2030, η ανωτέρω τιμή μονάδας αναπροσαρμόζεται βάσει της νέας τιμής της κανονικής λειτουργίας 
και της νέας συνολικής ποσότητας εισερχόμενων Α.Σ.Α. (κεφ. 4.10 του τεύχους τεκμηρίωσης του 
προϋπολογισμού). Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της νέας τιμής της κανονικής λειτουργίας 
εφαρμόζεται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης με αυτό της οικονομικής του προσφοράς για την κανονική 
λειτουργία. 

Ειδικά για τις δαπάνες επεξεργασίας του ρεύματος προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών, εφόσον 
εφαρμοστεί το εν λόγω δικαίωμα προαίρεσης (2η λειτουργική προαίρεση), ο Ανάδοχος θα πληρώνεται το 
προϋπολογιζόμενο ποσό (ήτοι τη διαφορά του ποσού της παρ. 5.6 του τεύχους τεκμηρίωσης του 
προϋπολογισμού με αυτό της παρ. 4.10 του τεύχους τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού) του 1.310.433,92 
€ πλέον ΦΠΑ ανηγμένο ανά τόνο στη βάση των 14.455 tn/ετησίως, ήτοι 90,66 € /tn και εφαρμόζοντας το 
προσφερόμενο % έκπτωσης. 
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Το κόστος μεταφοράς του εναλλακτικού απορριμματογενούς καυσίμου, εφόσον εφαρμοστεί το εν λόγω 
δικαίωμα, θα προκύπτει από το ποσό σε €/τν/χλμ όπως αναλύεται από την παρ. 4.11. ή 5.7. του τεύχους 
τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού. 
 
Ο προσδιορισμός της ποσότητας των υλικών σε μηνιαία βάση θα γίνεται από τον Ανάδοχο με βάση το 
«Ημερολόγιο Λειτουργίας». Το «Ημερολόγιο Λειτουργίας» θα είναι βιβλίο, του οποίου κάθε σελίδα θα 
αντιστοιχεί σε μια εργάσιμη και θα έχει αριθμηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία. 
 

Σε κάθε σελίδα θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον οι ποσότητες εισερχόμενων απορριμμάτων σε τόνους, 
όπως αυτές προκύπτουν από το ζυγιστήριο της εισόδου, τα στοιχεία των απορριμματοφόρων, και το 
φορτίο και η προέλευση έκαστου, καθώς και παρατηρήσεις για την ημερήσια λειτουργία της 
εγκατάστασης και τις ποσότητες υπολειμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΥ, τις ποσότητες των ανακτηθέντων 
υλικών κ.λ.π.. 

 

Ειδικά για όλα τα προϊόντα της Μονάδας ανακυκλώσιμα και το δευτερογενές καύσιμο θα πρέπει να 
συνοδεύονται πάντα από ζυγολόγια της γεφυροπλάστιγγας του Έργου. Το ακριβές περιεχόμενο και ο 
τύπος του «Ημερολογίου Λειτουργίας» μπορεί να τροποποιείται από τον ανάδοχο με την έγκριση της 
αρμόδιας υπηρεσίας. Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, ο υπεύθυνος λειτουργίας του αναδόχου και ο 
υπεύθυνος του Κυρίου του Έργου θα υπογράφουν το ημερολόγιο λειτουργίας.  

 

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποβάλλει λογαριασμό, ο οποίος 
περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες απορριμμάτων και τις εργασίες του αναλυτικού προϋπολογισμού που 
αντιστοιχούν σε ημέρες «Ημερολογίου Λειτουργίας» τον αντίστοιχο ημερολογιακό μήνα, που έχουν 
εγκριθεί εγγράφως. Μαζί με το λογαριασμό υποβάλλει χωριστά και τη μηνιαία έκθεση περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, λειτουργίας και συντήρησης του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του υποβληθέντος 
λογαριασμού. Σε περίπτωση διαφωνιών της προηγούμενης παραγράφου, οι ημέρες στις οποίες 
αναφέρονται οι διαφωνούντες δεν περιλαμβάνονται στον λογαριασμό, μέχρι επίλυσης των διαφωνιών. 

 

Ο λογαριασμός πρέπει να συνοδεύεται από τις ημερήσιες εκτυπώσεις της γεφυροπλάστιγγας, οι οποίες θα 
υποβάλλονται κάθε δεύτερη Δευτέρα στα γραφεία της ΔΥ. Ημέρες για τις οποίες δεν υπάρχουν 
αντίστοιχες εκτυπώσεις, αφαιρούνται από το λογαριασμό μέχρι τη προσκόμιση των αντίστοιχων 
εκτυπώσεων. Η ΔΤΥ ελέγχει τη γεφυροπλάστιγγα και το σύστημα παραγωγής των εκτυπώσεων. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει όποιες υποδείξεις της ΔΥ τόσο στη γεφυροπλάστιγγα όσο και 
στο σύστημα εκτυπώσεων. 

Τα αποτελέσματα των ζυγίσεων, μετά και από την έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης κάθε Δήμου, 
των μηνιαίων εισερχόμενων ποσοτήτων, είναι κοινά αποδεκτά και δεν μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο αντιρρήσεων ή διαφωνιών. 

 

Ο Ανάδοχος εισπράττει το 100% των εσόδων από τα ανακυκλώσιμα που ανακτώνται από το ρεύμα 
συμμείκτων, το κομπόστ που παράγεται από τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και την παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από την εκμετάλλευση του βιοαερίου. Για τα μεν πρώτα το τίμημα 
εισπράττεται απευθείας από τον Ανάδοχο, ενώ για τα έσοδα ηλεκτρικής ενέργειας η είσπραξη γίνεται 
μέσω εξ ολοκλήρου εκχώρησης των εσόδων του βιοαερίου από τον ΚτΕ. 
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Η ευθύνη για τη μεταφορά και τη διάθεση του CLO βαρύνει τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί 
ευθύνη του αναδόχου η μεταφορά και νόμιμη διάθεση όποιας ποσότητας CLO, που δεν μπορεί να 
διατεθεί στους ΧΥΤΥ, σε κατάλληλα αδειοδοτημένους αποδέκτες για χρήσεις συμβατές με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Ειδικά τα ανακυκλώσιμα προϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία των προδιαλεγμένων 
ανακυκλώσιμων υλικών, θα διατίθενται με ευθύνη και σε όφελος του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ). Η ερευνά 
αγοράς αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου ο οποίος θα προτείνει τρόπους για την ασφαλή και οικονομικά 
επωφελή μεταφορά και διάθεση των παραγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών από τον Κύριο του Έργου 
(ΚτΕ). Ο Ανάδοχος του έργου επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες για την έρευνα αγοράς ενώ ο Κύριος του 
Έργου (ΚτΕ) είναι υπεύθυνος μόνο για την τιμολόγηση και είσπραξη του αντίτιμου πώλησης των 
ανακυκλώσιμων υλικών. Πρόσθετα ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) ωφελείται και της τυχούσας επιδότησης από 
τα υπόχρεα ΣΕΔ. 

Η ερευνά αγοράς καλύπτει την περίοδο κανονικής λειτουργίας του έργου από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα 
έχει την ευθύνη να προτείνει νόμιμα λειτουργούντες και κατάλληλα αδειοδοτημένους μεταφορείς και 
τελικούς αποδέκτες ώστε ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) να μπορεί να απομακρύνει τα παραγόμενα 
παραγόμενα ανακυκλώσιμα υλικά. 

 

Η διάθεση του παραγόμενου εναλλακτικού καυσίμου αποτελεί ευθύνη του ΚτΕ, ωστόσο η έρευνα εύρεσης 
κατάλληλου τελικού και νόμιμου αποδεκτή αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. Σημειώνεται ότι η μεταφορά 
του εναλλακτικού καυσίμου στους τελικούς αποδέκτες δύναται να αποτελέσει ευθύνη του Ανάδοχου, 
εφόσον του ανατεθεί με επιπρόσθετο κόστος (προαίρεση).  

 

Για λόγους προώθησης της ΔσΠ Βιοαποβλήτων στους εξυπηρετούμενους Δήμους και πολίτες ο Ανάδοχος 
του έργου οφείλει να διαθέτει άνευ κόστους, εφόσον του ζητηθεί από τον ΚτΕ, ποσότητα έως 30% του 
παραγόμενου κομπόστ, σε ετήσια βάση.  

 

28.6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. 

 

Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί, 
η απρόσκοπτη και περιβαλλοντική λειτουργία του έργου και η καλή συντήρηση του. 

 

Το λειτουργικό κόστος της Μονάδας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 
δαπάνες που απαιτούνται από τη λειτουργία του Έργου (π.χ. κόστος προσωπικού, μεταφορές, 
επεξεργασία και διάθεση στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων, δαπάνες ενέργειας, νερού, ΟΚΩ, 
εντομοκτονίες, μυοκτονίες, περιβαλλοντική παρακολούθηση, χημ. αναλύσεις). 

 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που θα απαιτηθούν κατά τη λειτουργία, όπως εργατικά, 
ασφάλειες προσωπικού και εγκαταστάσεων, καύσιμα, εγκαταστάσεις τηλεφωνίας, αναλώσιμα, κόστος 
ανταλλακτικών και πλήρης συντήρηση του εξοπλισμού (συνήθη και μη συνήθη). 
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Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες: 

 Δαπάνες συντήρησης ή και αντικατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. 
Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 

 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίμων υλικών κτλ., ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, προκειμένου 
η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική 
λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων.  

 Δαπάνες αποζημιώσεων για ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου 
όλων των επιμέρους μονάδων. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και συνεχή τεχνική κάλυψη 
και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε 
αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως ώστε το σύνολο του εξοπλισμού 
καθώς επίσης και τα έργα πολιτικού μηχανικού να μπορεί να ανταποκριθεί στις προδιαγραφόμενες 
απαιτήσεις. 
 

Σε περίπτωση που δεν γίνει επίτευξη των δεσμευτικών μεγεθών θα τεθούν σε εφαρμογή τα οριζόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Τα εισερχόμενα απορρίμματα θα προσκομίζονται στις εγκαταστάσεις είτε από τους Δήμους διαμέσου των 
επίσημων φορέων συλλογής των απορριμμάτων, ή υπεργολάβων αυτών. 
 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος, θα προβαίνει σε έλεγχο των εισερχόμενων υλικών για να διαπιστώσει την 
συμβατότητα τους με τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων στην εγκατάσταση, όπως προκύπτει κάθε φορά 
από το Νόμο. Τα απόβλητα που θα οδηγούνται για επεξεργασία, πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα 
κριτήρια αποδοχής αποβλήτων της εγκατάστασης. Σε καμία περίπτωση δεν θα εισέρχονται στην 
εγκατάσταση αδρανή ή τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα.  

 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία όλου 
του εξοπλισμού που θα ενσωματωθεί στο έργου και είναι υποχρεωμένος: 

• Να εφαρμόζει τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανικών οργάνων, όπως επίσης και στα υπόλοιπα μέρη 
της εγκατάστασης, και των οχημάτων, των μηχανών και των βοηθητικών εξοπλισμών της, σύμφωνα 
με τις καρτέλες καθημερινής, εβδομαδιαίας και μηνιαίας συντήρησης, κλπ., ακολουθώντας τις 
οδηγίες των προμηθευτών του εξοπλισμού. Οι προαναφερόμενες καρτέλες θα μπορούν να 
ενημερώνονται περιοδικά, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες επακόλουθα της λειτουργίας και 
της προοδευτικής γήρανσης των μηχανημάτων, τόσο για τον τρόπο και την συχνότητα 
πραγματοποίησης των συντηρήσεων, όσο για την χρήση και την εκλογή των υλικών προς 
κατανάλωση. Για την συντήρηση οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες των προμηθευτών του 
εξοπλισμού. 
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• Να πραγματοποιεί έκτακτη συντήρηση, με οικονομικό βάρος δικό του, κάθε επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση μηχανικών, ηλεκτρικών, ή οργανικών τμημάτων, μη προβλεπόμενη ούτε από τον 
προμηθευτή τους, ούτε από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης, σαν συνηθισμένη ή 
προγραμματισμένη συντήρηση, και η οποία δεν οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου, αλλά 
προέρχεται ως επακόλουθο της χρήσης ή απρόβλεπτων συμβάντων. Ότι προαναφέρθηκε 
εφαρμόζεται επίσης σε κτίρια, στέγες, σιδεριές, δρόμους, υπονόμους, και ότι έχει σχέση με αυτά, 
καθώς και οποιεσδήποτε παρεμβάσεις κατασκευαστικές για την καλύτερη και ασφαλή λειτουργία 
της Μονάδας. Σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων (σεισμοί, πλημμύρες κλπ.) τα έξοδα για την 
αποκατάσταση θα είναι εις βάρος του κυρίου του Έργου. 

• Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής λειτουργίας θα υποβληθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
Αναλυτικό και δοκιμασμένο Πρόγραμμα Συντήρησης της εγκατάστασης. 

• Να εξοπλίσει το προσωπικό με όλα τα απαραίτητα όργανα εργαστηρίου, εκτός από εκείνα που 
παρέχονται ήδη από την εγκατάσταση, και να υποστηρίζει με όλα τα μέσα όλους τους απαραίτητους 
περιβαλλοντικούς ελέγχους και παρακολουθήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πραγματοποιεί 
τις προβλεπόμενες περιοδικές αναλύσεις και την περιβαλλοντική παρακολούθηση της εγκατάστασης 
και μέσω εξειδικευμένων εξωτερικών εργαστηρίων με δικές του δαπάνες. 

• Να αποφεύγει όσο το δυνατόν τον διασκορπισμό ουσιών στο έδαφος και την ατμόσφαιρα, 
οποιουδήποτε υλικού. 

• Να εξασφαλίζει την απολύμανση των ιδίων επιφανειών και/ή χώρων και τις απαραίτητες 
απολυμάνσεις για μύγες και κουνούπια, κάθε φορά που αυτό θα είναι απαραίτητο, προκειμένου 
να εγγυηθεί την υγιεινή των χώρων εργασίας. 

• Να διατηρεί, βιβλίο στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα απαραίτητα ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα υλικά από την εγκατάσταση. Αυτό το Βιβλίο 
Δεδομένων Εισόδου και Εξόδου θα πρέπει να είναι καθημερινά διαθέσιμο στον Κύριο του Έργου. 

• Να διατηρεί ημερολόγιο διαχείρισης, στο οποίο θα καταγράφονται, καθημερινά, τα σημαντικά 
γεγονότα και θα παραθέτει συνθετικά παρατηρήσεις, δοκιμές, αναλύσεις, υπολογισμούς και 
επεμβάσεις, σχετικά με όλα τα στάδια επεξεργασίας των απορριμμάτων. 

• Να προφυλάσσει την εγκατάσταση στο σύνολό της, με ειδικές ασφάλειες για αστική ευθύνη, 
βλάβες των μηχανών, πυρκαγιές, καταστροφές, κλοπές και βανδαλιστικές ενέργειες. 

• Να λειτουργεί και συντηρεί τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό όπως το συνεργείο, 
κτήριο διοίκησης δεξαμενές νερού, κινητό εξοπλισμό κλπ, τα οποία παραδίδονται με πρωτόκολλο 
για χρήση στον ανάδοχο σε καλή και λειτουργική κατάσταση. 

 

Τήρηση περιβαλλοντικών όρων: Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να τηρεί απαράβατα τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του Έργου καθώς και το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή των παρόντων τευχών. Τα 
αποτελέσματα αυτά θα ενσωματώνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. 

Εφόσον διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να συντάσσει 
σχετική έκθεση που θα αιτιολογεί τις αποκλίσεις και τα διορθωτικά εκείνα μέτρα που θα λάβει 
προκειμένου να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση της ΑΕΠΟ την ευθύνη την έχει ο Ανάδοχος. 
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28.7. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα εισερχόμενα απορρίμματα  θα προσκομίζονται στις εγκαταστάσεις είτε από τους Δήμους είτε διαμέσου 
των επίσημων φορέων συλλογής των απορριμμάτων, ή υπεργολάβων αυτών. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβλέψει τη χρήση κάθε δυνατού μέσου ή διαδικασίας για την αποφυγή 
βλαβών από αντικείμενα που πιθανώς να περιλαμβάνονται στα οικιακά απόβλητα (π.χ. μικρά και μεσαίου 
μεγέθους μεταλλικά αντικείμενα, φιαλίδια γκαζιού κλπ) αλλά και από μη αποδεκτά απόβλητα που παρά 
τους ελέγχους θα εισέλθουν στη Μονάδα. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος, θα προβαίνει σε κάθε δυνατό 
έλεγχο των εισερχόμενων υλικών για να διαπιστώσει την συμβατότητα τους με τα κριτήρια αποδοχής 
αποβλήτων στην εγκατάσταση, όπως προκύπτει κάθε φορά από το Νόμο. Τα απόβλητα που θα 
οδηγούνται για επεξεργασία, πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων σε χώρους 
υγειονομικής ταφής οικιακών απορριμμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν θα εισέρχονται στην εγκατάσταση 
αδρανή ή τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Ο Ανάδοχος κατά το στάδιο εισόδου και υποδοχής των απορριμματοφόρων να πραγματοποιεί όλους τους 
δυνατούς ελέγχους που θα αποτρέπουν την είσοδο μη επιτρεπόμενων αποβλήτων (π.χ. ογκώδη κλπ). Σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος εντοπίσει προσκόμιση αποβλήτων, των οποίων η διάθεση δεν επιτρέπεται στη 
μονάδα, θα πρέπει τότε το μη αποδεκτό φορτίο να καταλογίζεται στο απορριμματοφόρο που το 
προσκόμισε, το οποίο θα έχει την υποχρέωση να φροντίσει για την απομάκρυνση και νόμιμη διάθεσή του. 

 

Σε περίπτωση που παρά ταύτα θα εισέλθουν στη Μονάδα μη αποδεκτά απόβλητα, η ευθύνη 
απομάκρυνσης και διάθεσής τους θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Όμως, εφόσον εισέλθει ογκώδες η μη 
αποδεκτό απόβλητο στη μονάδα με τρόπο που δεν μπορεί να ελεγχθεί και προκληθεί τέτοια βλάβη που 
θα οδηγήσει σε βλάβη και παύση λειτουργίας της Μονάδας (π.χ. κρυμμένο σε σακούλα απορριμμάτων) 
τότε δε θεωρείται υπαιτιότητα του Αναδόχου, και  

α) Η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης θα βαρύνει τον Κύριο του έργου. 

β) Ο Ανάδοχος δεν θα πληρώσει τις σχετικές ρήτρες για όσες μέρες δεν λειτουργεί.  

 

28.8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να πραγματοποιεί αλλαγές στην εγκατάσταση που κατασκεύασε (εκτός 
βέβαια από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στα παρόντα τεύχη και αφορούν σε 
αντικατάσταση/τοποθέτηση εξοπλισμού), χωρίς την έγκριση του Κυρίου του Έργου. Ο Ανάδοχος μπορεί να 
προτείνει να κάνει στην εγκατάσταση τροποποιήσεις στο πλάνο λειτουργίας, στις μηχανές και στην 
ηλεκτρική εγκατάσταση, κοινοποιώντας τους λόγους των προτάσεων, τις επερχόμενες βελτιώσεις στην 
Εγκατάσταση. 

 

28.9.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος σε συνέχεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, διατηρεί κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται 
στο άρθρο 27.3 της παρούσης την αποθήκη ανταλλακτικών. Ωστόσο, μετά το πέρας της δοκιμαστικής 
λειτουργίας, η Αποθήκη Ανταλλακτικών θα επικαιροποιηθεί με βάση την εμπειρία της δοκιμαστικής 
περιόδου με δαπάνες του Αναδόχου, προκειμένου να αποφεύγονται κατά το δυνατόν -χωρίς βέβαια να 
αποκλείονται- οι διακοπές στην παραλαβή και επεξεργασία απορριμμάτων εν όψει αναμονής 
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ανταλλακτικού. Η αγορά των υλικών αυτών Αποθήκη Ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στον υπολογισμό 
του gate fee και βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

Κάθε φορά που θα γίνεται χρήση ενός ανταλλακτικού, θα γίνεται άμεσα η παραγγελία του, ώστε η 
αποθήκη ανταλλακτικών να είναι πάντα πλήρης. 

 

Μετά το πέρας της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδώσει τα υλικά αυτής της αποθήκης 
ανταλλακτικών στον Κύριο του Έργου με τα σχετικά έγγραφα (εγγυήσεις κ.λπ.), χωρίς δαπάνη για τον 
Κύριο του Έργου. 

 

Γενικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάζει αναλώσιμα και ανταλλακτικά που θα χρειαστούν ή που θα 
θεωρήσει κατάλληλα και αναγκαία, όπως επίσης και να εξοπλίσει την αποθήκη με εξοπλισμό πιο πλήρη 
από τον προβλεπόμενο, για να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι συνηθισμένες, προγραμματισμένες και 
έκτακτες συντηρήσεις. 

 

Για την καλύτερη διαχείριση της «Αποθήκης Ανταλλακτικών» θα εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό 
(software) οργάνωσης αποθήκης. 

 

28.10.  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο Κύριος του Έργου θα μπορεί να επιτρέψει τις επισκέψεις στην εγκατάσταση σε όλα τα πρόσωπα που θα 
κάνουν δικαιολογημένη αίτηση, σχολεία, κλπ. κατόπιν γραπτής προειδοποίησης στον Ανάδοχο. 

 

O Ανάδοχος θα προετοιμάσει ειδικές διαδικασίες επίσκεψης για τις οποίες ούτως ή άλλως θα πρέπει να 
συμφωνεί και ο κύριος του Έργου, για τον σεβασμό στους νόμους ασφάλειας, του Απορρήτου και της 
Εχεμύθειας. Όλοι οι επισκέπτες θα εξοπλίζονται με τα κατάλληλα μέσα προστασίας, θα υπάρχει 
καθορισμένο και συμφωνημένο με τον Κύριο του Έργου, πρόγραμμα ξενάγησης στην εγκατάσταση. 

 

Δεν θα είναι απαραίτητη η προειδοποίηση ή η εξουσιοδότηση από μέρους του Κυρίου του Έργου για την 
είσοδο στην Εγκατάσταση εκ μέρους του ίδιου του κυρίου του Έργου και των Τεχνικών του που είναι 
τοποθετημένοι στην εποπτεία της λειτουργίας, καθώς και των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου. 
Κάθε επίσκεψη, θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο ούτως ώστε να προετοιμάσει την είσοδο στην 
εγκατάσταση και την πιθανή παρουσία ενός ειδικευμένου συνοδού.  

 

28.11. ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Εκθέσεις – Αναφορές: Ο Ανάδοχος θα συντάσσει μηνιαίες και εξάμηνες εκθέσεις παρακολούθησης 
(Εκθέσεις Παρακολούθησης Έργου) με όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα, καθώς και 
την περιβαλλοντική παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας του Έργου. Θα περιέχουν κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα: 

 καθορισμό των παραμέτρων που θα ελέγχονται, 

 συχνότητα των μετρήσεων, 

 υπόδειξη μεθόδων μέτρησης πχ. δειγματοληψία, εργαστηριακές μετρήσεις. 
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Όλες οι εκθέσεις θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή. Το 
τελικό περιεχόμενο των εκθέσεων θα προσδιορισθεί από τον Ανάδοχο στη μελέτη εφαρμογής του Έργου. 
Από τις εκθέσεις αυτές θα προκύπτει η επίτευξη των στόχων της κανονικής λειτουργίας. 

 

Τα πρωτότυπα έντυπα συντήρησης θα υπογράφονται από την επίβλεψη και θα τηρούνται στη Μονάδα. 

 

28.12. ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

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 με την έναρξη της κανονικής λειτουργίας σε συνέχεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, θα 
εφαρμόσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα της τακτικής συντήρησης και τα τυποποιημένα έντυπα που θα 
υπογράφονται για κάθε μηχάνημα που θα αφορούν πλέον την κανονική λειτουργία. Για κάθε μηχάνημα 
θα τηρείται φάκελος όπου θα περιέχονται α) τα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα αρμοδίως από 
συντηρητή και ΔΤΥ έντυπα και β) το ιστορικό συντηρήσεων και βλαβών του. 

 

Για τον βασικό μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης (ήτοι τεμαχιστές, σχίστες, κόσκινα, 
διαχωριστές, δεματοποιητές κ.α.) μία φορά τον χρόνο θα γίνεται επιθεώρηση των συντηρήσεων και της 
κατάστασης του εξοπλισμού από την κατασκευάστρια εταιρεία και τα αποτελέσματα αυτής θα 
κοινοποιούνται στον Κύριο του Έργου. 

 

Στην περίπτωση σημαντικής ή/και επαναλαμβανόμενης βλάβης βασικού εξοπλισμού, που οδηγεί σε 
παύση λειτουργίας της Μονάδας, θα απαιτείται υποχρεωτικά η γνώμη του κατασκευαστικού οίκου του 
εξοπλισμού για την εκτίμηση της βλάβης και του τρόπου αποκατάστασης της. 

 

28.13. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

28.13.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επεξεργάζεται τις ποσότητες των εισερχομένων αποβλήτων μέχρι την 
απαιτούμενη από τα τεύχη δημοπράτησης δυναμικότητα της ΜΕΑ.  

 

28.13.2. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ - ΡΗΤΡΕΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που συνιστούν στη βέλτιστη απόδοση 
και λειτουργία της Μονάδας (δεσμευτικά μεγέθη της εγκατάστασης). 

Συγκεκριμένα κατά τη φάση της κανονικής λειτουργίας θα πρέπει να τηρούνται όλα τα δεσμευτικά μεγέθη 
της Μονάδας που αφορούν στη λειτουργία όπως περιγράφονται στην  Τεχνική Περιγραφή και στην Τεχνική 
Προσφορά του και τα οποία θα υπολογίζονται σε ετήσια απολογιστική βάση ως προς την επιβολή ρητρών. 

 

Ειδικότερα: 
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1) Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης, ή οποιασδήποτε αστοχίας της εγκατάστασης με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, όπου η παραλαβή των απορριμμάτων στη Μονάδα είναι αδύνατη,  ή σε περίπτωση που τα  
υλικά, σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στην 
κείμενη νομοθεσία για την περαιτέρω χρήση τους και διατίθενται σε ΧΥΤ., επειδή τα απορρίμματα δεν 
υφίστανται επεξεργασία πριν την ταφή θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα 120 €/τν για τις ποσότητες 
που διατίθενται απευθείας στον ΧΥΤ. 

2) Ρήτρα 120€/τν υπολείμματος, για κάθε τόνο υπολείμματος που οδηγείται προς διάθεση και υπερβαίνει 
την ποσότητα που αντιστοιχεί στο ποσοστό για το οποίο έχει δεσμευτεί ο Ανάδοχος στην Προσφορά 
του.  

3) Ρήτρα 35€/tn ΒΑΑ που υπολείπεται του στόχου εκτροπής βάσει του προσφερόμενου στην Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου.   

4) Ρήτρα 25€/tn ανακυκλώσιμων υλικών που υπολείπεται του στόχου ανάκτησης της Τεχνικής Προσφοράς 
του Αναδόχου (βάσει ποσοστού ανάκτησης επί των πραγματικά εισερχόμενων).  

5) O Ανάδοχος θα επιβαρύνεται αποκλειστικά με όλα τα πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν από 
ελεγκτικούς φορείς λόγω της τυχόν μη περιβαλλοντικά αποδεκτής ή μη νόμιμης λειτουργίας του Έργου. 

Τα παραπάνω ποσά θα παρακρατούνται από τον επόμενο ή τους επόμενους μηνιαίους λογαριασμούς 
λειτουργίας του Έργου. 

Για όλα τα παραπάνω, σε περίπτωση αδυναμίας της εγχώριας αγοράς να απορροφήσει για διάστημα 
μεγαλύτερο των έξι μηνών τα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα υλικά, δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική αιτιολογημένη αίτηση του Αναδόχου και από την έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

 

28.13.3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και 
εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος και ο Σύνδεσμος  θα αναζητήσουν 
κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά την 
διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Ανάδοχος θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν. 

 

Την ευθύνη για ομαλή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας κ.λπ., σε περίπτωση εργασιακών 
προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Σε περίπτωση επιβολής προστίμου στην εγκατάσταση που οφείλεται σε περιβαλλοντικούς λόγους, το 
πρόστιμο θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο. Γενικότερα ο Ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργεί την εγκατάσταση 
με το βέλτιστο περιβαλλοντικό τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται οχλήσεις. 

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής (πέραν της προθεσμίας πληρωμής τους) των τρεχόντων 
λογαριασμών ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΗ) οι οποίοι βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο Κύριος του Έργου 
διατηρεί το δικαίωμα: 

 μη πληρωμής του τρέχοντος μηνιαίου λογαριασμού υπηρεσιών του Αναδόχου έως και την 
αποδεδειγμένη εξόφληση των οφειλομένων. Για την καθυστέρηση πληρωμής του λογαριασμού 
αυτού, ο Ανάδοχος δε θα δικαιούται τόκους υπερημερίας αφού η καθυστέρηση πληρωμής του 
λογαριασμού, θα είναι με δική του υπαιτιότητα. 
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 παρακράτησης των οφειλόμενων ποσών από το τρέχοντα μηνιαίο λογαριασμό λειτουργίας του 
Έργου, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

28.14 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν.4412/16, ο ανάδοχος μπορεί να αναθέτει σε υπεργολάβο το σύνολο ή 
τμήμα της λειτουργίας της εγκατάστασης, αφού δηλώσει την υπεργολαβία στην ΑΑ κατά την σύναψη ή με 
έγκριση της ΑΑ κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η αμοιβή του υπεργολάβου μπορεί να καταβάλλεται  από 
την ΑΑ απευθείας στον υπεργολάβο στο βαθμό που αυτό προβλέπεται από την υπεργολαβική σύμβαση. Ο 
υπεργολάβος στο βαθμό που αναλαμβάνει καθήκοντα αποκλειστικά στην λειτουργία του έργου, δεν 
υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος στο κατάλογο εργοληπτών. 

 
 

28.15. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Σε περίπτωση υπέρβασης των αναμενομένων ποσοτήτων ανακυκλωσίμων από τα σύμμεικτα, compost και 
ενέργειας, πέραν των προβλεπόμενων, τα τυχόν πρόσθετα έσοδα από την αξιοποίηση τους θα 
επιμερίζονται με τον ΚτΕ σε ποσοστό 65% - 35% (35% στον Ανάδοχο και 65% στον ΚτΕ). Σε αυτή τη 
περίπτωση το αναλογούν έσοδο του Φορέα θα συμψηφίζεται με τις υποχρεώσεις προς στον Ανάδοχο, 
αρχής γενομένης από τον πρώτο ημερολογιακό μηνά του επόμενου έτους. 

 

ΆΡΘΡΟ 29Ο: ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, κλπ. και οφείλει να ανακοινώσει χωρίς 
καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που του 
απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως τις εγκεκριμένες διατάξεις των Τεχνικών Κανονισμών που 
αναφέρονται στις εργασίες που θα εκτελέσει, να οργανώσει τα συνεργεία του σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν εκάστοτε με τους εργατικούς νόμους και ιδίως σχετικά με τις ημέρες και ώρες εργασίας, τις 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις, τα γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, την ασφάλεια εργατών και να τηρεί τις σχετικές 
αστυνομικές διατάξεις. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση των σχετικών νόμων και υποχρεούται να ελέγχει όλα τα 
παραπάνω με τα υπεύθυνα όργανά του και κυρίως με τους διπλωματούχους μηχανικούς που 
χρησιμοποιεί και οι οποίοι φέρουν κάθε σχετική ευθύνη. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των μέσων που χρησιμοποιεί και των έργων που 
εκτελούνται και για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά που θα συμβεί τυχόν στον ίδιο, το προσωπικό του ή 
τρίτους, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία δική του ή μελών του προσωπικού του κατά την διάρκεια 
της εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών. 

 

Αν αποδοθεί τυχόν ευθύνη, οποιασδήποτε φύσεως στον ΚτΕ ή στους Επιβλέποντες μηχανικούς του, για 
οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, ο Ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στον ΚτΕ στο ακέραιο, για κάθε 
ζημία του, θετική ή αποθετική στην οποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν καταβολή για λόγους ηθικής 
βλάβης ή ψυχικής οδύνης. 
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Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην μη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 30Ο: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΈΡΓΟΥ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση στο εργοτάξιο και φύλαξη όλων των υλικών που θα 
ενσωματωθούν στο Έργο, κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η κλοπή, η θραύση, η ζημιά, η καταστροφή 
του υλικού ή η διείσδυση σε αυτό ακαθαρσίας ή ξένων υλών. Κανένα υλικό που έχει υποστεί ζημιά, 
θραύση ή καταστροφή δεν θα ενσωματώνεται στο Έργο, ενώ οι ακαθαρσίες και οι ξένες ύλες θα 
αφαιρούνται από όλα τα υλικά προτού αυτά ενσωματωθούν στο Έργο. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προστατεύει με δικά του έξοδα από φθορά ή κλοπή τα μηχανήματα, 
εργαλεία, υλικά κ.λπ. του Έργου που προορίζονται για χρήση ή ενσωμάτωση. 

 

Ο Ανάδοχος θα ασφαλίσει με έξοδά του το Έργο, τα υλικά, τα μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό έναντι 
κλοπής και πυρκαγιάς, όπως και έναντι βίαιων ή τρομοκρατικών ενεργειών. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την φύλαξη του εργοταξίου και θα μεριμνά για την απαγόρευση 
εισόδου σε αυτό μη εξουσιοδοτημένων προσώπων μέχρι την παραλαβή του Έργου, χωρίς πρόσθετη 
επιβάρυνση για τον ΚτΕ. 

 

Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση αλλοδαπών, εφόσον δεν έχουν άδεια παραμονής. Οι 
υποχρεώσεις εργοδοτών αλλοδαπών εργαζομένων και οι σχετικές κυρώσεις αναφέρονται στο άρθρο 53 
του Ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική επικράτεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 91/Α/2-5-2001) ή όπως ισχύει. 

 

ΆΡΘΡΟ 31Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: 

i. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου (άρθρο 168 Ν. 4412/2016), 
ii. Διοικητικής παραλαβής για χρήση (άρθρο 169 Ν. 4412/2016), 
iii. Χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης των έργων (άρθρο 171 Ν. 4412/2016) 
iv. Παραλαβή του έργου (άρθρο 172 Ν. 4412/2016), 
v. Λήξη της σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 

ισχύουν τα οριζόμενα, ως κατωτέρω (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016). 

 

Η ανωτέρω σύμβαση είναι μικτή και περιλαμβάνει 2 διακριτά μέρη, ήτοι 1) την κατασκευή της ΜΕΑ, την 
προμήθεια κινητού εξοπλισμού και την 3μηνη δοκιμαστική της λειτουργία και 2) την κανονική λειτουργία 
της ΜΕΑ για 6 έτη. 

 

Αναλυτικότερα τα 2 διακριτά μέρη περιγράφονται, ως κάτωθι: 

 

1ο ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
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Κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και δοκιμαστική λειτουργία 

 
Σε ότι αφορά τη Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ): 

 Μελέτη Εφαρμογής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

 Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

 Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων  

 Κατασκευή έργων διαχείρισης αερίων ρύπων 

 Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων  

 Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου  

 Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας  

 Κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για τη λειτουργία και την περιφρούρηση  ΜΕΑ. (Κτίριο 
Διοίκησης, Εγκατάσταση  Ζύγισης, Δεξαμενή νερού, έργα Η/M, περίφραξη, πύλες εισόδου, έργα 
αντιπυρικής προστασίας, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα φυτεύσεων κ.ά.). 

 Κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

 Προμήθεια του εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΜΕΑ  

 Μελέτες – Άδειες 

 Συμπληρωματικές υποδομές 

 Προμήθεια κινητού εξοπλισμού  

 Βεβαίωση επιτυχούς 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας 

 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών. 

 

2ο ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Κανονική λειτουργία, ήτοι κανονική λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης για έξι (6) έτη. 

 
Για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις των Άρθρων 157, 168, 170, 171 και 172:  

 για την περίπτωση ολοκλήρωσης τμημάτων έργου τα οποία περατώνονται και είναι αυτοτελή προς 
χρήση και παραδίδονται αφού ολοκληρωθεί και η δοκιμαστική λειτουργία (1ο διακριτό μέρος της 
Σύμβασης) και 

 για την κανονική λειτουργία (2ο διακριτό μέρος της Σύμβασης) που άρχεται μετά τη βεβαίωση 
περάτωσης του 1ου διακριτού μέρους της Σύμβασης 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 168, παράγραφος  1, όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών 
κατασκευής και ολοκληρωθεί και η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία των έργων, εκδίδεται από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών και αφού γίνει Διοικητική Παραλαβή από τον 
Κύριο του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016, αποδίδεται στον Ανάδοχο και τίθεται σε 
κανονική λειτουργία. Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις για την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης εργασιών και 
τη Διοικητική Παραλαβή αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 168 και 169, αντίστοιχα, του Ν. 4412/16. 
 
Ο Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών 
(κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και δοκιμαστική λειτουργία), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 171 του Ν. 4412/16. Ο χρόνος συντήρησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου 
και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16 περί 
βλαβών στα έργα - αποζημιώσεων, και την παράγραφο 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/16 περί παραλαβής, 
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και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. 
 
Η υποχρεωτική συντήρηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171, αφορά καθαρά στη συντήρησή του για 
δεκαπέντε (15) μήνες, στον οποίο χρόνο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να 
τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους, σε περιπτώσεις που 
οφείλονται στην κακή ποιότητα του έργου και όχι στη χρήση του, για την οποία έχει ευθύνη ο ίδιος λόγω 
της Κανονικής λειτουργίας, που του έχει ανατεθεί με τη σύμβαση και την εκτελεί παράλληλα με την 
υποχρεωτική συντήρηση των κατασκευών. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή 
βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση 
της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. 
Μετά το πέρας του χρόνου Υποχρεωτικής Συντήρησης (15 μήνες) διενεργείται η Παραλαβή του 1ου 
διακριτού μέρους της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή διενεργείται 
μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο 
συντήρησης. 
 
Τέλος μετά το πέρας της κανονικής λειτουργίας εκδίδεται Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών της 
Κανονικής Λειτουργίας. 
 

Μετά τα ανωτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

ΆΡΘΡΟ 32Ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

32.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης έργου 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (κατασκευής και κανονικής λειτουργίας), χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και  την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να 
καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης  σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, 
χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η),  και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου  του έργου 
έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) 
τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και του 
χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα έγγραφα 
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της παρούσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση παράβασης 
από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των 
εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική 
ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και 
εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά 
το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής επιμέτρησης 
του 1ου διακριτού μέρους της σύμβασης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) της συνολικής αξίας του 1ου διακριτού μέρους της σύμβασης.  

Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν στο 1ο διακριτό μέρος της σύμβασης 
επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και 
την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου του 1ου διακριτού μέρους της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για το τμήμα της κανονικής λειτουργίας, ήτοι του 2ου διακριτού μέρους 
της σύμβασης, επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου Παραλαβής  της 
Κανονικής Λειτουργίας. 

Η εν λόγω εγγυητική κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας δύναται να απομειώνεται 
τμηματικά (ανά έτος). 
 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και πριν την έναρξη των υπηρεσιών, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας του δικαιώματος προαίρεσης, πλέον ΦΠΑ.   
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα. 
Η αποδέσμευση της ανωτέρω εγγύησης θα γίνει μετά το πέρας των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από το δικαίωμα προαίρεσης. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 33Ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ 
33.1. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος (1ο διακριτό μέρος της Σύμβασης) γίνεται 
τμηματικά, με βάση τις επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράμματος εργασιών. 
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα, ο 
κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει με 
τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα.  
 
33.2. Οι τμηματικές πληρωμές και η οριστική πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος (1ο διακριτό μέρος 
της Σύμβασης), καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, 
γίνονται με βάση τους λογαριασμούς. 
 
33.3. Μετά από τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές 
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πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία 
οφείλονται σε αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στις δηλώσεις 
γνωστοποίησης αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες που δεν 
έχουν επιμετρηθεί. Για την πληρωμή εργασιών που αποτελούν συμπληρωματικές ή νέες (υπερσυμβατικές) 
εργασίες, ο ανάδοχος συντάσσει χωριστό λογαριασμό μετά από τη συμβατική τακτοποίησή τους, σύμφωνα 
με τα άρθρα 155 του Ν. 4412/2016, περί επειγουσών και απρόβλεπτων εργασιών, και 156 του Ν. 
4412/2016, περί ειδικών θεμάτων - τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξομειώσεων 
εργασιών - νέων εργασιών. 
 
33.4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στον 
λογαριασμό με αιτιολογημένη εγκριτική απόφαση του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, αν η 
φύση τους είναι τέτοια που ενδεχόμενη διακοπή του έργου δεν θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι 
εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή 
τιμή μειωμένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της 
προβλεπόμενης τιμής. 
 
33.5. Στον λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση της 
Υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών 
δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του 
εγκεκριμένου προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. Οι ποσότητες των υλικών 
περιλαμβάνονται χωριστά στον συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει τον λογαριασμό, στον οποίο 
αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς 
υλικά, ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη μέχρι την ενσωμάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. Τα 
υλικά περιλαμβάνονται σε χωριστό τμήμα των λογαριασμών, με τιμές που βρίσκονται σε συνάρτηση προς 
την αντίστοιχη συμβατική τιμή, ώστε το υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την ολοκλήρωση της 
εργασίας, στην οποία θα ενσωματωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της παρ. 6 δεν 
υπολογίζονται στα υλικά. 
 
33.6. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης, η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που 
έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη 
εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στον λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το 
ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της περ. θ’ της παρ. 7 του άρθρου 53 του Ν. 
4412/2016, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές, και το σύνολο μειώνεται κατά το ποσοστό 
έκπτωσης της δημοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι 
εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη, όπως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών του άρθρου 159 του Ν. 
4412/2016, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτήν δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, 
οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούμενων υλικών, 
πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη 
που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 
 
33.7. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως, από 
ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των επιμετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του 
έργου, από τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, από τον πίνακα του υπολογισμού της 
αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή 
περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που 
πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε 
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επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών. Κατά την υποβολή, τον έλεγχο και την 
έγκριση του λογαριασμού δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής και των 
παραστατικών πληρωμής των κρατήσεων εκ μέρους του αναδόχου. 
 
33.8. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους 
εγκρίνει μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε 
βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, με εντολή της προς τον ανάδοχο, 
επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την 
ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτήν, η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο 
και την έγκριση του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον 
ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει και από συνεργείο της Υπηρεσίας, στο οποίο 
συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει τον λογαριασμό, διαπιστώνοντας ότι οι 
ποσότητες είναι σύμφωνες με τις υποβληθείσες επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές 
σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά, ότι έχουν διενεργηθεί στον λογαριασμό 
όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από τον νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο 
εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί το έγγραφο για την πληρωμή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό 
αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο του αναδόχου που αφορά στο ποσό του 
εργολαβικού ανταλλάγματος που θα πληρωθεί, καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του 
προσκομίζονται στην Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τις πληρωμές, μετά από σχετική 
ειδοποίησή του. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις στο εργολαβικό αντάλλαγμα γίνονται από την Υπηρεσία αυτήν 
και αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους. 
 
33.9. Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας, ή 
που βασίστηκε σε επιμέτρηση που διορθώθηκε, ελέγχεται και διορθώνεται από την υποβολή ή 
επανυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό ή 
κατά τη σύνταξη αρνητικού λογαριασμού. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχει, εγκρίνει και διορθώνει τον 
λογαριασμό με ή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος. 
Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού είτε ενδιάμεσα κατά την εξέλιξη του έργου 
είτε και κατά τον τελικό λογαριασμό, αυτός μπορεί να συνταχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και το 
ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση του 
λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν 
κατατεθεί στον κύριο του έργου, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγμα. Αν ασκηθεί 
ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 
 
33.10. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός 
(1) μήνα από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την 
παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες δέκα 
(10) ημέρες μετά από την κοινοποίηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδικής έγγραφης δήλωσης. 
 
33.11. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του 
κυρίου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για έναν (1) μήνα μετά από την περαίωσή 
του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται: α) η οποτεδήποτε εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου 
εργολαβικού ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σύμβαση του έργου, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου από την προμήθεια υλικών και 
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μηχανημάτων προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή 
υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου ή σε αναγνωρισμένες τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 
ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και β) η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος από τους 
προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων του έργου ή από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και 
τους υπεργολάβους που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο. Επιτρέπεται επίσης, 
ο συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται 
από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε λογαριασμό του 
εκτελούμενου έργου. 
 
33.12. Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, με βάση τους 
λογαριασμούς, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται 
μετά την παραλαβή. Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες 
ανέρχονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας 
αναθεώρησης. 
 
33.13. Μετά από τη διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής για το 1ο 
διακριτό μέρος της Σύμβασης, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για τον τελικό 
λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού 
εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που 
προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

 

ΆΡΘΡΟ 34Ο: ΕΥΘΥΝΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - μεταφορά υλικών,  ο Ανάδοχος 
είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικώς για 
αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση 
για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο οικεία ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που θα 
απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας μέλους της Ε.Ε., εφόσον το προσωπικό 
αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το 
αλλοδαπό προσωπικό. Ειδικότερα οι υποχρεώσεις εργοδοτών αλλοδαπών εργαζομένων αναφέρονται 
στο άρθρο 53 του Ν. 2910/01 όπως ισχύει. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 
Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορούν 
την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και 
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εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να 
κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης 
επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές πινακίδες, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για 
τους κινούμενους στο εργοτάξιο. 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση εργασίας 
ατομικά και ομαδικά μέσα προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά, κράνη, 
γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά την 
εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό για την 
ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στο, εργοτάξιο κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης και να 
προβαίνει σε περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και αναφλέξιμα υλικά. 
Υποχρεούται επίσης ο Ανάδοχος να φροντίζει για να μη πραγματοποιούνται εργασίες συγκολλήσεων ή 
άλλες εργασίες ανοικτής πυράς σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλικών. 

 

Ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων 
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών διατάξεων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. 

 

Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων του, του 
προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο Άρθρο 36 της παρούσας. 

 

Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Αναδόχου 
στον τόπο του έργου, έχει ισχύ το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016, μόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από 
την ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
αναφέρονται στο Άρθρο 36 της παρούσας. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν 
από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε 
περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε 
στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ 
εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων» ισχύουν οι όροι του Άρθρου 36.4 της παρούσας. Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν 
ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος εργαλείου κτλ. 
που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα, προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό 
(φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες, κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή 
μηχανήματος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να 
προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των 
προθεσμιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που 
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επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στην παρούσα 
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Μετά την παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

ΆΡΘΡΟ 35Ο: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, των τεχνικών ή άλλων μελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των σχεδίων κτλ. που 
συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα, με μέριμνα και δαπάνη 
του, να χρησιμοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύμβασης. 
Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, 
από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά μόνο για τις ανάγκες του 
έργου και με την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

 

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα, λογισμικό ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούμενα για το 
έργο, καλύπτονται από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα 
απόκτησης των σχετικών δικαιωμάτων για τη χρησιμοποίησή τους βαρύνουν τον Ανάδοχο, χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση από τον Κύριο του Έργου. 

 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη 
χρησιμοποίηση υλικών, μεθόδων, μελετών, μηχανημάτων, λογισμικών κτλ., που καλύπτονται από 
πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

 

Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπιμα ή αθέλητα, να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα ανωτέρω 
δικαιώματα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες 
κυρώσεις: 

 Ο Κύριος του Έργου δικαιούται, με μονομερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον πρώτο 
επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα 
ανωτέρω δικαιώματα (πνευματικά, βιομηχανικά ή ευρεσιτεχνίας), ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα 
καταδικαστεί ή συγκαταδικαστεί από τον κάτοχο του δικαιώματος. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική 
δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος αυτός έχει ισχύ, αν η προβλεπόμενη στο Άρθρο 34της παρούσας 
ασφάλιση δεν καλύπτει και την περίπτωση αυτή. 

 Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν εκάστοτε, 
ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά (κοστολογικά κτλ.), που εύλογα θα επιτρέψουν στην 
Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει προς τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και 
ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του 
ΚτΕ. 
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ΆΡΘΡΟ 36Ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

36.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1. Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης 
των ασφαλιστικών συμβάσεων. Ομοίως, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο 
Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και με τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

3. Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Οι 
αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του ΝΔ.400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως 
ασφαλιστήρια του έργου. 

4. Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το 
ΝΔ.400/1970, όπως ισχύει. 

5. Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του έργου, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, 
εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο 
πάνω ασφαλιστηρίων. 

6. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 

 θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

 θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβατικών 
τευχών και 

 θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ. 

Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται στους 
όρους των συμβατικών τευχών. 

 

7. Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και 
που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφάλισης θα γίνεται πριν 
από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

8. Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Ν.489/76 και το 
ΠΔ.237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του 
ασφαλιστηρίου. 

9. Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να 
καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στα 
άρθρα 36.2-36.5 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

10. Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το 
παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του 
ΕΟΧ. 

11. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 

12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών : 
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 κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζομένων 

 κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος 

 κάθε στοιχείο από τις έρευνες / μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων 

 κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από τους 
εκπροσώπους των ασφαλιστών. 

13. Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 

 να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές 

 να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 

 να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

14. Εφίσταται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 

i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην 
αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς 
τον κανόνα δημοσίας τάξεως της παρ.2, του Άρθρου 23 του ΝΔ.400/1970 είναι άκυρο. 

ii. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν 
επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

 

36.2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

1. Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύμβασης ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από 
τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία σύμφωνα με το 
Άρθρο 160 του Ν.4412/16. 

2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την (τις) 
αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της (των) 
σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση. 

3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, θα 
επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή 
να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους 
υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους 
τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του ή να αναζητήσει το 
οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το 
Δημόσιο. Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 

4. : 

 για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους, 

 και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 
οφειλομένων ποσών. 

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 
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οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, 
δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του 
Αναδόχου, μετά προηγούμενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους τους 
είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα 
γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος. Ο ΚτΕ δηλ. μπορεί να παρακρατήσει 
(έντοκα με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων είτε από το λαβείν, είτε με 
κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ανάδοχου. 

 

36.3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΤΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1. Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα των όρων της 
ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των συμβατικών 
τευχών. 

2. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, τις 
ασφαλιστικές συμβάσεις του παρόντος άρθρου. Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης 
της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) 

3. Σε περίπτωση συμφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και 
να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου 
ασφαλίστρου, στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 17 της παρούσας. 

4. Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε 
απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύμβαση του 
έργου. 

 

36.4.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

I. Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα με 
τους όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, για το συμβατικό τίμημα του 
έργου, των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων, αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρμογών (θετικών ή 
αρνητικών) του συμβατικού τμήματος. 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την 
αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το πραγματικό συμβατικό τίμημα 
του έργου . 

 

3. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής, 
μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, 
αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, αμέλεια / σφάλμα / και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, 
ελαττωματικά ενσωματωμένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασμένη εργασία, πλημμελή / ελλιπή συντήρηση 
κτλ. Επίσης, η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

i. βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και 
εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 

ii. βλάβες / καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και ζημιογόνα 
συμβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 
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4. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από προς 
αιτίες που θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας. 

 

5. Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώματος της υποασφάλισης. 

 

6. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υποβολή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και σε κάθε 
περίπτωση με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με το πέρας της κανονικής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο. Για τους δέκα πέντε (15) μήνες της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης θα καλύπτονται ζημίες 
κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται είτε στην περίοδο κατασκευής είτε προκαλούνται από τον 
ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συμβατικών εργασιών συντήρησης. 

 

7. Η ασφάλιση θα είναι στη συνολική αξία της σύμβασης (κτίρια, εξοπλισμός, υλικά, υπηρεσίες 
κλπ.) συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων, αναθεωρήσεων ή και 
αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του συμβατικού τιμήματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά 
από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου 
κεφαλαίου, σύμφωνα με την πραγματική αξία του έργου.  

 

II. Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων) 

1. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 
ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, 
ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης 
ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται 
στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες 
ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. 

 

2. Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη της σύμβασης και μέχρι την παράδοση της 
εγκατάστασης στον ΚτΕ μετά την κανονική λειτουργία. 

 

Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή με άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόμενο πριν από 
την έναρξη της περιόδου λειτουργίας και συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για 
έλεγχο. Στην περίπτωση της μη υποβολής και αποδοχής του, δεν θα επιτραπεί η έναρξη της λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου. 

 

3. Εάν μετά την ημερομηνία περάτωσης των έργων, προκύψει ανάγκη επισκευής ή άλλης σχετικής 
ρύθμισης, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Aναδόχου και απαιτεί την 
εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική 
κάλυψη της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. Η ασφάλιση αυτή πρέπει να είναι με τους ίδιους όρους, 
όπως και η αρχική και με διάρκειά της όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής 
κ.λπ. 
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4. Στο ασφαλιστήριο των παραπάνω παραγράφων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι : 

 Ο Εργοδότης θα είναι συνασφαλισμένος. 

 Τα ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν, τροποποιηθούν, ή λήξουν χωρίς την γραπτή, με 
συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 
εταιρείας τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον Εργοδότη. 

 Ο Εργοδότης, το προσωπικό του καθώς και όλοι οι Σύμβουλοι και συνεργάτες του, θεωρούνται 
τρίτα σαν πρόσωπα. 

 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται η ευθύνη του ΚτΕ, που απορρέει από το άρθρο 922 του 
Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 

 

36.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το 
προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, 
ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, 
αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΕΦΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το 
κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, 
προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. 

3. Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων του παρόντος Άρθρου, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των υπόψη 
ελέγχων. 

4. Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας της 
κανονικής λειτουργίας. 

 

36.6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 36.4 της παρούσας θα περιλαμβάνονται 
οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:  

1. Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης προσωπικό που 
απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, 
καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλμένα όργανά της, οι τυχόν 
Υπεργολάβοι του έργου. 

2. Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύμβουλοι του ΚτΕ (ή/και 
των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και 
τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος «διασταυρούμενη ευθύνη 
αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόμενων φορέων. 

3. Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

• του Αναδόχου 

• ή/και των υπεργολάβων ή/και του ΚτΕ 

• ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων τους 

• ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 
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με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή παράλειψη των 
ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε 
κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η 
ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που 
σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια 
ευθύνης των ασφαλιστών. 

4. Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειμένου η 
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κτλ. αποζημίωση, πρέπει να έχει 
λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία 
δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις 
(ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της 
ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική 
εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία 
μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην 
Υπηρεσία με κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν 
από τη σύμβαση. 

5. Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της Υπηρεσίας, των 
εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε 
περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των ανωτέρω 
προσώπων.  

6. Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με 
συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 
εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 

7. Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 36.4 θα καλύπτεται και η ευθύνη της 
Υπηρεσίας ή/και των Συμβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το Άρθρο 922 του 
Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

 

ΆΡΘΡΟ 37Ο: ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του Έργου, καθώς και 
μετά την αποπεράτωση ολοκλήρου του Έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει με δαπάνες του, από 
τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλες τις προσωρινές 
εγκαταστάσεις που προβλέπονται από προηγούμενο άρθρο αυτής της ΕΣΥ, τα απορρίμματα, εργαλεία, 
ικριώματα, μηχανήματα, χρήσιμα ή άχρηστα πλεονάζοντα υλικά, που θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν 
άχρηστα ή επιζήμια για την μετέπειτα λειτουργία του Έργου και να παραδώσει τελείως καθαρές τόσο τις 
κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου, φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση 
που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του Έργου, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα 
στην ΕΣΥ και τους όρους της συμβάσεως. 

 

Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κ.λπ.), όταν θεωρηθεί 
από την Υπηρεσία ως όχι απαραίτητη, κάθε προστατευτικής κατασκευής που είχε επιβληθεί (για την 
εκτέλεση του έργου), για οποιονδήποτε λόγο, για αποφυγή ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λπ. σε 
ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε 
φύσης έργα καθώς και για την απομάκρυνση των περιφραγμάτων των εργοταξίων. 
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Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την έγγραφη υπόμνηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δεν προβεί στην 
έναρξη και σε εύλογη προθεσμία περαίωση των πιο πάνω εργασιών ο Ανάδοχος, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται σε βάρος του. Η δαπάνη των εργασιών αφαιρείται από την επόμενη πληρωμή του και για τον 
λόγο αυτό δεν του εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή του τμήματος αυτού. 

 

ΆΡΘΡΟ 38Ο: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΛΠ. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέσει επί τόπου για τη διεύθυνση της κατασκευής του Έργου 
διπλωματούχο μηχανικό. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέσει επί τόπου για την κατασκευή του 
Έργου και τους αναγκαίους Υπομηχανικούς και Εργοδηγούς, ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών και 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέψεως. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα 
προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Κάθε απαιτούμενη εγκατάσταση για ηλεκτρική ενέργεια φωτισμού και ισχύος που είναι απαραίτητη για 
κατασκευαστικούς σκοπούς κατά την διάρκεια της κατασκευής, θα αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο 
χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ΚτΕ. Ο ΚτΕ είναι υπεύθυνος για την μεταφορά των δικτύων 
ηλεκτροδότησης μέχρι τον υποσταθμό και ύδρευσης και τηλεφώνου μέχρι το οικόπεδο της 
εγκατάστασης. 

 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει και θα συντηρεί ένα επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων και θα λαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες προφυλάξεις για την πρόληψη πυρκαγιάς. Επίσης, θα εγκαταστήσει και εξοπλίσει 
προσωρινό γραφείο στον χώρο του Έργου για τις ανάγκες του προσωπικού επιβλέψεως και του ΚτΕ. 

 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την διατήρηση μιας σειράς σχεδίων στο εργοτάξιο στην οποία θα 
σημειώνει κάθε τροποιητική εντολή. Ο ΚτΕ θα παράσχει μια σειρά εγκεκριμένων σχεδίων που θα είναι 
χαρακτηρισμένα ως «Σχέδια εργοταξίου». 

 

Επίσης, τον Ανάδοχο βαρύνει κάθε κατασκευή αναγκαία για την προστασία, τόσο των εργαζομένων μέσα 
στο υφιστάμενο γήπεδο και στο εργοτάξιο, όσο και των εκτός αυτού διερχομένων και για οτιδήποτε 
απαιτείται να κατασκευαστεί με σκοπό την ασφάλεια των έργων και των προσώπων και που είναι 
συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου. 

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για την έκδοση κάθε 
άδειας που χρειάζεται από το νόμο και είναι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε 
παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

 

ΆΡΘΡΟ 39Ο: ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατασκευής και τοποθέτησης με δικές του δαπάνες Πινακίδας του 
Έργου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 821/2014, σε σημείο που θα επιλεχθεί από τη 
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Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου και σύμφωνα με υπόδειγμά της. 

 

ΆΡΘΡΟ 40Ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση τμήματος ή του συνόλου του έργου σε τρίτους χωρίς την έγγραφη έγκριση της 
Προϊσταμένης Αρχής του έργου, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος έναντι του κυρίου του έργου για τη σωστή εκτέλεση των 
εργασιών και για θέματα του προσωπικού είναι αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Εάν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου διαπιστωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει φανερή ή 
σιωπηρή υποκατάσταση του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος μετά από απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

Η εκ των υστέρων σύσταση κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου, στην οποία θα συμμετέχει ο 
Ανάδοχος, γίνεται με αίτηση του Αναδόχου προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις της Υπ. Απόφασης Δ17α/01/13/ΦΝ 430 της 27.2/6.3.2002 (ΦΕΚ 267 Β΄). Επί του 
αιτήματος αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή. 

 

ΆΡΘΡΟ 41Ο: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

α. Ο Ανάδοχος έχει εξ’ ολοκλήρου την Ποινική και Αστική Ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στο 
προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε άλλο τρίτο και το οποίο οφείλεται ή 
προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, 
ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου. 

 

β. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο νυχθημερόν και ευθύνεται 
για κάθε ζημία ή φθορά που θα προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, πλην της θεομηνίας, έστω 
και αν η ζημία ή φθορά οφείλεται σε εσκεμμένη ή μη ενέργεια όσων κυκλοφορούν στην οδό ή κοντά σε 
αυτήν. Κάθε ζημία ή φθορά που προκαλείται στο έργο θα αποκαθίσταται από τον Ανάδοχο χωρίς καμία 
αποζημίωση για την αποκατάσταση. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, 
φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. 
Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

 

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 
Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και 
την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 

Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται παρακάτω 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της Νομοθεσίας: 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας 
(συμπεριλαμβανομένων των Συμβούλων Επίβλεψης και Διαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο 
που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, 
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το 
χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά 
γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του 
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εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές τύπου SCBA, κ.λπ. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών 
σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών 
και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους κινούμενους στους χώρους 
των εργοταξίων ή/ και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις 
υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στις 
εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

β. Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισμό (αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης φύσεως εύφλεκτα 
υλικά και αντικείμενα. 

γ. Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα ή 
κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών 
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το εγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας και υγείας εργαζομένων 
(ΣΑΥ) καθώς και τον φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (ΦΑΥ), ο οποίος πρέπει να συμπληρώνεται 
και να ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 και σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια". Για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά 
την κατασκευή δημοσίων έργων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω σύμφωνα με την 
αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889 απόφαση υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16/Β/14.1.03): 

 

Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, 
διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της Υπηρεσίας 
αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

 

Υποχρέωση Αναδόχου για σύνταξη και αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται στη σύνταξη και την αναθεώρηση του 
Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά 
θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

 

Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε 
να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν 
έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός 
υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το Δημόσιο. 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ        89 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 Γενικά 

 Είδος έργου και χρήση αυτού, 

 Σύντομη περιγραφή του έργου, 

 Ακριβής διεύθυνση του έργου, 

 Στοιχεία του κυρίου του έργου, 

 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ. 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

 Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών. 

 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ Βοηθειών. 

 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 
τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων ή επιχωμάτων κ.λπ. και διατάξεις για πρόσδεση 
κατά την εργασία σε ύψος. 

 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υπόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας πχ : 

Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίμηση 
κινδύνου Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

 Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 
Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 
πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του 
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96). 

 
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:  

Α. Γενικά: 

 Είδος έργου και χρήση αυτού, 

 Ακριβή διεύθυνση του έργου, 

 Αριθμός άδειας, 

 Στοιχεία του κυρίου του έργου, 

 Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ.  

Β. Στοιχεία από το μητρώο του έργου. 

 Τεχνική περιγραφή του έργου, 

 Παραδοχές μελέτης, 
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 Τα σχέδια “ως κατασκευάσθη”. 

Γ. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. 
εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά 
αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα 
διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κ.λπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.  

Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει : 

 Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα φορούν τη χρήση του έργου 
από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν 
στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε 
περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 

 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες 
χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

 Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του έργου. 

 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου και 
είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη 
και εφαρμογή των ΣΑΥ – ΦΑΥ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου. 

 

Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν 
κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

 

ΆΡΘΡΟ 42Ο: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΈΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016. 

1. Μέχρι την παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από 
οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή 
αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν 
από την παραλαβή, οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισμοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε 
κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση. 

2. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των 
έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης 
ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης 
των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη 
προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής και 
μέχρι την παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου 
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μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την 
επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν 
είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, γίνεται σχετική μείωση του 
εργολαβικού ανταλλάγματος. 

4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη 
επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία 
που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη 
χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις 
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον 
βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

5. Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος 
πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη διευθύνουσα υπηρεσία, το είδος και την έκταση των βλαβών, 
καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η 
δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που 
χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους. 

6. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επέλευση της 
βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί, η προθεσμία 
αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Ο επιβλέπων προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την 
εξακρίβωση του περιεχομένου της δήλωσης και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, 
του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο, ο οποίος 
καλείται προς τούτο και υποχρεούται να συντάξει σχετική έκθεση διαπίστωσης των βλαβών μέσα 
σε δέκα (10) ημέρες, η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο. Η μη παράσταση του αναδόχου κατά 
την αυτοψία δεν κωλύει τη σύνταξη της έκθεσης. Στην έκθεση εκτίθενται τα αίτια που συνιστούν 
την ανωτέρα βία, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, με 
περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Εφόσον η βλάβη αποδίδεται σε ανωτέρα 
βία, εξετάζεται επίσης η ύπαρξη ευθύνης του αναδόχου προς αποφυγή ή μετριασμό της βλάβης, 
προσδιορίζονται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνονται ο τρόπος και 
η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους. Ο ανάδοχος, εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση της έκθεσης, γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία αν συμφωνεί με το 
περιεχόμενο αυτής, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της. Η διευθύνουσα υπηρεσία, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, εκδίδει απόφαση με την οποία αποδέχεται, τροποποιεί ή 
απορρίπτει, μερικά ή συνολικά, αιτιολογημένα την έκθεση του επιβλέποντος. Αν το έργο 
χρησιμοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί αμελλητί τη διευθύνουσα υπηρεσία 
για παρουσιαζόμενες βλάβες. 

7. Κατά της απόφασης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται ένσταση κατ’ άρθρο 174 του Ν. 
4412/2016. Η ένσταση είναι απαράδεκτη, εφόσον η απόφαση υιοθετεί την έκθεση και αυτή έγινε 
δεκτή από τον ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη. 

8. Η αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. Όταν η 
αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιμές μονάδας για την εκτέλεση 
εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά. 

9. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα, μετά την απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, τις εργασίες προς αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν 
στα έργα δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σημαντικών 
ζημιών σε τρίτους ή περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας 
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υπηρεσίας μπορεί να εγκρίνει την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του 
δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που συνάφθηκε με τον 
ανάδοχο. Η διαταγή γι’ αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παρούσας και κοινοποιείται 
στην Προϊσταμένη Αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των 
διατασσόμενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι’ αυτό όλο το δυναμικό της 
οργάνωσής του. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί, αν διαπιστώσει αδυναμία του αναδόχου για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή μέρους ή και του 
συνόλου των διατασσόμενων εργασιών με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι 
δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που 
διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν με 
την απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά σε βάρος 
του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα. 

10. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να 
δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα. 

11. Η διαδικασία των παρ. 5 έως 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης του αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που 
εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου καθώς και οι 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

12. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών, οι οποίες οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε 
χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από 
έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στην 
Προϊσταμένη Αρχή. Για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται 
πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 43Ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 
δέντρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία 
για την εκτέλεση των έργων θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω 
αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού των 
μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώνεται πλήρως προς την 
Εγκύκλιο ΥΔΕ Γ2-Δ2/0/3/192 εγκ. Α213/5-12-75 αλλά και προς τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες 
από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε ευθυνών που θα 
μπορούν να προκύψουν για αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το 
φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, με δαπάνες του, 
χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας. Γίνεται ειδική 
επισήμανση ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών να αποφεύγει 
να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται από 
τη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων έστω και αν προβαίνει σε κανονική 
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διάστρωση και συμπύκνωση αυτών, γιατί διευκρινίζεται ρητά, ότι και οι προβλεπόμενες διατομές 
επιχωμάτων είναι προκαθορισμένων διαστάσεων και δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλατυσμάτων χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα λάβει σοβαρά υπόψη της τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

 

Επισημαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε αποθέσεις πλεοναζόντων προϊόντων ορυγμάτων ή άλλων προϊόντων 
θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μην δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να 
έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών (οι θέσεις αυτές θα εξασφαλισθούν με ευθύνη και δαπάνες του 
Αναδόχου χωρίς να αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία δέσμευση) και χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται 
οποιασδήποτε ιδιαίτερης αποζημίωσης για την μεταφορά των εν λόγω προϊόντων στις θέσεις αυτές. 

 

Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών 
υλικών και ασφαλτομιγμάτων σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Για τις εγκαταστάσεις 
αυτές η Υπηρεσία δεν πρόκειται να παραδώσει στον Ανάδοχο καμία θέση λατομείου, η δε ευθύνη 
εξεύρεσης θέσης εγκατάστασης και τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκμετάλλευσης, έκταση 
και μορφή αποκάλυψης, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών, κ.λπ.) αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

 

Επισημαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος με τις εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών. 

 

Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος εκτέλεσης των εργασιών θα πρέπει ο Ανάδοχος να επιτηρεί 
σε 24ωρη βάση τα μέτρα ασφαλείας που εγκαθιστά. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την αρτιότητα 
των μέτρων φύλαξης. 

 

Ρητά αναφέρεται ότι το κόστος και οι δαπάνες των προστατευτικών μέτρων και των μέτρων ασφαλείας 
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στο Συμβατικό Τίμημα. Ο Ανάδοχος οφείλει 
γενικώς να μην ρυπαίνει ή καταστρέφει το φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον με οποιοδήποτε τρόπο. 

 

Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να μην ρυπαίνει τον αέρα της περιοχής με σκόνη, άλλα σωματίδια και 
χημικούς ρυπαντές. 

 

Επισημαίνεται ότι οι προσωρινές κατασκευές, διαμορφώσεις εργοταξιακών χώρων κλπ. πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα με την απόσταση της 
προσωρινής κατασκευής από την θέση του Έργου. 

 

Για τη μη τήρηση των πιο πάνω υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικός 
υπεύθυνος. 

 

Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να καλύψει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο αυτό 
και τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού περάσει άπρακτη η λογική 
προθεσμία που θα δοθεί στον ανάδοχο για το σκοπό αυτό, θα εκτελέσει η ίδια τις εργασίες αυτές, το δε 
κόστος αυτών θα βαρύνει τον Ανάδοχο και οι δαπάνες θα παρακρατηθούν από τον αμέσως επόμενο 
λογαριασμό. 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει την διάταξη του Έργου και να προγραμματίσει την κατασκευή του, 
έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του 
Έργου, όσο και κατά τη λειτουργία του, και η ελάχιστη δυνατή αισθητική, ηχητική, και λοιπή ρύπανση του 
περιβάλλοντος, καθώς επίσης και οι ελάχιστες δυνατές οχλήσεις σε μνημεία, κτίρια, και κάθε είδους 
εγκαταστάσεις. 

 

Τέλος, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και 
αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές εγκαταστάσεις, 
προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. 

 

Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως 
π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι 
δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ. 

 

ΆΡΘΡΟ 44Ο: ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 
Η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα τις διατάξεις : 

 του ν. 4042/2012 (Α΄24) 

 του ν. 4819/21 (Α΄129) 

 της ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2012 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7, Β’) 

 καθώς και την ερμηνευτική εγκύκλιο αυτής με αρ. 4834/25.01.2013Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. 
Ενεργ. & Κλιμ. Αλ. “Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα» 

 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ή 
να οργανώσει Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείριση, ενώ κατά το σχεδιασμό ενός έργου να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη και να διευκολύνει την αποξήλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση 
και ιδίως την ανακύκλωση των κατασκευαστικών υλικών. Η συμμετοχή του Αναδόχου σε ΣΣΕΔ 
συνεπάγεται την καταβολή εκ μέρους του χρηματικής εισφοράς. Τα κόστη που αναλογούν στις 
προαναφερόμενες εργασίες καθώς και στις χρηματικές εισφορές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
προβλέψει κατά τη σύνταξη της μελέτης και του προσφερόμενου προϋπολογισμού. 

 

ΆΡΘΡΟ 45Ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΚΩ 

Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενημερωθεί σχετικά με τα 
στοιχεία των αγωγών ή γραμμών όλων των Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) που 
διέρχονται από την περιοχή του έργου και να κάνει γνωστό στην Υπηρεσία κάθε πρόβλημα που προκύπτει 
σχετικά. Η έρευνα των υπογείων εμποδίων θα συμπληρώνεται και με δοκιμαστικές τομές, η αμοιβή των 
οποίων περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου των εκσκαφών και δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα. 

 

Κάθε βλάβη που προξενείτε σε έργα τρίτων με υπαιτιότητα του Αναδόχου, βαρύνει εξ ολοκλήρου 
ποινικώς και αστικώς αυτόν. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγμάτων, όπου 
υφίστανται και άλλοι αγωγοί Ο.Κ.Ω., ώστε να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους κάτω από 
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αυτούς και η εξ αυτής θραύση ή υπερβολική παραμόρφωση αυτών. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς 
είτε κατά την εκσκαφή είτε από κακή εκτέλεση της υποστήριξης του αγωγού είτε εξαιτίας υποχωρήσεως 
της επιχώσεως κατά τη διάρκεια των εργασιών ή μετά το πέρας τους, βαρύνει τον Ανάδοχο. Στην 
περίπτωση αυτή η απαιτούμενη επισκευή θα γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αγωγός με 
χρέωση του Αναδόχου, στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται όλες οι τυχόν αποζημιώσεις προς 
τρίτους λόγω ζημιών τους από την παραπάνω αιτία. 

 

Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών κάθε επέμβαση σε αγωγούς, καλώδια εγκαταστάσεις, 
κ.λπ. άλλων Ο.Κ.Ω. χωρίς έγγραφη εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας. Στην περίπτωση κατά την οποία η 
θέση των αγωγών κοινής ωφελείας είναι τέτοια ώστε να απαιτηθεί μόνιμη μετάθεσή τους, οι εργασίες θα 
εκτελούνται με δαπάνες του κυρίου του έργου από τον Ο.Κ.Ω. στον οποίο ανήκει. 

 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση εξαιτίας τυχόν προσθέτων 
δυσχερειών ή καθυστερήσεως ή άλλης αιτίας που θα δημιουργηθούν από την ανάγκη μεταθέσεως των 
εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, γιατί έχει την υποχρέωση να πάρει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 
προκειμένου να εκτιμήσει τις τυχόν πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις τις οποίες θα του επιφέρει η 
μετάθεση αυτών. 

 

Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις αγωγών ο Ανάδοχος δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα γιατί η αμοιβή 
του περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές μονάδος του τιμολογίου, ανεξάρτητα από τις τυχόν 
δυσχέρειες. Ο ΚτΕ μπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο, εφόσον κρίνει σκόπιμο και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, την εκτέλεση έργων μόνιμης μετατοπίσεως αγωγών και δικτύων και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην εκτέλεση αυτών. Οι εργασίες αυτές αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. Εάν οι μετατοπίσεις 
των αγωγών Ο.Κ.Ω. επηρεάζουν υπερβολικά και δυσανάλογα το πρόγραμμα κατασκευής των έργων ως 
προς την εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται ανάλογη παράταση 
προθεσμίας, αλλά όχι αποζημίωση. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο για την ασφάλεια του προσωπικού του ή τρίτων από τη 
διατήρηση ανοιχτών αγωγών Ο.Κ.Ω. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι ο μόνος 
υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που θα προκληθεί από το λόγο αυτό. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση προς άλλους εργολήπτες ή εργατικό 
προσωπικό που χρησιμοποιείται από τον ΚτΕ ή άλλους Ο.Κ.Ω., εφόσον αυτοί εκτελούν εργασίες στην 
περιοχή του έργου. Στην περίπτωση που εκτιμηθεί ότι αυτό θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην 
εκτέλεση της εργολαβίας ή ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εκτελούμενου έργου, θα πρέπει 
να ειδοποιείται εγκαίρως η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

Στην περιοχή του Έργου υπάρχουν δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) υφιστάμενα δίκτυα του 
ΧΥΤΑ. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την - κατά περίπτωση - διατήρηση, μετάθεση, επιμήκυνση ή 
αντικατάσταση οποιωνδήποτε καλωδίων, αγωγών ή εγκαταστάσεων, που τυχόν απαιτηθούν, οι δε 
σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στο Συμβατικό Τίμημα. 

 

Όλες οι εργασίες μετακίνησης ή αντικατάστασης αγωγών θα πρέπει να γίνονται έπειτα από λήψη σχετικής 
άδειας. Προϋπόθεση επίσης, είναι η έγκαιρη προειδοποίηση των αρμοδίων Οργανισμών και της 
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Επίβλεψης. 

 

ΆΡΘΡΟ 46Ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 10 εδάφιο 
α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του 
Ν.4072/2012), η οποία εξακολουθεί να ισχύει για τα προγράμματα της περιόδου 2014 -2020 δυνάμει 
της παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.4314/2014 καθώς και του άρθρου 150 του Ν.4412/2016.  

Μετά από αίτημα του Ανάδοχου του έργου χορηγείται σ΄ αυτόν έντοκη προκαταβολή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 150 και 72 του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 15% 
επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ του 1ου διακριτού μέρους της σύμβασης (κατασκευή, 3μηνη 
δοκιμαστική λειτουργία και κινητός εξοπλισμός), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον 
ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.  

Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο. Για το 
ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με ποσοστό επιτοκίου που 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσ ίου 
δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες. Το επιτόκιο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υποδομών και Μεταφορών.  

 

Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η προκαταβολή 
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το 
αντικείμενο της σύμβασης. 

 

Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 150 του ν. 4412/2016 . 

 

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής καταπίπτει με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 
η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

ΆΡΘΡΟ 47Ο: ΥΛΙΚΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΛΠ 

Γενική παρατήρηση 

Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει, οποιαδήποτε πηγή λήψεως καταλλήλων για επιχώματα δανείων 
υλικών, είτε δια μισθώσεως είτε δια αγοράς των καταλλήλων θέσεων ή ακόμη και δια προμήθειας με 
μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του κατά τα αναγραφόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσης ΕΣΥ. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για να βρει τις κατάλληλες πηγές από όπου θα πάρει 
υλικά είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των κατάλληλων θέσεων ή ακόμη να τα προμηθευτεί από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις λατομείων ή αμμορυχείων που ήδη λειτουργούν. Για την περίπτωση αυτή το Δημόσιο δεν 
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για την παραγωγή υλικών που 
θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος. Πρέπει επομένως αυτός στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή 
του έργου να συμπεριλάβει όλες, τις από οποιονδήποτε λόγο, απαιτούμενες πρόσθετες δαπάνες για την 
προμήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία των αναγκαίων αργών υλικών ή για την μίσθωση ή αγορά 
εκτάσεων για την παραγωγή τους ή ακόμη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας 
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σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις 
σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού 
παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

 

Επίσης στις τιμές της προσφοράς του πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες για την κατασκευή και 
συντήρηση των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση στις πηγές λήψης των υλικών και την 
μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε πηγή. Δεν αναγνωρίζεται καμία αξίωση του Αναδόχου να 
πληρωθεί άλλη αποζημίωση από τυχόν πρόσθετες μεταφορές ή δυσμενείς συνθήκες μίσθωσης, αγορά 
βραχωδών εμφανίσεων ή λατομείων, αποκάλυψης και δημιουργίας τους ή εκμετάλλευσης και απόδοσης 
τους κλπ. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πηγή υλικών που θα εκλέξει, να 
προχωρήσει με μέριμνα και με δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της πηγής στο Περιφερειακό 
Εργαστήριο Θεσσαλίας ή σε άλλο κατάλληλα πιστοποιημένο εργαστήριο, για να διαπιστωθεί η 
καταλληλότητα του και ότι είναι σύμφωνο με τις σχετικές πρότυπες τεχνικές Προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στη σωστή διαχείριση των υλικών εκσκαφής του έργου προκειμένου να κατασκευάσει 
επιχώματα και να παράξει υλικά οδοποιίας ή κατασκευών στα όρια της εγκατάστασης. 

 

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που γενικά χρησιμοποιούνται θα συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και με παρακολούθηση από την 
Υπηρεσία. 

 

Είναι αυτονόητο ότι τα κάθε φύσης υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών 
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, πράγμα που αποδεικνύεται με την υποβολή τους σε εργαστηριακό 
έλεγχο, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
συγγραφής αυτής ως προς τις φυσικές και τις χημικές τους ιδιότητες. Η Υπηρεσία πάντως μπορεί κατά 
την απόλυτη κρίση της να αποκλείσει πηγές υλικών που δεν εγγυώνται πλήρως τις απαιτούμενες 
ιδιότητες. 

 

Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις Προδιαγραφές 
(σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα, υδροφιλία κ.λπ.) όλων των κάθε φύσης υλικών 
που υπεισέρχονται στις εργασίες. 

 

Εξυπακούεται ότι με την προσφορά του ο Ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της 
έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. Επομένως αν ορισμένες πηγές υλικών είναι ή 
αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες για την παροχή δοκίμων υλικών, πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα των παραγομένων 
υλικών, να αντικατασταθούν από άλλες κατάλληλες πηγές, τις οποίες θα αναζητήσει και θα ανεύρει ο 
Ανάδοχος. 

 

Τα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του. 

α. Για την εκτέλεση των δειγματοληψιών και για τον έλεγχο των κάθε φύσης χρησιμοποιουμένων στο 
έργο υλικών ισχύουν κατά αρχήν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Κανονισμοί της Υπηρεσίας. 
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β. Στον εργαστηριακό έλεγχο και με τους ίδιους Κανονισμούς και όρους υπόκεινται και οι εργασίες που 
εκτελούνται για να διαπιστωθεί η σύμφωνη με τις προδιαγραφές εκτέλεση των λοιπών εργασιών. 

γ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διενεργεί κάθε στιγμή δειγματοληψίες και έλεγχο της ποιότητας των 
υλικών και εργασιών χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις Εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τα μέσα και 
το προσωπικό του Αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να θέσει απροφάσιστα στη διάθεση της 
Υπηρεσίας τα παραπάνω καθώς και τις τυχόν δαπάνες που θα απαιτηθούν για αυτά. 

 

Όλα τα παραπάνω ανάγονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου κατά τα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ, για το 
περιεχόμενο του Τιμολογίου, χωρίς τούτο να τον απαλλάσσει από την ευθύνη, αφού ο Ανάδοχος είναι ο 
μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο των υλικών και των εργασιών. 

α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξεύρει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του τις κατάλληλες 
θέσεις και εκτάσεις για την αποθήκευση των κάθε φύσης υλικών με σκοπό τη συμμόρφωσή του προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις παραγωγής υλικών και την απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των 
εργασιών. 

β. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, την απόθεση για μακρό χρόνο υλικών σε χώρους, όπου παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των 
οχημάτων ή η κατασκευή του έργου, τότε στους χώρους αυτούς θα αποτίθενται ορισμένες μόνο 
ποσότητες υλικών, χωρίς για το λόγο αυτό να δημιουργείται δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση 
από πρόσθετες ή πλάγιες μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, κ.λπ., γιατί όλα τα παραπάνω 
περιλαμβάνονται ανοιγμένα στις τιμές μονάδος της προσφοράς του. 

 

Οι θέσεις απόθεσης ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών θα ορίζονται από τον ΚτΕ, μετά από υπόδειξη 
του Αναδόχου, ο οποίος πρέπει να λάβει υπόψη του τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

 

ΆΡΘΡΟ 48Ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που 
αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 

i. πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, 

ii. ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος, 

iii. βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το 
προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, 

iv. ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή 
μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του 
Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 

v. άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και που: 

 δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

 δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., 

 δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή 
τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
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2. Εν τούτοις, η καθυστέρηση στην προσκόμιση υλικών από τον Ανάδοχο, η καθυστέρηση στην εκτέλεση 
των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, η μη εκπλήρωση από κάποιον υπεργολάβο 
ή προμηθευτή του Αναδόχου των υποχρεώσεών του ή η καθυστέρησή του για την εκπλήρωση αυτή, η 
έκπτωσή του ή η αποτυχία κατασκευής πρώτης ύλης, υλικών ή τμημάτων του έργου ρητά 
συνομολογείται ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

3. Ρητά συνομολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση ή άλλο 
γεγονός που επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις υλικών, μηχανημάτων ή εφοδίων ή 
στην εκτέλεση των εργασιών και οφείλεται σε παράβαση εργασιακών ή άλλων νόμιμων 
υποχρεώσεων ή σε επίδειξη αμέλειας εκ μέρους του Αναδόχου ή/και υπεργολάβου ή προμηθευτή 
του. Δεν αποτελεί, επίσης, Ανωτέρα Βία, η κλοπή, ο βανδαλισμός ή άλλη απώλεια εξοπλισμού του 
Αναδόχου. 

4. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι την 
ημερομηνία της καταγγελίας χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά του Εργοδότη. 

5. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε 
ενδεδειγμένο μέτρο προς το σκοπό αποτροπής, και αν τούτο καθίσταται ανέφικτο, περιορισμού των 
εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. 

6. Ο Ανάδοχος πρέπει, επίσης, να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς 
εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζημιές στον 
εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ.) 

7. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΆΡΘΡΟ 49Ο: ΓΛΩΣΣΑ 

Η επίσημη γλώσσα, που θα χρησιμοποιείται στο έργο θα είναι η Ελληνική. Όλη η αλληλογραφία και τα 
επίσημα έγγραφα, εκθέσεις κλπ. θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Αγγλική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά περιορισμένα, σε περιπτώσεις που δύσκολα μπορεί να 
υποκατασταθεί από την Ελληνική και μόνο σε τεχνικής φύσεως υλικό, έγγραφα και σχέδια. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να φροντίσει για κάθε μετάφραση που θα 
απαιτηθεί να γίνει για τις ανάγκες του Έργου, όπως επίσης και για την κάλυψη με μεταφραστή όλων των 
συσκέψεων και των συνεδριάσεων που θα λάβουν χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου με 
παρουσία αλλοδαπών. 

 

ΆΡΘΡΟ 50Ο: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Η Υπηρεσία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεκπεραιώσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την 
απαλλοτρίωση δημοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.Δ.Δ., ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κλπ., που είναι 
απαραίτητες για την εκτέλεση του Έργου, και να αναλάβει όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη 
διαδικασία των απαλλοτριώσεων τούτων. 
 

 

ΆΡΘΡΟ 51Ο: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας 
που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή/και 
της Προϊστάμενης Αρχής ή/και του Κύριου του Έργου. 
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Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται 
στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

 να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 

 να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 

 να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης διευθύνσεις, εκτός 
εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι 
ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 

 

Η επίσημη επικοινωνία θα γίνεται μόνο εγγράφως με ταχυδρομείο, telex, telefax ή e- mail και με κατ' 
ευθείαν επίδοση. Προφορικές συζητήσεις ή συμφωνίες δεν είναι ισχυρές. 

Στις συσκέψεις θα τηρούνται πρακτικά, τα οποία θα υπογράφονται από τους παριστάμενους. Όλη η 
αλληλογραφία, καθώς επίσης τα σχέδια που θα παραδίδονται για σχολιασμό ή έγκριση θα 
αποστέλλονται στην Επίβλεψη και την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την άμεση και πλήρη ενημέρωσή της. 

Η ανεπίσημη επικοινωνία, τηλεφωνική ή και κατ' ευθείαν ανταλλαγή απόψεων, η οποία θα είναι 
καθημερινή, θα επικυρώνεται εγγράφως, άλλως είναι μη ισχυρή. 
 

ΆΡΘΡΟ 52Ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 
εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τον νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την 
εργολαβία. 
 
Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου αν συντρέχει μια από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
α) καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της σύμβασης, την έναρξη των εργασιών ή 
την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και µε όσα προβλέπονται στη σύμβαση. 
β) υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση χρόνο 
για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 
γ) υπερβεί με υπαιτιότητά του και κατ’ επανάληψη, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, τμηματική προθεσμία 
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτήν 
απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας 
υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος 
έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, 
είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η 
καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτήν 
χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή όσων προβλέπονται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, περί 
ποινικών ρητρών για παραβίαση προθεσμιών. 
δ) οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για τον λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, 
τουλάχιστον μια φορά, η εφαρμογή του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016 περί ακαταλληλότητας υλικών - 
ελαττωμάτων - παράλειψης συντήρησης, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει 
απορριφθεί η ασκηθείσα κατ’ άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 ένστασή του. 
ε) παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των 
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κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία 
έκπτωσης στην περίπτωση αυτήν απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων 
προειδοποιήσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο. 
στ) διαπιστωθεί, ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή ή ότι προσκόμισε πλαστά δικαιολογητικά του 
άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών, κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
ζ) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώνεται με τις 
σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός 
του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. 
η) δεν παρέχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλλει τα παραδοτέα ή δεν προβαίνει στην αντικατάστασή τους 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
θ) δεν εξασφαλίζει την καθημερινή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων. Η συστηματική υπαιτίος εκ 
μέρους του Αναδόχου, μη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής, είναι λόγος έκπτωσης αυτού, σύμφωνα με 
τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
ι) στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 28 
της παρούσας. 
 
Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από το έργο και η 
εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο 
ανάδοχο να συμπληρώσει ημιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η επιμέτρησή τους ή να εκτελέσει 
εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 53Ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου 
για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος 
διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.  
 
2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:  
α) Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) 
μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται 
διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.  
β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα 
κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση 
της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη 
δεύτερη.  
γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 152 του ν. 
4412/2016, περί λογαριασμών, μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.  
δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία. Η 
διακοπή καταλαμβάνει τόσο τις εργασίες κατασκευής όσο και εκείνες της μελέτης. 
ε) Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016, περί γενικών 
υποχρεώσεων αναδόχου, ή αν παρέλθουν οι προθεσμίες του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016, περί ποινικών 
ρητρών. 
 
3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art152_9
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ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή:  
α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του 
έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.  
β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών 
και για την εκτίμηση της αξίας τους.  
γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από 
αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του 
έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. 
Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση 
κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου.  
 
4. Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την ανωτέρω παρ. 3, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει 
μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή 
απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης. Σε περίπτωση απράκτου παρόδου της άνω προθεσμίας, 
τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρά η δήλωση του αναδόχου. 
 
5. Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την υποβολή της ειδικής δήλωσης του 
αναδόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου ή δύο 
(2) μηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της 
σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων συνεκτιμώνται για το 
σχηματισμό γνώμης στο αίτημα του αναδόχου.  
 
6. Αν ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με 
υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας 
πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Μέχρι τότε, όπως 
και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι την επίλυση της σχετικής 
διαφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
7. Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από 
περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ασκείται μόνο μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών ή από 
την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα 
κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή 
της στην προϊσταμένη αρχή.  
 
8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο (2) μήνες από 
την επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της 
διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της 
σύμβασης, μπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν 
από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου. 
Επιπλέον των ανωτέρω, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016. 
 
Ματαίωση διάλυσης 
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί μπορεί να ματαιωθεί η διάλυση, αφού αποζημιωθεί ο 
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ανάδοχος για τις θετικές του μόνο ζημίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη 
διακοπή των εργασιών.  
 
2. Για τη ματαίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας 
σχετική αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
διαβιβάζει την αίτηση στην προϊσταμένη αρχή, με ταυτόχρονη σχετική εισήγησή της. Η προϊσταμένη αρχή 
συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών 
ζημιών που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία.  
 
3. Η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή 
του ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που 
έχει εκτιμήσει η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή 
συμπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της ματαίωσης μπορεί να 
εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες του έργου. 
 
Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης 
1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και 
υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία 
τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις που 
διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των 
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:  
α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία 
των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η 
προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες του 
συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.  
β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον 
πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίησή 
τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.  
γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) 
του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και 
ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του 
αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και 
ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη 
εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.  
 
2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου 
προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής 
κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής. 

 

ΆΡΘΡΟ 54Ο: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΜΕΑ 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6 του Ν.4412/2016 και μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Απόφασης Υπ. Υποδομών και 
Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών 
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Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται 
με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με το 
ανωτέρω θέμα» είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των βασικών μελετητών ως τεχνικοί σύμβουλοι – 
μελετητές στην κατασκευή του έργου. 

Η σύμβαση του Βασικού Μελετητή της ΜΕΑ έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης με 
Κωδικό ΟΠΣ 5091714 και ως εκ τούτου η θετική γνώμη από την ΕΥΔ ΕΠ Θεσσαλίας ή η τεκμαιρόμενη 
θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της 
πράξης.  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από Ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου: 2021ΕΠ00610076).  

Η ανάθεση και η υλοποίηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ∆ΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 
466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. 

 

Λάρισα, Νοέμβριος 2022 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Κόκκινου Αικατερίνη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 Η Προϊσταμένη  

Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. 
Λάρισας 

 

 

Κωστούλη Βάια 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αρίθμ. 1451/2022 (πρακτικό 46ο 27-12-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Με την υπ’ αρίθμ. 499783/21-12-2022 Απόφαση έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Δ.Τ.Ε 

Π.Ε. Λάρισας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5091714, 
Κωδικός Ενάριθμου: 2021ΕΠ00610076 & Ίδιοι 
Πόροι Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.621.226,45 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

(πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης) 

45.673.807,52 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

Συνολική αξία 

(με τα δικαιώματα προαίρεσης) 

100.295.033,97 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

 

Τεύχη Δημοπράτησης 

 

 

 
Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
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1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ». 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο αφορά στην κατασκευή γραμμής επεξεργασίας αποβλήτων για τα σύμμεικτα ΑΣΑ, την κατασκευή 
γραμμής επεξεργασίας για τα προδιαλεγμένα οργανικά (ΠOA) και την κατασκευή των απαραίτητων 
υποδομών περιβαλλοντικής προστασίας και λειτουργικότητας του έργου. 

Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική επεξεργασία:  

- 61.479 tn/έτος υπολειπόμενων σύμμεικτα ΑΣΑ και  

- 12.600 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων με ΔσΠ.  

Στην περιοχή της Λάρισας παρατηρείται εποχιακή διακύμανση στην παραγωγή των αποβλήτων κατά τη 
διάρκεια του θέρους καθώς λαμβάνει συγκέντρωση τουριστών – επισκεπτών κυρίως στο παραλιακό 
μέτωπο του νομού. Από τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ προκύπτει ότι α) η μέγιστη παραγωγή αποβλήτων 
παρατηρείται κατά τους μήνες Ιούλιο ή Αύγουστο και β) η μηνιαία ποσότητα αιχμής προκύπτει 
λαμβάνοντας συντελεστή 15% επί της μέσης μηνιαίας παραγόμενης ποσότητας στην περιοχή. Με αυτό ως 
δεδομένο, η ονομαστική δυναμικότητα της ΜΕΑ θα είναι 7.099 tn/μήνα ή 85. 191 tn/έτος. 

 

Σημειώνεται ότι, καθώς το σύστημα διαλογής στην πηγή του προδιαλεγμένου οργανικού δεν είναι 
ακόμη σε πλήρη ανάπτυξη και ως εκ τούτου αναμένεται σταδιακή επίτευξη του στόχου συλλογής των 
12.600 tn προδιαλεγμένου οργανικού, η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του προδιαλεγμένου 
οργανικού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί την όποια ποσότητα προδιαλεγμένου 
εισέρθει στη ΜΕΑ χωρίς ανάμιξη με το χώνεμα από το οργανικό των συμμείκτων.  

Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο και αναλόγως της προσφερόμενης τεχνολογίας για την αναερόβια 
επεξεργασία οργανικού, γίνεται αποδεκτό η επεξεργασία του προδιαλεγμένου οργανικού να είναι 
μόνο αερόβια , παρακάμπτοντας δηλαδή το στάδιο αναερόβιας επεξεργασίας του.   

Στην περίπτωση αυτή θα αποδεικνύεται στους υπολογισμούς η επάρκεια του εξοπλισμού ΚΑΙ για τη 
μεταβατική περίοδο. 

Τονίζεται ότι κατά την μεταβατική αυτή περίοδο η υπολειπόμενη χωρητικότητα επεξεργασίας της 
μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού θα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του 
οργανικού των συμμίκτων (καθώς αντίστοιχα θα είναι αυξημένη η ποσότητα του οργανικού των 
συμμίκτων). 

 

Στη μονάδα γίνεται η επεξεργασία των συμμείκτων απορριμμάτων προς ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών 
και η βιολογική επεξεργασία του οργανικού των συμμείκτων  με αναερόβια χώνευση τους προς παραγωγή 
βιοαερίου και αερόβια επεξεργασία του χωνέματος για παραγωγή κοµπόστ τύπου Α. 

Επιπλέον , στη μονάδα γίνεται η επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται με διαλογή στην 
πηγή. Η επεξεργασία του προδιαλεγμένου οργανικού γίνεται με αναερόβια χώνευση τους και 
κομποστοποίηση του χωνέματος προς παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας.  

Η ΜΕΑ σχεδιάζεται για 6ήμερη λειτουργία σε 1 βάρδια. Ως εκ τούτου η ημέρες εργασίας λαμβάνονται οι 
310 ετησίως. Η τροφοδοσία των αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης και της κομποστοποίησης θα γίνεται 
κατά τη διάρκεια της βάρδιας λειτουργίας.  

Η ΜΕΑ σχεδιάζεται με βάση τις ποσότητες αιχμής παραγωγής απορριμμάτων που προκύπτουν τον 
δυσμενέστερο μήνα ανηγμένες σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου τα στάδια μηχανικής διαλογής σε περιόδους 
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αιχμής θα καλύπτονται με επιπλέον χρόνο εργασίας (βάρδιες, ημέρες κ.λπ), ενώ τα στάδια βιολογικής 
επεξεργασίας καθώς και οι απαραίτητες χωρητικότητες τάφρων, χώρων υποδοχής κ.λπ., υπολογίζονται με 
βάση την ετήσια ανηγμένη τιμή αιχμής. 

O σχεδιασμός της ΜΕΑ γίνεται με βάση τις παρακάτω απαιτήσεις / κατευθύνσεις: 

 Η ΜΕΑ θα περιλαμβάνει τεχνολογίες υψηλής ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (οπτικοί, 
μαγνητικοί, βαλλιστικοί διαχωριστές, κ.ά.) από τα υπολειμματικά σύμμεικτα, ώστε η μονάδα να 
έχει δυνατότητα ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών κατ’ ελάχιστον 32,7% κ.β. επί των 
ανακυκλώσιμων ΑΣΑ που θα εισέρχονται σε αυτήν. 

 Τα προϊόντα της ΜΕΑ θα είναι, ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί) , ηλεκτρική 
ενέργεια κοµπόστ τύπου Α και κοµπόστ υψηλής ποιότητας. Το τμήμα αξιοποίησης του βιοαερίου 
που παράγεται από την αναερόβια χώνευση θα περιλαμβάνει μηχανή συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 
και θερμότητας. Η ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται στο δίκτυο προς πώληση ενώ η θερμική ενέργεια 
καλύπτει τις θερμικές ανάγκες της μονάδας (ιδιοκατανάλωση). 

 Θα επιτυγχάνει εκτροπή των ΒΑΑ με ποσοστό ≥48% κατά βάρος σε υγρή βάση των ΒΑΑ από τα 
απόβλητα που θα εισέρχονται σε αυτήν (*).  

 Θα παράγει υπόλειμμα προς ταφή σε ποσοστό ≤29% κατά βάρος σε υγρή βάση της ποσότητας των 
εισερχόμενων αποβλήτων σε αυτήν (*).  

 

(*) Ως εισερχόμενα απόβλητα αθροίζεται το σύνολο των αποβλήτων που εισέρχονται στη μονάδα, δηλαδή 
σύμμεικτα Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα. 

 

Οι εγκαταστάσεις από τις οποίες αποτελείται κατ’ ελάχιστον η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων είναι 
οι κάτωθι: 

 Κτίριο Υποδοχής και Μηχανικής Επεξεργασίας – Διαλογής ΑΣΑ  

 Κτίριο Υποδοχής και Μηχανικής Επεξεργασίας ΠΟΑ  

 Κτίριο Διοίκησης 

 Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας – Αναερόβιας Χώνευσης ΑΣΑ 

 Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας – Αναερόβιας Χώνευσης ΠΟΑ 

 Μονάδα παραγωγής ενέργειας από Βιοαέριο Αναερόβιας Χώνευσης ΠΟΑ και ΑΣΑ 

 Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας - Αερόβια Κομποστοποίηση ΑΣΑ 

  Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας - Αερόβια Κομποστοποίηση ΠΟΑ 

 Μονάδα Ωρίμανσης κόμποστ από ΑΣΑ και ΠΟΑ 

 Μονάδα Ραφιναρίας – Εξευγενισμού κόμποστ από ΑΣΑ και ΠΟΑ  

 Κτίριο ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΗΕ, Υποσταθμός, Εξυπηρέτησης Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας) 

 Δεξαμενή πυρόσβεσης – Υπόστεγο πιεστικών 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίων ρύπων 

 Αποθηκευτικοί χώροι Ανακυκλωσίμων Υλικών και παραγόμενου Κόμποστ 

 Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων με Κτίριο Εξυπηρέτησης, Δεξαμενή εξισορρόπησης της 
Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγιδίων, Δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας στραγγισμάτων, Μονάδα 
βιοαντιδραστήρων μεμβρανών ΜΒR, Δεξαμενή τροφοδοσίας R.O. της Μονάδας Επεξεργασίας 
Στραγγιδίων, Μονάδα R.O., Δεξαμενή χλωρίωσης της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγιδίων, Μονάδα 
Πάχυνσης Ιλύος. 

Επιπλέον, η ΜΕΑ είναι εξοπλισμένη με όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την αποτελεσματική, 
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απρόσκοπτη και περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία της. 

Ο σχεδιασμός του συνόλου της μονάδας, που θα περιλαμβάνεται στις τεχνικές προσφορές, πρέπει να 
διαθέτει ευελιξία προκειμένου να αξιοποιεί το μέγιστο της δυναμικότητάς της. 

Όλες οι διεργασίες από την υποδοχή έως και τη μηχανική και βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων, 
θα πρέπει να στεγάζονται σε κλειστούς χώρους ή συστήματα και σε συμφωνία με τις καλές βιομηχανικές 
πρακτικές, εξαιρουμένων τυχόν χώρων κλειστών συστημάτων ή συγκεκριμένων χώρων που με σαφήνεια 
προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές ότι μπορεί να είναι ανοικτοί και των χώρων ωρίμανσης του 
κομπόστ που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στεγασμένοι. Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές του κάθε 
κτιρίου, ανάλογα με το σκοπό που αυτό εξυπηρετεί, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλοντα χώρο. 

 

1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ΠΕ Λάρισας, βρίσκονται στην περιοχή «Νταουσλάρ», θέση 
«Βροντερό» της Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου, Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου, του Δήμου 
Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Ένα μικρό τμήμα του περιφραγμένου χώρου του (9.4 στρ. 
από τα 403.6 στρ.) εμπίπτει στην Τοπική Κοινότητα Βρυοτόπου της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνα του 
Δήμου Τυρνάβου  

Η συνολική έκταση που έχει απαλλοτριωθεί από το Δήμο Λαρισαίων είναι 1550 στρέμματα, η έκταση 
παραχώρησης στον ΦΟΔΣΑ είναι 560 στρέμματα (αδειοδοτημένη έκταση), η έκταση παραχώρησης στη 
ΔΕΥΑΛ είναι 1 στρέμμα, ενώ ο περιφραγμένος χώρος των έργων είναι περίπου 404 στρέμματα.  

Η προτεινόμενη ΜΕΑ χωροθετείται εξ’ ολοκλήρου στη Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, εντός των 
ορίων του αδειοδοτημένου χώρου παραχώρησης στον ΦοΔΣΑ που χρησιμοποιείται για την κατασκευή και 
λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ΠΕ Λάρισας (ΧΥΤΑ, ΚΔΑΥ κλπ.).  

 

1.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική επεξεργασία:  

- 61.479 tn/έτος υπολειπόμενων σύμμεικτα ΑΣΑ και  

- 12.600 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων με ΔσΠ.  

Στην περιοχή της Λάρισας παρατηρείται εποχιακή διακύμανση στην παραγωγή των αποβλήτων κατά τη 
διάρκεια του θέρους καθώς λαμβάνει συγκέντρωση τουριστών – επισκεπτών κυρίως στο παραλιακό 
μέτωπο του νομού. Από τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ προκύπτει ότι α) η μέγιστη παραγωγή αποβλήτων 
παρατηρείται κατά τους μήνες Ιούλιο ή Αύγουστο και β) η μηνιαία ποσότητα αιχμής προκύπτει 
λαμβάνοντας συντελεστή 15% επί της μέσης μηνιαίας παραγόμενης ποσότητας στην περιοχή. Με αυτό ως 
δεδομένο, η ονομαστική δυναμικότητα της ΜΕΑ θα είναι 7.099 tn/μήνα ή 85. 191 tn/έτος. 

Συνεπώς τα δύο τμήματα της ΜΕΑ θα διαστασιολογηθούν για τις ακόλουθες ποσότητες εισερχομένων 
στερεών αποβλήτων 

- 70.701 tn/έτος υπολειπόμενων σύμμεικτα ΑΣΑ  

- 14.490 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (70% από ΔσΠ και 30% Πράσινα). 

 

1.4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Υπολειπόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ 

Η εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση των εισερχομένων ποσοτήτων στη μονάδα παρουσιάζεται στον επόμενο 
πίνακα.  
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Πίνακας 1: Ποιοτική Σύσταση σύμμεικτων ΑΣΑ που εισέρχονται στην ΜΕΑ 

Υλικό Σύσταση (% κ.β.)  Υγρασία, (%) 

Οργανικό κλάσμα 53.39 67% 

Χαρτί-Χαρτόνι 18.51 31% 

Πλαστικά 7.41 10% 

Μέταλλα 3.19 5% 

Γυαλί 2.04 3% 

Ξύλο 4.62 15% 

Λοιπά ανακτήσιμα 1.21 15% 

Λοιπά  9.64 20% 

Σύνολο 100.00 45,3% 

 

Για την εκτίμηση της εν λόγω ποιοτικής σύστασης εισόδου στην ΜΕΑ ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 η ποιοτική Σύσταση των παραγόμενων ΑΣΑ βάσει του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας και  

 η εξειδίκευση στόχων για τη διαχείριση των ΑΣΑ βάσει του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας 

Για τις ανάγκες των παρόντων ΤΔ, η παραπάνω σύσταση εξειδικεύεται ακολούθως για την ίση 
αντιμετώπιση των διαγωνιζόμενων. Η ακόλουθη σύσταση θα είναι κοινή για όλους τους διαγωνιζόμενους 
και θα ληφθεί υπόψη για τους υπολογισμούς των ισοζυγίων μάζας 

 

Πίνακας 2: Ποιοτική σύσταση σύμμεικτων ΑΣΑ που θα ληφθεί υπόψη από τους διαγωνιζόμενους 

Υλικό Σύσταση (% κ.β.)  Υγρασία, (%) 

Οργανικό 53,39% 67,00% 

Χαρτί 12,03% 31,00% 

Χαρτόνι 6,48% 31,00% 

Πλ.-PET 0,81% 10,00% 

Πλ.-PE 0,81% 10,00% 

Πλ.-PP 0,37% 10,00% 

Πλ.-Φιλμ 3,18% 10,00% 

Πλ.-Λοιπά 2,22% 10,00% 

Σιδηρούχα Μ. 2,23% 5,00% 

Μη σιδηρούχα Μ. 0,96% 5,00% 

Γυαλί 2,04% 3,00% 

Ξύλο 4,62% 15,00% 

Λοιπά Ανακτήσιμα 1,21% 15,00% 

Λοιπά 9,64% 20,00% 

Σύνολο 100.00 45,3% 

 

 

 

Προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα: 
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Η εκτιμώμενη αναλογία των εισερχόμενων βιοαποβλήτων στην ΜΕΑ είναι η εξής: 

 περίπου 30% καθαρά πράσινα απόβλητα και 

 περίπου 70% υπολείμματα τροφών που θα συλλέγονται στον καφέ κάδο. Η εκτιμώμενη ποιοτική 
σύσταση των υπολειμμάτων τροφών που θα συλλέγονται στον καφέ κάδο παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα. 

 

Σε ότι αφορά τα προδιαλεγμένα οργανικά, για λόγους ενιαίας σύγκρισης των προσφορών, οι 
διαγωνιζόμενοι θα θεωρήσουν ότι η σύσταση του προδιαλεγμένου οργανικού είναι ως κάτωθι: 

 

Πίνακας 3: Εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση των υπολειμμάτων τροφών που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ (περιεχόμενο 
καφέ κάδου) 

 ΣΥΣΤΑΣΗ, % ΥΓΡΑΣΙΑ, % 

Οργανικό κλάσμα 90,00% 70,00% 

Λοιπά 10,00% 20,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 65,00% 

 

Ειδικά βάρη αποβλήτων: 

Για την ομοιομορφία των υπολογισμών το ειδικό βάρος των εισερχομένων αποβλήτων θα ληφθεί 
ίσο με: 

αστικά σύμμικτα απόβλητα (ΑΣΑ):  0,3tn/m3 

προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα:  0,4tn/m3 

ειδικότερα για τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα η ποσότητα πρασινών/κλαδεμάτων θα έχει : 

ειδικό βάρος      0,4tn/m3 

υγρασία     40% κ.β 

 

1.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στη ΜΕΑ θα καταλήγουν όλα τα μη επικίνδυνα απόβλητα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 
(Απόφαση 2001/118/ΕΚ) με κωδικό ΕΚΑ 20 και αυτά με κωδικό ΕΚΑ 15. Στη ΜΕΑ και ειδικότερα στην 
γραμμή επεξεργασίας των ΑΣΑ θα γίνονται αποδεκτά τα απόβλητα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(ΕΚΑ) (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) που φέρουν κωδικό ΕΚΑ 20 και 15 και συγκεκριμένα: 

15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ  

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)  

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι  

15 02 02 πλαστική συσκευασία  

15 02 04 μεταλλική συσκευασία  

15 02 05 συνθετική συσκευασία  

15 02 06 μεικτή συσκευασία  

15 02 07 γυάλινη συσκευασία  



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           10  

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ  

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)  

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια  

20 01 02 γυαλιά  

20 01 08 βιόαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης  

20 01 39 πλαστικά  

20 01 40 μέταλλα  

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)  

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα  

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα  

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα  

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα  

20 03 02 απόβλητα από αγορές  

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων  

 

Μη αξιοποιήσιμα/μη εμπορεύσιμα απόβλητα που εξέρχονται από τα ΚΔΑΥ: 

19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από την μηχανική κατεργασία αποβλήτων 
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11* 

19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων 

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων 

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

Στη ΜΕΑ και ειδικότερα στην γραμμή επεξεργασίας των ΠΟΑ θα γίνονται αποδεκτά τα απόβλητα του 
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) που φέρουν τους ακόλουθους 
κωδικούς ΕΚΑ:  

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία  

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών  

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία  

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων 
ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή  

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία  

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ  
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03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 03 01 01 απόβλητα 
φλοιών και φελλών  

03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04  

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών  

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου  

03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση  

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ  

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)  

20 01 08 βιόαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης  

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)  

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα  

 

1.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΤΟΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Τα όσα δίδονται και απαιτούνται στο παρόν κεφάλαιο συνιστούν υποχρεωτικά δεδομένα και ελάχιστες 
απαιτήσεις, η εφαρμογή τους είναι επομένως υποχρεωτική και τυχόν απόκλιση σε τουλάχιστον μία από 
αυτές θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό της σχετικής τεχνικής προσφοράς. 

Στις παρούσες ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα και απαιτούμενα που έχουν 
προαναφερθεί. Ορισμένες εκ των απαιτήσεων αυτών εκφράζονται και ποσοτικά στο παρόν κεφάλαιο. 

Στα επόμενα, παρουσιάζονται τα εγγυημένα μεγέθη του έργου: 

1) Ποιοτικά χαρακτηριστικά κομπόστ τύπου Α και κομπόστ από προδιαλεγμένα οργανικά 

Τα χαρακτηριστικά του κομπόστ τύπου Α (ΕΚΑ 19 05 03) καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα εργαστηριακών 
ελέγχων, καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 4: Οριακές τιμές του κομπόστ τύπου Α (ΕΚΑ 190503) από σύμμεικτα Α.Σ.Α. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ − ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Cd, mg/kg ξηρού βάρους ≤3 ΕΝ 13650:2001 

Cr, mg/kg ξηρού βάρους ≤250 ΕΝ 13650:2001 

Cu, mg/kg ξηρού βάρους ≤400 ΕΝ 13650:2001 

Hg, mg/kg ξηρού βάρους ≤2,5 ISO 16772 

Ni, mg/kg ξηρού βάρους ≤100 ΕΝ 13650:2001 

Pb, mg/kg ξηρού βάρους ≤300 ΕΝ 13650:2001 

Zn, mg/kg ξηρού βάρους ≤1200 ΕΝ 13650:2001 

As, mg/kg ξηρού βάρους ≤10 ΕΝ 13650:2001 

Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs), mg/kg ξηρού 
βάρους 

(1)
 

≤0,4 ISO 10382:2002 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH), 
mg/kg ξηρού βάρους

 (2)
 

≤3 ISO 18287:2006 

Προσμίξεις > 2 mm, % σε ξηρή βάση 
(3)

 ≤3  
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Υγρασία <40%  

(1) Άθροισμα των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων υπ’ αριθ. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 
(2) Άθροισμα των ακόλουθων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων acenapthene, acenaphtylene, anthracene, 

benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(g,h,i)perylene, benzo(a)pyrene, chrysene, 
dibenzo(a,h)anthracene,  fluorene, fluoranthene, indeno(1,2,3−c,d)pyrene, naphthalene,  phenanthrene, pyrene. 

(3) Ως προσμίξεις εννοούνται θραύσματα πλαστικών, γυαλιών, μετάλλων ή άλλων παρόμοιων μη βιοδιασπώμενων 
υλικών, εξαιρουμένων της άμμου, του χαλικιού ή άλλων μικρών πετρών. 

 Βιώσιμοι σπόροι/πολλαπλασιαστικές μονάδες: Η περιεκτικότητα του παραγόμενου υλικού σε 
σπόρους ζιζανίων και σε βλαστικά αναπαραγωγικά μέρη επιθετικών ζιζανίων δεν θα υπερβαίνει τις 
3 μονάδες ανά λίτρο υλικού. 

 Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων μικροοργανισμών στα παραγόμενα υλικά δεν 
υπερβαίνουν τις παρακάτω μέγιστες τιμές: Salmonella spp. (Σαλμονέλα): απουσία σε 50 g δείγματος 
(ISO 6579:2002). 

Για τις εφαρμογές του κομπόστ τύπου Α σε χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 56366/4351, πρέπει να 
διενεργούνται έλεγχοι σχετικά με τις προαναφερόμενες (άρθρο 2 και άρθρο 3 παρ. 2 της ΚΥΑ 56366/4351) 
παραμέτρους ως ακολούθως: 

Πίνακας 5: Απαιτήσεις Εργαστηριακού Ελέγχου 

Ετήσια ποσότητα (Π) 
εισερχομένων αποβλήτων 
(τόνοι) 

Αριθμός 

δειγμάτων ληφθέντων 

σε 12 μήνες(1) 

Μέγιστος Επιτρεπόμενος 

αριθμός δειγμάτων που δεν ικανοποιεί 
έστω και μια παράμετρο 

Επιτρεπόμενη Απόκλιση 

από τα όρια των δειγμάτων που δεν 
ικανοποιούν κάποια παράμετρο 

Π<10.000 2 1 20% 

10.000≤Π<30.000 3 1 20% 

30.000≤Π<60.000 6 2 20% 

60.000≤Π<100.000 10 3 20% 

Π≥100.000 12 4 20% 

(1) 
Τα δείγματα θα συλλέγονται από κατάλληλα πιστοποιημένο εξωτερικό φορέα/ εργαστήριο ο οποίος θα πραγματοποιεί τον 

εργαστηριακό έλεγχο 

Οι δειγματοληψίες ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12579:2013 «Soil improvers and growing media 
− Sampling», που καθορίζει τις μεθόδους δειγματοληψίας σε βελτιωτικά εδάφους και καλλιεργητικά μέσα. 

Το παραγόμενο εδαφοβελτιωτικό από τα προδιαλεγμένα οργανικά θα πληροί τις απαιτήσεις της απόφασης 
2015/2099 της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με «τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του 
οικολογικού σήματος της EE σε μέσα ανάπτυξης, βελτιωτικά  εδάφους και εδαφοκάλυμμα». 

 

2) Χρήση και Διάθεση Προϊόντων Κομποστοποίησης 

Το κομπόστ τύπου Α που θα παράγεται από το οργανικό κλάσμα των σύμμεικτων απορριμμάτων θα 
αξιοποιείται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της αριθμ. οικ.56366/4351 (ΦΕΚ 3339/Β/12 Δεκεμβρίου 
2014).  

Το παραγόμενο κοµπόστ από προδιαλεγμένα οργανικά, θα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό για τις 
ανάγκες της περιοχής και των γεωργικών καλλιεργειών.  

 

3) Ποσότητα Υπολείμματος 

Τα άχρηστα προς ταφή υλικά τα προερχόμενα από όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας των σύμμεικτων και 
προδιαλεγμένων οργανικών, θα αποτελούν το πολύ το 29% κατά βάρος επί υγρής βάσεως της συνολικής 
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ποσότητας των Α.Σ.Α. που τροφοδοτούνται προς επεξεργασία στην είσοδο της ΜΕΑ. 

Το ποσοστό Υπολείμματος που οδηγείται για ταφή υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

      
     

    
 ≤ 29% 

Όπου: 

ΠΥ,ΥΤ = το ποσοστό (επί τοις εκατό) Υπολείμματος της επεξεργασίας των Α.Σ.Α. που οδηγείται για 
υγειονομική ταφή. 

ΒΥ,ΥΤ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του Υπολείμματος της επεξεργασίας των σύμμεικτων Α.Σ.Α. που 
οδηγείται για υγειονομική ταφή. 

Βεισ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των εισερχομένων ΑΣΑ στην ΜΕΑ (σύμμεικτα Α.Σ.Α. και 
προδιαλεγμένα οργανικά). 

 

4) Εκτροπή ΒΑΑ από την ταφή 

Επί πλέον των ανωτέρω περιορισμών, οι οποίοι αφορούν στις ποσότητες των προς απόρριψη και ταφή 
αχρήστων, απαιτείται να ισχύει ο ακόλουθος περιορισμός καθ΄ όσον αφορά ειδικά την εκτροπή των 
Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (περιλαμβάνουν τo οργανικό κλάσμα και όλες τις κατηγορίες 
χαρτιού): 

Το ποσοστό εκτροπής βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ), που περιλαμβάνονται στα Α.Σ.Α. 
(σύμμεικτα και προδιαλεγμένα οργανικά), από την υγειονομική ταφή υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

 

        
                

    
     

Όπου: 

Πεκ,ΒΑΑ = το ποσοστό (επί τοις εκατό) εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των Α.Σ.Α. από την 
υγειονομική ταφή. 

ΒΒΑΑ,εισ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των εισερχομένων 
Α.Σ.Α. στη ΜΕΑ, όπως αυτό προκύπτει από την ποσότητα και τη σύνθεση των εισερχομένων Α.Σ.Α. 
(σύμμεικτα και προδιαλεγμένα οργανικά). 

ΒΒΑΑ,Υπ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος στο Υπόλειμμα από 
την επεξεργασία των Α.Σ.Α., όπως αυτό προκύπτει από την ποσότητα και τη σύνθεση του 
Υπολείμματος 

Β,εισ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των εισερχομένων Α.Σ.Α., όπως αυτό προκύπτει από την 
ποσότητα και τη σύνθεση των εισερχομένων Α.Σ.Α. (σύμμεικτα Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένα οργανικά) 

 

5) Ανάκτηση ανακυκλώσιμων στη ΜΕΑ 

Ως ανακυκλώσιμα θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες υλικών: 

 Μέταλλα: Σιδηρούχα, Αλουμίνια 

 Πλαστικά: PE, PP, PET, άλλα σκληρά πλαστικά, PE films, PP films 

 Γυαλί  

 Ανάμικτο Χαρτί 

 Ξύλο 

 Λοιπά ανακυκλώσιμα 

Το ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών στη ΜΕΑ τα οποία προέρχονται από όλες τις διαδικασίες 
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μηχανικής διαλογής και εξευγενισμού των Α.Σ.Α. ανά ρεύμα παρουσιάζεται ακολούθως: 

 Ανάκτηση Μετάλλων:   85,9% επί των εισερχομένων μετάλλων 

 Ανάκτηση λοιπών ρευμάτων 27,7% επί των εισερχομένων λοιπών ρευμάτων ανακτήσιμων 
υλικών (πλαστικά, χαρτί, γυαλί, ξύλο κλπ) 

 

Με βάση τα ανωτέρω, το συνολικό ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 
32,7% επί των ανακυκλωσίμων που περιέχονται στα εισερχόμενα συμμίκτων Α.Σ.Α της ΜΕΑ.  

 
Το ποσοστό ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών από τα Α.Σ.Α. υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

     
    
        

 

Όπου: 

ΠΑΑΥ = το ποσοστό (επί τοις εκατό) Ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών από τα Α.Σ.Α. 

ΒΑΑΥ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των ανακυκλώσιμων υλικών που ανακτήθηκαν στη ΜΕΑ από τα 
Α.Σ.Α. 

ΒΑΝΑ,εισ = το βάρος (σε τόνους), σε υγρή βάση των εισερχόμενων ανακυκλώσιμων υλικών στη ΜΕΑ, όπως 
αυτό προκύπτει από την ποσότητα και τη σύνθεση των εισερχομένων ΑΣΑ. 

 

6) Απαιτήσεις εργασιών επεξεργασίας για την παραγωγή κομπόστ τύπου Α και χωνέματος τύπου Α (ΚΥΑ 
οικ.56366/4351- ΦΕΚ 3339/Β/12 Δεκεμβρίου 2014) 

Για τη χρήση του κομπόστ τύπου Α ή χωνέματος τύπου Α στις εφαρμογές του άρθρου 4, της ΚΥΑ 
οικ.56366/4351- ΦΕΚ 3339/Β/12 Δεκεμβρίου 2014, θα πρέπει κατά τις διαδικασίες κομποστοποίησης/ 
αναερόβιας χώνευσης, να πληρούνται οι υγειονομικές συνθήκες του άρθρου 3 της εν λόγω ΚΥΑ.  

 

7) Καθαρότητα ανακτημένων υλικών, Κ, % επί υγρής βάσης 

Τα ποσοστά καθαρότητας K% των υλικών ορίζονται ως εξής: 

K (%) = (Β'/Β) * 100 

Όπου : 

Β’= υγρή μάζα πλην προσμίξεων, σε kg, του ρεύματος του υλικού που παράγεται στη μονάδα του χρόνου. 

Β =  ολική υγρή μάζα σε kg του ρεύματος του υλικού που παράγεται στη μονάδα του χρόνου 

Με βάση τον ως άνω ορισμό η καθαρότητα των υλικών, ορίζεται ως κάτωθι: 

 Σιδηρούχα    ≥95,0% 

 Αλουμίνιο    ≥95,0% 

Για τα υπόλοιπα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα υλικά η καθαρότητα θα είναι τέτοιου βαθμού (υψηλού 
βαθμού) προκειμένου αυτά να έχουν εμπορική αξία.  

 

8) Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας 

 Ετήσια δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ: 61.479 tn/y, 
με αιχμή 115%, ήτοι 70.701tn/y. 

 Ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα γραμμής μηχανικής διαλογής ΑΣΑ (περιλαμβάνεται συντελεστής 
διαθεσιμότητας 90%): 36,20 tn/h*.  

 Δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων: 
12.600 tn/y, με αιχμή 115%, ήτοι 14.490tn/y. 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           15  

 Ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα γραμμής προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων 
(περιλαμβάνεται συντελεστής διαθεσιμότητας 90%): 5,19 tn/h. 

 Δυναμικότητα μονάδας βιολογικής επεξεργασίας ΑΣΑ (αναερόβια χώνευση + αερόβια 
κομποστοποίηση + ωρίμανση): Η δυναμικότητα για το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ προκύπτει από τα 
ισοζύγια του κάθε διαγωνιζόμενου βάσει των στόχων που τίθενται στα ΤΔ.  

 Η ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα της γραμμής ραφιναρίσματος κομπόστ θα προκύπτει από τα 
ισοζύγια του κάθε διαγωνιζόμενου, περιλαμβάνοντας συντελεστή διαθεσιμότητας 90%. 

 

(*) Σημειώνεται ότι, καθώς το σύστημα διαλογής στην πηγή του προδιαλεγμένου οργανικού, δεν είναι 
ακόμη σε πλήρη ανάπτυξη και ως εκ τούτου αναμένεται σταδιακή επίτευξη του στόχου συλλογής 
των 12.600 tn προδιαλεγμένου οργανικού, η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του προδιαλεγμένου 
οργανικού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί την όποια ποσότητα προδιαλεγμένου 
εισέρθει στη ΜΕΑ χωρίς ανάμιξη με το χώνευμα από το οργανικό των συμμείκτων.  

Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο και μόνο και αναλόγως της προσφερόμενης τεχνολογίας για την 
αναερόβια επεξεργασία οργανικού, γίνεται αποδεκτό η επεξεργασία του προδιαλεγμένου 
οργανικού να είναι μόνο αερόβια , παρακάμπτοντας δηλαδή το στάδιο αναερόβιας επεξεργασίας 
του.   

Στην περίπτωση αυτή θα αποδεικνύεται στους υπολογισμούς η επάρκεια του εξοπλισμού ΚΑΙ για τη 
μεταβατική περίοδο. 

Τονίζεται ότι κατά την μεταβατική αυτή περίοδο η υπολειπόμενη χωρητικότητα επεξεργασίας της 
μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού θα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του 
οργανικού των συμμίκτων (καθώς αντίστοιχα θα είναι αυξημένη η ποσότητα του οργανικού των 
συμμίκτων). 

 

Η διαστασιολόγηση και κατασκευή ωστόσο της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας θα γίνει με βάση 
τις πραγματικές ονομαστικές ποσότητες 61.479tn ΑΣΑ και 12.600tn προδιαλεγμένου οργανικού 
συνυπολογίζοντας την αναφερόμενη αιχμή του 115%. 

Αντίστοιχα, κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, οι μονάδες μηχανικής επεξεργασίας (μηχανική 
διαλογή, ραφιναρία κ.λπ) θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν την όποια αυξημένη ποσότητα 
συμμίκτων απορριμμάτων προκύψει (λόγω της μη επίτευξης πλήρους στόχου ΔσΠ προδιαλεγμένου 
οργανικού)  σε παραπάνω ώρες ή/ και ημέρες εργασίας. 

Ως μέγιστος χρόνος λειτουργίας της μηχανικής διαλογής και ραφιναρίας, βάση του οποίου θα 
τεκμηριώνεται η δυνατότητα παραλαβής των φορτίων αιχμής θα είναι 7 ημέρες την εβδομάδα με 1 
βάρδια ανά ημέρα. 

 

 

9. Παραγωγή βιοαερίου 

 Ειδική παραγωγή βιοαερίου ≥80 m3/tn αποβλήτων προς αναερόβια χώνευση 

Όπου: 

Ειδική παραγωγή βιοαερίου = Παραγόμενο βιοαέριο σε Nm3 / σύνολο αποβλήτων που εισέρχονται στην 
αναερόβια χώνευση σε ετήσια βάση (κ.β. επί υγρής βάσεως). 

 

10. Ελάχιστος Χρόνος παραμονής οργανικού υλικού στη βιολογική επεξεργασία:  

 Αναερόβια διεργασία: τουλάχιστον 21 ημέρες. 
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 Κλειστή αερόβια διεργασία: τουλάχιστον 14 ημέρες (πληρώντας πάντα την ΚΥΑ 56366/4351- ΦΕΚ Β΄ 
3339 12/12/2004). 

 Ανοιχτή αερόβια διεργασία – σωροί ωρίμανσης: τουλάχιστον 35 ημέρες.  

Διευκρινίζεται ότι, τόσο στο παρόν κεφάλαιο όσο και στα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού, με τον όρο 
«υγρή μάζα υλικού», εννοείται το μείγμα της ξηρής μάζας του υλικού και της περιεχόμενης σε αυτό 
υγρασίας. Με τον όρο «ξηρή μάζα» υλικού εννοείται η μάζα του υλικού ελεύθερη υγρασίας. 

 

1.7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν στην τεχνική προσφορά τους διάγραμμα ροής, στο οποίο θα 
παρουσιάζονται παραστατικά όλες οι παραγωγικές διαδικασίες των διαχωρισμών – διεργασιών που 
χρησιμοποιούν, προκειμένου να επιτύχουν την παραγωγή των προϊόντων με τα χαρακτηριστικά τους, 
όπως αυτά καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Σε κάθε ρεύμα του διαγράμματος ροής θα 
αποτυπώνεται η αντίστοιχη παροχή υγρής μάζας υλικού. 

Επί πλέον οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν αναλυτικό ισοζύγιο μάζας τόσο για την επεξεργασία των 
Α.Σ.Α όσο και των προδιαλεγμένων οργανικών, το οποίο θα αντιστοιχεί απολύτως στο διάγραμμα ροής. 
Για λόγους ενιαίας σύγκρισης των προσφορών και προκειμένου να αποδεικνύεται σαφώς η ποιότητα και 
η ποσότητα των παραγομένων προϊόντων, κάθε ρεύμα της παραγωγικής διαδικασίας, Α.Σ.Α και 
προδιαλεγμένων οργανικών, θα αναλύεται κατ’ ελάχιστον ως εξής: 

 

Πίνακας 6: Υπόδειγμα ισοζυγίου μάζας 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΗ ΜΑΖΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 

% τον/έτος % τον/έτος 

Οργανικό 
    

Χαρτί 
    

Χαρτόνι 
    

Πλ.-PET 
    

Πλ.-PE 
    

Πλ.-PP 
    

Πλ.-Φιλμ 
    

Πλ.-Λοιπά 
    

Σιδηρούχα Μ. 
    

Μη σιδηρούχα Μ. 
    

Γυαλί 
    

Ξύλο 

 
   

Λάστιχα/Δέρματα/Υφάσματα 
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ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΗ ΜΑΖΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 

% τον/έτος % τον/έτος 

Λοιπά 
    

 

 

 
ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΗ ΜΑΖΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 

% τον/έτος % τον/έτος 

Οργανικό κλάσμα     

Λοιπά     

ΣΥΝΟΛΟ     

 

Τα ρεύματα εισόδου και εξόδου στα μηχανήματα επεξεργασίας θα αναλύονται υποχρεωτικά όπως στον 
παραπάνω πίνακα. Οι τιμές των ρευμάτων εισόδου και εξόδου στα μηχανήματα επεξεργασίας για να 
γίνουν δεκτές πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά σε πρωτότυπη δήλωση υπογεγραμμένη από τον 
κατασκευαστή του μηχανήματος ή από τον προμηθευτή του εν λόγω εξοπλισμού ή από τον υποψήφιο 
διαγωνιζόμενο / οικονομικό φορέα. Δεν θα γίνουν δεκτά διαγράμματα ροής και ισοζύγια μάζας των 
οποίων τα ρεύματα εισόδου και εξόδου των μηχανημάτων επεξεργασίας δεν συμφωνούν απόλυτα με τις 
υπογεγραμμένες δηλώσεις.  

 

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω μεγεθών ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας στο 100% της εισερχόμενης ποσότητας σχεδιασμού θα 
πιστοποιηθεί εντός της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας μέσω της λειτουργίας της μονάδας σε 
πλήρες φορτίο για δεδομένο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και τους 
Επιβλέποντες του Έργου, ανάλογα με τις διαθέσιμες εισερχόμενες ποσότητες και τη δεδομένη 
σύσταση των εισερχόμενων αποβλήτων στη ΜΕΑ την περίοδο εκείνη. Θα πρέπει ταυτόχρονα να 
εξεταστεί και η τήρηση των λοιπών εγγυημένων μεγεθών.  

Οι υπολογισμοί δυναμικοτήτων θα πραγματοποιηθούν θεωρώντας ότι η λειτουργία των μονάδων 
μηχανικής επεξεργασίας του εργοστασίου θα λαμβάνει χώρα επί 310 ημέρες ανά έτος, με μία 
βάρδια ανά ημέρα και 7 ώρες ανά βάρδια. Επί πλέον θα εισαχθεί συντελεστής (διαθεσιμότητας) 
στους υπολογισμούς των δυναμικοτήτων των μονάδων, ο οποίος περιλαμβάνει καθυστερήσεις από 
απρόβλεπτους παράγοντες, έκτακτες βλάβες, απρόβλεπτες δυσλειτουργίες που έχουν σχέση με το 
είδος των απορριμμάτων κ.λπ.  

Η διαστασιολόγηση της μονάδας υποδοχής - μηχανικής επεξεργασίας των 61.479tn/y εισερχόμενων 
ΑΣΑ (ανοιγμένων σε 70.701 tn/y για λόγους αιχμής) θα γίνει για 70.701tn/y / 310 d/y/ 7 h/shift/d/ 1 
shifts/d/90% (διαθεσιμότητα) = 36,20 tn/h ή 253,4 tn/d.  

Ειδικότερα, για τους χώρους υποδοχής των ΑΣΑ, αυτοί θα πρέπει να διαστασιολογηθούν με βάση 
την αιχμή παραγωγής των απορριμμάτων, και για αποθηκευτική ικανότητα επί 3 ημερών αυτής της 
ποσότητας της μέγιστης ημερήσια ποσότητας. 
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2. Η διαστασιολόγηση της μονάδας υποδοχής - προεπεξεργασίας των 12.600 tn/y εισερχόμενων 
προδιαλεγμένων οργανικών (ανοιγμένων σε 14.490tn/y για λόγους αιχμής) θα γίνει για: 
14.490tn/y / 310 d/y/ 7 h/shift/d/ 1 shifts/d/90%(διαθεσιμότητα) = 7,42 tn/h ή 51,94 tn/d.  

 

3. Ειδικότερα, για τους χώρους υποδοχής των προδιαλεγμένων οργανικών αυτοί θα πρέπει να 
διαστασιολογηθούν με βάση την αιχμή παραγωγής των απορριμμάτων, δηλαδή για αποθηκευτική 
ικανότητα επί 3 ημερών της μέγιστης ημερήσια ποσότητας. 

 

4. Η διαστασιολόγηση των μονάδων βιολογικής επεξεργασίας τόσο των ΑΣΑ όσο και των 
προδιαλεγμένων οργανικών θα γίνει για 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο.  

Οι χρόνοι βιολογικής επεξεργασίας που θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό είναι: 

Αναερόβια επεξεργασία:   21 ημέρες 

Αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση): 14 ημέρες 

Αερόβια επεξεργασία (ωρίμανση):  35 ημέρες 

 

5. Η διαστασιολόγηση της μονάδας εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού των 
ΑΣΑ θα γίνει για μέγιστο χρόνο 310 ημέρες/έτος x 7 ώρες/βάρδια x 1 βάρδια/ημέρα με 
συντελεστή διαθεσιμότητας 90%.  

 

6. Η διαστασιολόγηση της μονάδας εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού των 
προδιαλεγμένων οργανικών θα γίνει για μέγιστο χρόνο 310 ημέρες/έτος x 7ώρες/βάρδια x 1 
βάρδια/ημέρα με συντελεστή διαθεσιμότητας 90%.  

 

Κατά τη διάρκεια της βάρδιας λειτουργίας της μονάδας εξευγενισμού – ραφιναρίας θα πραγματοποιείται 
η επεξεργασία του κομποστοποιημένου υλικού των ΑΣΑ καθώς και των προδιαλεγμένων οργανικών, σε 
διαφορετικές γραμμές, ώστε να μην υπάρχει ανάμιξη των δύο τύπων κομπόστ.  

Στις ώρες και ημέρες εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιούνται η τακτική 
συντήρηση, οι απαιτούμενοι καθαρισμοί, η αλλαγή ενδυμασίας, η καθαριότητα και το γεύμα του 
προσωπικού. 

Οι τιμές που καθορίζονται ως προς τις προς επεξεργασία ποσότητες απορριμμάτων, την ποιοτική 
σύσταση, τη διαστασιολόγηση και το ωράριο λειτουργίας είναι υποχρεωτικές για όλους τους 
διαγωνιζόμενους και επί ποινή αποκλεισμού κατά την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς κάθε 
διαγωνιζόμενου. 

Το σύνολο των προσφερόμενων μηχανημάτων υποδοχής, μηχανικής διαλογής και ραφιναρίας (σχίστης 
σάκων, ταινίες, κόσκινα, κ.λπ.), θα διαστασιολογηθεί όπως αναφέρθηκε παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη 
τους αντίστοιχους συντελεστές διαθεσιμότητας. 
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2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) θα εγκατασταθεί σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο τμήμα του οικοπέδου. Βασικοί στόχοι του σχεδιασμού της μονάδας επεξεργασίας είναι οι 
εξής: 

- Η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών  

- Η μείωση του περιεχόμενου βιοαποδομήσιμου κλάσματος και της υγρασίας των απορριμμάτων 
και η υγιεινοποίηση τους 

- Η παραγωγή βιοαερίου για αξιοποίηση (παραγωγή ρεύματος και θερμότητας). 

- Η παραγωγή κοµπόστ τύπου Α 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα, η μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ θα  διαθέτει κατ΄ ελάχιστον: 

 Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Τμήμα προεπεξεργασίας/προδιαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Τμήμα κύριας μηχανικής διαλογής συμμείκτων απορριμμάτων 

 Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού συμμείκτων απορριμμάτων - αναερόβια χώνευση. 

 Τμήμα αξιοποίησης βιοαερίου 

 Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας χωνέματος οργανικού συμμείκτων – αερόβια κομποστοποίηση  

 Τμήμα ωρίμανσης κοµπόστ τύπου Α 

 Τμήμα ραφιναρίας κοµπόστ τύπου Α 

 

Ανάλογα με το σχεδιασμό , μπορεί τμήμα του οργανικού των συμμίκτων να οδηγείται απευθείας σε 
αερόβια κομποστοποίηση μαζί με το χώνεμα του υπόλοιπου τμήματος των οργανικών των συμμείκτων. 

 

Όλες οι διεργασίες, από την απλή φόρτωση και εκφόρτωση, έως και τη μηχανική και βιολογική 
επεξεργασία των απορριμμάτων, θα λαμβάνουν χώρα εντός στεγασμένων/κλειστών χώρων κατάλληλων 
προδιαγραφών προκειμένου να είναι εύκολος ο έλεγχος και ο περιορισμός των όποιων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.  

Εντός των κτιρίων θα διασφαλίζονται τέτοιου είδους συνθήκες διαχείρισης του αέρα, που θα αποκλείουν 
την έκλυση οσμών στο εξωτερικό περιβάλλον. Παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία συνθηκών υποπίεσης 
στο εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου, με αναρρόφηση του αέρα και προσαγωγή αυτού προς 
επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση, ο αέρας που απελευθερώνεται εν συνεχεία στο περιβάλλον, θα πρέπει 
να διέρχεται από ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού από τη σκόνη και τις οσμές, όπως προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.  

Επισημαίνεται ότι όλα τα υγρά απόβλητα που παράγονται στη Μονάδα θα συλλέγονται και θα 
οδηγούνται σε εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εντός της ΜΕΑ. 

 

2.2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Η είσοδος των απορριμματοφόρων στον περιφραγμένο χώρο των εγκαταστάσεων (ΜΕΑ και ΧΥΤΥ) θα 
γίνεται με τη διέλευση αυτών από τη κεντρική πύλη εισόδου. Τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα θα 
ζυγίζονται και θα γίνεται καταγραφή της προέλευσης και της ποσότητας των απορριμμάτων που φέρουν 
εντός ή εκτός της εγκατάστασης. Η ζύγιση θα γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων ζυγιστικών διατάξεων 
(γεφυροπλάστιγγα).  
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Για την ταχεία εξυπηρέτηση των οχημάτων, όλη η διαδικασία ελέγχου, ζύγισης, καταγραφής και 
καθοδήγησης των εισερχόμενων οχημάτων θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη χωρίς να απαιτείται η 
έξοδος του οδηγού του οχήματος ή η πληκτρολόγηση πληροφοριών από τον επόπτη εισόδου στην 
κονσόλα του Η/Υ. 

Τα απορριμματοφόρα οχήματα, μετά τη ζύγισή τους, θα οδεύουν προς το χώρο υποδοχής και 
συγκεκριμένα προς τις θέσεις εκκένωσης της μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών στερεών 
αποβλήτων της ΜΕΑ. Η πρόσβαση στο χώρο υποδοχής θα γίνεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης οδού 
και πλατείας, επί της οποίας τα οχήματα θα μπορούν να κάνουν τους απαραίτητους ελιγμούς. 

 

2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Θα αποτελείται από κλειστό κτίριο όπου θα γίνεται η εκκένωση των απορριμματοφόρων οχημάτων σε 
τάφρο υποδοχής. Περιλαμβάνει τάφρο υποδοχής, γερανογέφυρα με αρπάγη για τη μεταφορά των 
απορριμμάτων και διατάξεις διάνοιξης σάκων . 

Τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά τη ζύγισή τους οδεύουν μέσω της εσωτερικής οδοποιίας του έργου 
προς την ειδικά διαμορφωμένη περιοχή για την υποδοχή των απορριμμάτων. Η προσέγγιση του χώρου 
εκφόρτωσης θα γίνεται με την όπισθεν, χωρίς ο οδηγός να κατέλθει από το όχημα. Οι θύρες θα 
ανοιγοκλείνουν με αυτοματοποιημένο σύστημα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές στο περιβάλλον. 

Ο χώρος εκφόρτωσης θα αποτελείται από την τάφρο υποδοχής, τον εξοπλισμό διακίνησης των 
απορριμμάτων, τον χώρο ελέγχου, τους βοηθητικούς χώρους και Η/Μ εξοπλισμό που εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική του λειτουργία. 

Η χωρητικότητα της τάφρου θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δύο (2) 
ημερών ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αποθηκευτική ικανότητα.  

Οι υπολογισμοί της τάφρου υποδοχής θα γίνουν με πληρότητα 90% επί του γεωμετρικού όγκου που 
σχηματίζεται. 

Πάνω από τους υποδοχείς θα κινείται συγκρότημα γερανογέφυρας – αρπάγης με τα οποία τροφοδοτούνται 
οι διατάξεις διάνοιξης σάκων (σχίστες), ενώ παράλληλα γίνεται η απομάκρυνση ογκωδών και 
ανεπιθύμητων υλικών με απόρριψη τους σε μεταλλικά container. 

Οι θέσεις εκκένωσης των απορριμμάτων θα διαμορφωθούν ώστε: 

 Να επιτρέπουν την εύκολη εκφόρτωση και φόρτωση των απορριμμάτων. 

 Να διαθέτουν επαρκή χώρο για αποθήκευση. 

 Να έχουν επαρκή φωτισμό για τον οπτικό έλεγχο των απορριμμάτων. 

 Να επιτρέπουν την πρόσβαση για την απομάκρυνση των ακατάλληλων αποβλήτων. 

 Να μην διασκορπίζονται τα απορρίμματα στον περιβάλλοντα χώρο. 

 Να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από την παραμονή των 
αποβλήτων στη θέση. 

Το δάπεδο των υποδοχέων θα έχει κλίση για την συλλογή και απομάκρυνση των διασταλλαζόντων υγρών. 
Τα υγρά απόβλητα θα συλλέγονται από το δίκτυο αποχέτευσης και θα οδηγούνται στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων. 

Το τμήμα Υποδοχής θα εξυπηρετείται από σύστημα εξαερισμού, το οποίο αναρροφά τον αέρα από το 
εσωτερικό του και το διοχετεύει σε κατάλληλο σύστημα αποκονίωσης και απόσμησης. Το σύστημα 
δημιουργεί μια ελαφριά υποπίεση στο εσωτερικό του χώρου υποδοχής η οποία αποτρέπει την διάχυση 
σκόνης και οσμών στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Ο χειρισμός της γερανογέφυρας θα γίνεται από θάλαμο ελέγχου υπερκείμενο του χώρου υποδοχής, 
πλήρως απομονωμένο από τον χώρο σε πλήρη οπτική επαφή με αυτόν, εξαεριζόμενο και κλιματιζόμενο. Σε 
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κατάλληλα σημεία στο χώρο υποδοχής θα διαμορφώνονται χώροι για την τοποθέτηση container συλλογής 
ογκωδών αντικειμένων. 

 

2.4 ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΑ 

Μετά τη διάνοιξη των σάκων, τα απορρίμματα θα εισέρχονται με μεταφορική ταινία στο τμήμα 
προεπεξεργασίας. 

Στο τμήμα αυτό γίνεται η προεπεξεργασία και η προδιαλογή των συμμείκτων με στόχο: 

 την ανάκτηση του γυαλιού και των γυάλινων συσκευασιών 

 την ανάκτηση του πλαστικού φιλμ όπως σακούλες κ.λπ.  

 την ανάκτηση ανεπιθύμητων υλικών που μπορούν να οδηγηθούν για ανακύκλωση (μπαταρίες 
μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κ.λπ.)  

 την αφαίρεση ανεπιθύμητων υλικών που δεν είναι επιθυμητή η παρουσία τους στα κατάντι 
μηχανήματα 

 τον διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος των συμμείκτων που θα οδηγηθεί στο τμήμα βιολογικής 
επεξεργασίας. 

Το τμήμα αυτό θα αποτελείται από διπλή γραμμή (μία για κάθε εισερχόμενη γραμμή από κάθε σχίστη 
σάκκων).  

Για τον σκοπό αυτό κάθε γραμμή του τμήματος αυτού θα είναι εφοδιασμένη με την ακόλουθη σειρά 
εξοπλισμού 

-  καμπίνα χειροδιαλογής,  

- περιστρεφόμενο κόσκινο για το διαχωρισμό τριών ρευμάτων σε 

o Οργανικό υλικό προς βιολογική επεξεργασία (<65mm) 

o Υλικό προς ανάκτηση επιμέρους ανακυκλωσίμων.  

 

2.4.1 ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 

Στην καμπίνα χειροδιαλογής γίνεται η απομάκρυνση ανεπιθύμητων υλικών, τα οποία πιθανά να 
προκαλέσουν δυσλειτουργία του κατάντι εξοπλισμού και διεργασιών όπως επίσης και ανάκτηση υλικών 
όπως φιλμ και γυαλιού. Τα υλικά διαλέγονται χειρωνακτικά και απορρίπτονται σε container κάτω από τις 
θέσεις χειροδιαλογής. Το γεμάτο container απομακρύνεται με όχημα και ταυτόχρονα στη θέση του 
τοποθετείται ένα κενό. Το τμήμα χειροδιαλογής βρίσκεται συνεχώς υπό έντονο εξαερισμό. 

 

2.4.2 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 

Ο διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος από το ρεύμα των συμμείκτων ΑΣΑ γίνεται με διάταξη 
κοσκίνισης. Η κοσκίνιση αφορά σε διαχωρισμό βάσει μεγέθους  όπου χρησιμοποιούνται κυρίως 
περιστροφικά κόσκινα ή κόσκινα δισκοειδούς τύπου. Προτείνεται ο διαχωρισμός να γίνει σε 2 στάδια ως 
εξής: 

 1ο στάδιο διαχωρισμού. Διαχωρίζει το υλικό στα επιμέρους κλάσματα: 

o Κλάσμα, ενδεικτικού μεγέθους <80mm, το οποίο περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα 
οργανικού υλικού. Το υλικό οδηγείται σε βιολογική επεξεργασία. 

o Κλάσμα ενδεικτικού μεγέθους >80mm, το οποίο περιέχει επί τω πλείστο τις 
ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Το ρεύμα αυτό του υλικού οδηγείται σε δεύτερο κόσκινο ή 
άλλη διάταξη διαχωρισμού. 

 2ο στάδιο διαχωρισμού . Διαχωρίζει το αρχικό ρεύμα ενδεικτικού μεγέθους >80mm στα 
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παρακάτω ρεύματα. 

o Κλάσμα μεγέθους <80mm, είναι υλικό που αποδεσμεύτηκε κατά την κοσκίνιση, επί τω 
πλείστο οργανικό και διοχετεύεται προς βιολογική επεξεργασία. 

o Κλάσμα ενδεικτικού μεγέθους 80-300mm, περιέχει επί τω πλείστο ανακυκλώσιμα υλικά 
και διοχετεύεται στο τμήμα μηχανικής διαλογής. 

o Κλάσμα ενδεικτικού >300mm, περιέχει ανακυκλώσιμες συσκευασίες και ευμεγέθη 
ανακυκλώσιμα υλικά και διοχετεύεται σε καμπίνα χειροδιαλογής για την ανάκτηση τους. 

 

2.5 ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ 

Στο τμήμα αυτό οδηγείται τα ρεύματα υλικού που διαχωρίστηκαν κατά τη φάση κοσκίνισης. 

 Το ρεύμα >300mm οδηγείται σε καμπίνα χειροδιαλογής για την ανάκτηση συσκευασιών από το 
ρεύμα.  

 Tο ρεύμα υλικού 80-300mm, οδηγείται αρχικά σε διάταξη ανάκτησης σιδηρούχων και μη 
σιδηρούχων μετάλλων και στη συνέχεια σε διάταξη διαχωρισμού βάση σχήματος (βαλλιστικός 
διαχωριστής) όπου γίνεται ο διαχωρισμός σε τρία ρεύματα: 

 Υλικά δύο διαστάσεων (2D). Το ρεύμα αυτού του υλικού οδηγείται σε διατάξεις οπτικών 
διαχωριστών για ανάκτηση LDPE και χαρτιού. 

 Υλικά τριών διαστάσεων (3D). Το ρεύμα αυτού του υλικού οδηγείται σε διατάξεις οπτικών 
διαχωριστών για ανάκτηση PET, PE, και λοιπών πλαστικών . 

 Υλικά μεγέθους >80mm που διαχωρίστηκαν κατά τη διαδικασία. Το υλικό αυτό 
προστίθεται σαν υλικό δομής για την ανάμιξη με το χώνεμα της αναερόβιας 
επεξεργασίας. 

 Το ρεύματα <80mm που οδηγούνται στη μονάδα βιολογική επεξεργασία, διέρχονται από 
μαγνητικό διαχωριστή και διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων για την ανάκτηση και 
απομάκρυνση των μεταλλικών υλικών από αυτά. 

 Το υπόλειμμα από την διαδικασία μηχανικής διαλογής και τις καμπίνες χειροδιαλογής ενοποιείται 
με τα λοιπά ρεύματα υπολείμματος της μονάδας και οδηγείται στο ΧΥΤΥ. 

 

Συμπίεση και Δεματοποίηση Ανακτώμενων προϊόντων 

Τα διαχωριζόμενα ανακυκλώσιμα, θα συμπιέζονται και θα δεματοποιούνται σε ανεξάρτητα δέματα μέσω 
διάταξης συμπίεσης-δεματοποίησης. Σε αυτή τη διάταξη θα οδηγούνται τα κάτωθι υλικά: 

 Χαρτί, χαρτόνι και οι διάφορες κατηγορίες χαρτιού, δηλαδή τυπωμένο χαρτί, χαρτί συσκευασίας 
κ.α. 

 Πλαστικά υλικά όπως PET, PP, PE και διάφορα άλλα πλαστικά. 

Τα σιδηρούχα υλικά, το γυαλί, το ξύλο και το αλουμίνιο αποθηκεύονται ως έχουν στα containers που 
συλλέχθηκαν, μέχρι τη μεταφόρτωση τους στον τελικό αποδέκτη. 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της πρέσας, στην περίπτωση 
συμπαγών χάρτινων υλικών (π.χ. τηλεφωνικών καταλόγων). Ομοίως, ειδικά για τις φιάλες PET θα πρέπει 
να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της πρέσας και η αποφυγή προβλημάτων 
από τον εγκλωβισμό αέρα εντός των φιαλών.  

 

2.6 ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Ο έλεγχος του συνόλου των διεργασιών που θα λαμβάνουν χώρα στη Μονάδα Υποδοχής και τη Μονάδα 
Μηχανικής Επεξεργασίας (Προεπεξεργασία-Κύρια Επεξεργασία) θα πραγματοποιείται σε ειδικό 
διαμορφωμένο χώρο, μέσω κεντρικών συστημάτων αυτόματης ρύθμισης. Ο θάλαμος ελέγχου (control 
room) θα πρέπει να εξασφαλίζει την οπτική επαφή του προσωπικού με τις βασικές επεξεργασίες στην 
εγκατάσταση, όπως είναι η υποδοχή των απορριμμάτων και η επεξεργασία. Η επαφή αυτή μπορεί να 
είναι άμεση ή μέσω τηλεοπτικών συστημάτων.  

 

2.7 ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ 

Στο τμήμα αυτό θα γίνεται η αναερόβια επεξεργασία του οργανικού υλικού που διαχωρίστηκε από τα 
σύμμεικτα ΑΣΑ.  

Η αναερόβια χώνευση οργανικού συμμείκτων θα είναι υψηλής συγκέντρωσης στερεών ή «ξηρή» 
αναερόβια χώνευση, η οποία χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση ολικών στερεών στο ζυμώσιμο μείγμα 
άνω του 22% w/w έως και 40% w/w. Η διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες 
διαλείποντος έργου κατά περίπτωση. Η βιολογική διεργασία που λαμβάνει χώρα είναι ακριβώς ίδια με 
αυτή που λαμβάνει χώρα κατά την υγρή αναερόβια χώνευση (συγκέντρωση TS<10% w/w). 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της ξηρής αναερόβιας χώνευσης έναντι της συνοψίζονται στα εξής: 

 Μικρή απαίτηση νερού 

 Αυξημένη παραγωγή βιοαερίου ανά μονάδα όγκου αντιδραστήρα άρα απαίτηση για μικρότερο 
όγκο αντιδραστήρων 

 Ευκολότερη διαχείριση χωνέματος λόγω χαμηλής υγρασίας  

 

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής του οργανικού υλικού στους αναερόβιους βιοαντιδραστήρες είναι 21 
ημέρες. Το παραγόμενο βιοαέριο αποθηκεύεται προσωρινώς σε κατάλληλο χώρο (αεριοφυλάκιο) και 
τροφοδοτεί μηχανή καύσης βιοαερίου για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο ενώ η παραγόμενη θερμική θα αξιοποιείται εντός της 
μονάδας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης - 
αντιστάθμιση απωλειών  

 

Η διεργασία της ξηρής αναερόβιας διεργασίας που θα επιλεχθεί δύναται να είναι  

- Συνεχούς Ροής (continuous flow) με αυτοματοποιημένη τροφοδοσία ενός ή περισσοτέρων 
αντιδραστήρων 

- Διαλείπουσας Ροής (ασυνεχούς λειτουργίας batch flow) ενός ή περισσοτέρων αντιδραστήρων 

 

2.8 ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΝΕΜΑΤΟΣ 

Η στερεά φάση του χωνέματος από την αναερόβια επεξεργασία του τμήματος του οργανικού των 
συμμείκτων απορριμμάτων αφού αναμιχθεί , εφόσον απαιτείται από το σχεδιασμό, με κατάλληλο υλικό 
δομής, οδηγείται σε αερόβια επεξεργασία προς κομποστοποίηση του υλικού. 

Σε αερόβια επεξεργασία οδηγείται και το χώνεμα από το προδιαλεγµένο οργανικό υλικό αφού και αυτό 
αναμιχθεί με κατάλληλη ποσότητα υλικού δομής (πράσινα κλαδέματα, επιστροφή ραφιναρίας κ.λπ.). Η 
μεταφορά των μιγμάτων των υλικών προς αερόβια επεξεργασία γίνεται ενδεικτικά με φορτωτές.  

Η αερόβια επεξεργασία θα γίνει σε κλειστούς αερόβιους αντιδραστήρες. Σε κάθε περίπτωση οι 
αντιδραστήρες αερόβιας επεξεργασίας για την επεξεργασία των ρευμάτων οργανικών θα είναι 
διαφορετικοί αποφεύγοντας έτσι την ανάμιξη των υλικών. 

Η συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας των αερόβιων αντιδραστήρων για το οργανικό κλάσμα των 
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ΑΣΑ θα λαμβάνει υπόψη τις ποσότητες που αφορούν τις ποσότητες από χώνεμα προερχόμενο από 
οργανικό συμμείκτων, υπόλοιπο τμήμα οργανικού των συμμείκτων απορριμμάτων και άλλο υλικό δομής.  

Η χωρητικότητα των αερόβιων αντιδραστήρων πρέπει να επαρκεί και για τις απαραίτητες ποσότητες 
υλικού δομής που μπορεί να απαιτεί το κάθε ρεύμα οργανικού. Επίσης η διαστασιολόγηση του τμήματος 
αυτού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν αύξηση των ποσοτήτων προς επεξεργασία λόγω αιχμών. 

Η αερόβια επεξεργασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 14 ημέρες. 

Μετά την αερόβια επεξεργασία, τα υλικά θα οδηγούνται στον χώρο ωρίμανσης. 

 

2.9 ΤΜΗΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

Μετά την αερόβια επεξεργασία του χωνέματος του οργανικού τμήματος των ΑΣΑ, το σταθεροποιημένο 
υλικό (κοµπόστ τύπου Α) οδηγείται στο τμήμα ωρίμανσης όπου με χρήση φορτωτή διαστρώνεται σε 
σωρούς στην πλατεία ωρίμανσης όπου λαμβάνουν χώρα αερόβιες βιολογικές διεργασίες που 
αποσκοπούν στην περαιτέρω σταθεροποίηση των υλικών και στη μείωση της υγρασίας του τελικού 
προϊόντος.  

Στην στεγασμένη πλατεία ωρίμανσης θα οδηγείται και το ρεύμα μετά την αερόβια επεξεργασία του 
χωνέματος των προδιαλεγμένων οργανικών. Τα δυο ρεύματα υλικών τοποθετούνται σε διακριτούς 
σωρούς αποφεύγοντας την ανάμιξή τους, όπου και παραμένουν για τουλάχιστον 35 ημέρες.  

 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους τα σειράδια αναδεύονται περιοδικά με κατάλληλο αναστροφέα 
κοµπόστ. Η ανάδευση των σειραδιών συνεισφέρει στη τροφοδοσία του υλικού με αέρα, την ομοιόμορφη 
κατανομή της υγρασίας στη μάζα του υλικού αλλά και στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Οι παράμετροι 
αυτές είναι σημαντικές για ομαλή έκβαση της διαδικασίας σταθεροποίησης και ωρίμανσης του υλικού.  

Η μονάδα ωρίμανσης θα είναι στεγασμένη για την αποφυγή εισόδου νερού βροχόπτωσης. 

Με το πέρας της διεργασίας της ωρίμανσης οι δύο τύποι κοµπόστ, μεταφέρονται στο τμήμα ραφιναρίας 
όπου λαμβάνει χώρα η απομάκρυνση των ανεπιθύμητων υλικών από τα τελικά προϊόντα. 

 

2.10 ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 

Στο τμήμα ραφιναρίας εισέρχονται προς επεξεργασία τα δύο ρεύματα σταθεροποιημένων κομπόστ 
(κοµπόστ τύπου Α και κοµπόστ προδιαλεγμένου οργανικών) που εξέρχονται από το τμήμα ωρίμανσης. Το 
τμήμα ραφιναρίας αποτελείται από διατάξεις διαχωρισμού βάσει μεγέθους, ειδικού βάρους και άλλων 
χαρακτηριστικών των υλικών (κόσκινο, βαρυμετρική τράπεζα κ.λπ.) με σκοπό τον διαχωρισμό των 
ανεπιθύμητων προσμίξεων από το τελικό προϊόν κομπόστ. 

Για κάθε ρεύμα σταθεροποιημένου υλικού προβλέπεται μία ανεξάρτητη γραμμή ραφιναρίας 
αποφεύγοντας έτσι την ανάμιξη και την επιμόλυνσή μεταξύ τους. Η τροφοδοσία της κάθε γραμμής 
ραφιναρίας με το προς επεξεργασία υλικό θα γίνεται ενδεικτικά με χρήση φορτωτή και μεταφορικών 
ταινιών. 

Η μονάδα ραφιναρίας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Θα είναι στεγασμένη. 

 Θα διασφαλίζεται επαρκής διαχωρισμός των εναποµεινάντων ξένων προσµίξεων από το κλάσμα 
των κοµποστοποιηµένων οργανικών. 

 Θα προβλέπεται προσωρινή αποθήκευση των προσμίξεων – υπολειμμάτων της διεργασίας. 

 Ο χώρος θα είναι εξοπλισμένος µε κατάλληλα συστήματα εξαερισμού, απαγωγής σκόνης και 
αιωρούμενων στερεών. 

Τα παραγωγικά στάδια της κάθε γραμμής ραφιναρίας έχουν συνοπτικά ως εξής: 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           25  

Αρχική κοσκίνιση µε κόσκινο οπών 20 mm  

Μέσω της κοσκίνισης σε περιστροφικό κόσκινο ή άλλου κατάλληλου τύπου κόσκινο,  παραλαμβάνονται 
δύο κλάσματα: 

- Υλικά λεπτόκοκκα µεγέθους<20 mm. Αποτελούν την κύρια ποσότητα κοµπόστ η οποία 
περιλαμβάνει μικρού µεγέθους ξένες προσµίξεις. Το κλάσµα αυτό οδηγείται προς περαιτέρω 
εξευγενισµό σε βαρυµετρική τράπεζα. 

- Υλικά µεγέθους>20 mm. Πρόκειται για άχρηστα υλικά που απορρίπτονται ως προσµίξεις. 
Εναλλακτικά και εφόσον υπάρχει έλλειψη πράσινων στη μονάδα, µέρος ή όλη η ποσότητα των 
υλικών αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό δομής. 

2. Εξευγενισμός και αξιοποίηση κλάσματος µεγέθους<20 mm 

Τα οργανικά υλικά µε µέγεθος<20 mm, όπως εξέρχονται του κοσκίνου, υφίστανται περαιτέρω 
επεξεργασία µέσω συστήματος που συνδυάζει αεροδιαχωρισµό µε βαλλιστικό διαχωρισµό (βαρυµετρική 
τράπεζα) με στόχο το διαχωρισμό του κοµπόστ από τα βαρέα αδρανή υλικά, τα οποία οδηγούνται ως 
υπολείμματα προς ταφή.  

Τα παραγόμενα ρεύματα προϊόντων της γραμμής ραφιναρίας θα αποθηκεύονται προσωρινώς σε 
κατάλληλο χώρο, διακριτό για κάθε ρεύμα μέχρι την τελική τους διάθεση. 
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3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (ΠΟΑ) θα εγκατασταθεί σε θα 
εγκατασταθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο τμήμα του οικοπέδου. Η μονάδα θα υποδέχεται οργανικά 
απόβλητα, όπως αυτά θα συλλέγονται από προγράμματα Διαλογής στην Πηγή, αλλά και χωριστά 
συλλεγόμενα πράσινα απόβλητα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως υλικά δομής για τη βελτιστοποίηση της 
βιολογικής επεξεργασίας. 

Βασικός στόχος του σχεδιασμού της μονάδας είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας κοµπόστ, κατάλληλου 
για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ενδείκνυται να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον: 

 Μονάδα Υποδοχής και Μηχανικής Επεξεργασίας 

 Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας - Αναερόβια Χώνευση  

 Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας - Αερόβια Κομποστοποίηση 

 Μονάδα ωρίμανσης 

 Μονάδα ραφιναρίας  

 Χώρο προσωρινής αποθήκευσης τελικού προϊόντος 

Επισημαίνεται επίσης ότι όλα τα υγρά απόβλητα που παράγονται στη Μονάδα θα συλλέγονται και θα 
οδηγούνται σε νέα εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εντός της ΜΕΑ. 

Η εκτιμώμενη αναλογία των εισερχόμενων βιοαποβλήτων στην ΜΕΑ είναι η εξής:  

 περίπου 30% καθαρά πράσινα απόβλητα και  

 περίπου 70% υπολείμματα τροφών που θα συλλέγονται στον καφέ κάδο. Η εκτιμώμενη ποιοτική 
σύσταση των υπολειμμάτων τροφών που θα συλλέγονται στον καφέ κάδο παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα. 

Συνεπώς από τους εισερχόμενους 12.600 tn/έτος, τα καθαρά ΠΟΑ είναι 8.820 tn/έτος και τα καθαρά 
πράσινα είναι 3.780 tn/έτος. 

Σημειώνεται πως η μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών θα σχεδιαστεί για παραλαβή 
αιχμής 15%. 

 

3.2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Τα οχήματα εισέρχονται εντός του περιφραγμένου χώρου διερχόμενα από την κεντρική Πύλη Εισόδου. Τα 
εισερχόμενα οχήματα στη Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων θα είναι ως επί το 
πλείστον απορριμματοφόρα αποκομιδής οργανικών αποβλήτων και πράσινων αποβλήτων. Τα εξερχόμενα 
οχήματα θα είναι τα οχήματα μεταφοράς των προϊόντων (compost) προς πώληση και του υπολείμματος 
προς τελική διάθεση. 

Στην είσοδο της μονάδας αυτής θα ελέγχονται : 

 η κατηγορία/είδος των εισερχομένων αποβλήτων (πράσινα απόβλητα, απόβλητα τροφών), 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, ώστε να οδηγούνται στο ανάλογο τμήμα 
υποδοχής, 

 η ποσότητα του κάθε είδους,  

 τα στοιχεία του παραγωγού των αποβλήτων και του μεταφορέα/κατόχου.  

Για τη γρήγορη εξυπηρέτηση των οχημάτων, όλη η διαδικασία ελέγχου, ζύγισης, καταγραφής και 
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καθοδήγησης των απορριμματοφόρων οχημάτων, προβλέπεται να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη 
χωρίς να απαιτείται η έξοδος του οδηγού του οχήματος ή η πληκτρολόγηση πληροφοριών από τον 
χειριστή στην κονσόλα του Η/Υ.  

Τα απορριμματοφόρα οχήματα, μετά τη ζύγισή τους, θα οδεύουν προς το χώρο υποδοχής της μονάδας 
επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Η πρόσβαση στο χώρο υποδοχής θα γίνεται μέσω 
κατάλληλα διαμορφωμένης οδού και πλατείας, επί της οποίας τα οχήματα θα μπορούν να κάνουν τους 
απαραίτητους ελιγμούς. Η πλατεία ελιγμών θα είναι κατασκευασμένη από βιομηχανικό δάπεδο ή 
ασφαλτόστρωση με όλες τις απαραίτητες υποδομές διαχείρισης ομβρίων και φωτισμού. 

Τα οχήµατα µεταφοράς των πρασίνων αποβλήτων προσεγγίζουν τη µονάδα κατά τον ίδιο τρόπο που 
περιγράφηκε για τα απορριµµατοφόρα. Η εκφόρτωσή τους θα γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο 
υποδοχής (ξεχωριστό από τον χώρο υποδοχής των ΠΟΑ) όπου θα υπάρχει κλαδοτεμαχιστής για την 
κατάλληλη επεξεργασία τους. 

 

3.3 ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η λειτουργία της Μονάδας Υποδοχής συνίσταται στην παραλαβή των βιοαποβλήτων από τα 
απορριμματοφόρα, στην προσωρινή αποθήκευσή τους καθώς και στη δοσομέτρηση του εισερχόμενου 
φορτίου προς τη γραμμή επεξεργασίας.  

Τα βιοαπόβλητα θα απορρίπτονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με τη μορφή πλατείας, ο οποίος θα 
παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τους, έως ότου ξεκινήσει η επεξεργασία τους. 

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των θέσεων εκκένωσης καθώς και της απαιτούμενης χωρητικότητας 
του χώρου υποδοχής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποσότητα των εισερχόμενων βιοαποβλήτων και η 
απαίτηση σε αποθηκευτικό χώρο, ιδιαίτερα κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, όπου οι εισερχόμενες 
ποσότητες είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Ειδικότερα, ο χώρος υποδοχής θα πρέπει να έχει ικανότητα 
αποθήκευσης εισερχόμενου φορτίου 2 ημερών κατ’ ελάχιστο. 

Οι θέσεις εκκένωσης θα είναι εξοπλισμένες με ηλεκτροκίνητες θύρες, οι οποίες θα ανοίγουν και θα 
κλείνουν αυτόματα, μέσω συστήματος αυτοματισμού. Κατά τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της έκλυσης οσμών προς το περιβάλλον, μέσω του ελάχιστου χρόνου 
παραμονής της θύρας ανοιχτής αλλά και των ειδικών συνθηκών που θα επικρατούν μέσα στο κτίριο. 

Επίσης, ο χώρος εκφόρτωσης των απορριµµατοφόρων θα διαθέτει ενισχυμένο φωτισμό που θα 
εξασφαλίζει επαρκή ορατότητα. 

Τα απορρίμματα από το χώρο υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης θα τροφοδούνται σε διάταξη 
σχίστη σάκων. Η μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται με τη χρήση φορτωτή. Σε κάθε περίπτωση θα 
προηγείται οπτικός έλεγχος και αποµάκρυνση των ανεπιθύµητων αντικειμένων που µπορεί να βρίσκονται 
στη µάζα των εισερχόμενων βιοαποβλήτων και θα υπάρχει προβλεπόµενος χώρος για την εναπόθεση 
τους µέχρι να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά τους στο ΧΥΤ. 

Η μηχανική προεπεξεργασία ακολουθεί την υποδοχή. Στόχος της µονάδας µηχανικής προεπεξεργασίας 
των βιοαποβλήτων είναι ο διαχωρισµός των προσµίξεων από το κλάσµα του προδιαλεγµένου οργανικού 
υλικού και η προετοιµασία αυτού µε γνώµονα τη βιολογική επεξεργασία που θα ακολουθήσει. Κατά τη 
διάρκειά της παράγονται τα εξής κλάσµατα: 

 Κλάσµα προς βιολογική επεξεργασία (αναερόβια χώνευση- κοµποστοποίηση) 

 Ξένες προσµίξεις, οι  οποίες µετά το διαχωρισµό τους οδηγούνται προς διάθεση στο ΧΥΤ. 

 Σιδηρούχα (µαγνητιζόµενα) µέταλλα 

Ειδικότερα, η μονάδα µηχανικής επεξεργασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια στάδια: 

1. Σχίστη σάκων 

Ο σχίστης εξυπηρετεί στη διάνοιξη των σάκων στους οποίους αποθηκεύονται τα οργανικά και στην 
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απελευθέρωση του περιεχομένου τους, ώστε να καταστεί δυνατή η διαδικασία αποµάκρυνσης των 
προσµίξεων που θα ακολουθήσει και η περαιτέρω επεξεργασίας τους.  

2. ∆ιαχωρισµό σιδηρούχων 

Η αποµάκρυνση των σιδηρούχων (µαγνητιζόµενων) υλικών λαµβάνει χώρα αµέσως µετά τη διάνοιξη των 
σάκων µε χρήση κατάλληλου µαγνητικού διαχωριστή. Ο διαχωρισµός των µετάλλων αποσκοπεί κυρίως 
στην αύξηση της καθαρότητας του υλικού που θα οδηγηθεί προς κοµποστοποίηση καθώς και στην 
προετοιµασία του υλικού µε γνώµονα τα επόµενα στάδια της µηχανικής επεξεργασίας και λιγότερο στην 
ανάκτηση µετάλλων, καθώς η ποσότητα τους αναµένεται να είναι µικρή. 

3. ∆ιαχωρισµό Υπολειμμάτων 

 Το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτροπή προσμίξεων στο ρεύμα των ΠΟΑ είναι το κόσκινο 
80mm. Μετά το άνοιγμα της σακούλας από τον τεμαχιστή,  το ρεύμα των ΠΟΑ οδηγείται προς κοσκίνιση, 
όπου θα ξεχωρίζεται το βαρύ κλάσμα από το ελαφρύ. Το βαρύ θα οδηγείται για κομποστοποίηση και το 
ελαφρύ για να οδηγηθεί στον ΧΥΤΥ. Για αυτή τη διαδικασία το κόσκινο θα πρέπει να φέρει τύμπανο με 
οπές διαμέτρου 80 χιλιοστών.   

 

3.4 ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ 

Στο τμήμα αυτό γίνεται η αναερόβια επεξεργασία του υλικού των ΠΟΑ μεγέθους <80mm που 
διαχωρίστηκε στη μηχανική επεξεργασία. Η απαιτούμενη δυναμικότητα της αναερόβιας επεξεργασίας 
προδιαλεγμένου οργανικού θα αφορά το σύνολο των προδιαλεγμένων οργανικών. 

Η αναερόβια χώνευση οργανικού συμμείκτων θα είναι υψηλής συγκέντρωσης στερεών ή «ξηρή» 
αναερόβια χώνευση, η οποία χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση ολικών στερεών στο ζυμώσιμο μείγμα 
άνω του 22% w/w έως και 40% w/w. Η διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες 
διαλείποντος έργου κατά περίπτωση.  

 

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής του οργανικού υλικού στους αναερόβιους βιοαντιδραστήρες είναι 21 
ημέρες. Το παραγόμενο βιοαέριο αποθηκεύεται προσωρινώς σε κατάλληλο χώρο (αεριοφυλάκιο) και 
τροφοδοτεί μηχανή καύσης βιοαερίου για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο ενώ η παραγόμενη θερμική θα αξιοποιείται εντός της 
μονάδας: 

i. για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης - 
αντιστάθμιση απωλειών  

ii. για τη θέρμανση του οργανικού υλικού πριν την είσοδό του στους αντιδραστήρες αναερόβιας 
χώνευσης  

Η διεργασία της ξηρής αναερόβιας διεργασίας που θα επιλεχθεί δύναται να είναι  

- Συνεχούς Ροής (continuous flow) με αυτοματοποιημένη τροφοδοσία ενός ή περισσοτέρων 
αντιδραστήρων 

- Διαλείπουσας Ροής (ασυνεχούς λειτουργίας batch flow) ενός ή περισσοτέρων αντιδραστήρων. 

 

3.5 ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΝΕΜΑΤΟΣ 

Η στερεά φάση του χωνέματος από την αναερόβια επεξεργασία των ΠΟΑ αφού αναμιχθεί με υλικό δομής 
και πράσινα απόβλητα, οδηγείται σε αερόβια επεξεργασία προς κομποστοποίηση του υλικού. 

Η αερόβια επεξεργασία θα γίνει σε κλειστούς αερόβιους αντιδραστήρες. Σε κάθε περίπτωση οι 
αντιδραστήρες αερόβιας επεξεργασίας για την επεξεργασία των ρευμάτων οργανικών θα είναι 
διαφορετικοί αποφεύγοντας έτσι την ανάμιξη των υλικών. 
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Η συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας των αερόβιων αντιδραστήρων θα είναι κατά ελάχιστο 
13.300tn ετησίως, που αφορά σε χώνεμα προερχόμενο από ΠΟΑ, πράσινα και άλλο υλικό δομής.  

Η χωρητικότητα των αερόβιων αντιδραστήρων πρέπει να επαρκεί και για τις απαραίτητες ποσότητες 
υλικού δομής που μπορεί να απαιτεί το κάθε ρεύμα οργανικού. Επίσης η διαστασιολόγηση του τμήματος 
αυτού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν αύξηση των ποσοτήτων προς επεξεργασία λόγω αιχμών. 

Η αερόβια επεξεργασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 14 ημέρες. 

Μετά την αερόβια επεξεργασία, τα υλικά θα οδηγούνται στον χώρο ωρίμανσης. 

 

3.6 ΤΜΗΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

Μετά την αερόβια επεξεργασία του χωνέματος των ΠΟΑ, το σταθεροποιημένο υλικό (κοµπόστ καλής 
ποιότητας) οδηγείται στο τμήμα ωρίμανσης όπου με χρήση φορτωτή διαστρώνεται σε σωρούς στην 
πλατεία ωρίμανσης όπου λαμβάνουν χώρα αερόβιες βιολογικές διεργασίες που αποσκοπούν στην 
περαιτέρω σταθεροποίηση των υλικών και στη μείωση της υγρασίας του τελικού προϊόντος.  

Στη στεγασμένη πλατεία ωρίμανσης θα οδηγείται και το ρεύμα μετά την αερόβια επεξεργασία του 
χωνέματος του οργανικού τμήματος των ΑΣΑ. Τα δυο ρεύματα υλικών τοποθετούνται σε διακριτά 
σειράδια αποφεύγοντας την ανάμιξή τους όπου και παραμένουν για τουλάχιστον 35 ημέρες. Κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους τα σειράδια αναδεύονται περιοδικά με κατάλληλο αναστροφέα κοµπόστ. Η 
ανάδευση των σειραδιών συνεισφέρει στη τροφοδοσία του υλικού με αέρα, την ομοιόμορφη κατανομή 
της υγρασίας στη μάζα του υλικού αλλά και στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Οι παράμετροι αυτές είναι 
σημαντικές για ομαλή έκβαση της διαδικασίας σταθεροποίησης και ωρίμανσης του υλικού. Η μονάδα 
ωρίμανσης θα είναι στεγασμένη για την αποφυγή εισόδου νερού βροχόπτωσης. Με το πέρας της 
διεργασίας της ωρίμανσης το κοµπόστ μεταφέρεται στο τμήμα ραφιναρίας όπου λαμβάνει χώρα η 
απομάκρυνση των ανεπιθύμητων υλικών από τα τελικά προϊόντα. 

 

3.7 ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 

Στο τμήμα ραφιναρίας εισέρχονται προς επεξεργασία τα δύο ρεύματα σταθεροποιημένων κομπόστ 
(κοµπόστ τύπου Α και κοµπόστ προδιαλεγμένου οργανικών) που εξέρχονται από το τμήμα ωρίμανσης. Το 
τμήμα ραφιναρίας αποτελείται από διατάξεις διαχωρισμού βάσει μεγέθους, ειδικού βάρους και άλλων 
χαρακτηριστικών των υλικών (κόσκινο, βαρυμετρική τράπεζα κ.λπ.) με σκοπό τον διαχωρισμό των 
ανεπιθύμητων προσμίξεων από το τελικό προϊόν κομπόστ. Για κάθε ρεύμα σταθεροποιημένου υλικού 
προβλέπεται μία ανεξάρτητη γραμμή ραφιναρίας αποφεύγοντας έτσι την ανάμιξη και την επιμόλυνσή 
μεταξύ τους. Η τροφοδοσία της κάθε γραμμής ραφιναρίας με το προς επεξεργασία υλικό θα γίνεται 
ενδεικτικά με χρήση φορτωτή και μεταφορικών ταινιών. Η µονάδα ραφιναρίας θα έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 Θα είναι στεγασμένη. 

 Θα διασφαλίζεται επαρκής διαχωρισµός των εναποµεινάντων ξένων προσµίξεων από το κλάσµα 
των κοµποστοποιηµένων οργανικών. 

 Θα προβλέπεται προσωρινή αποθήκευση των προσµίξεων – υπολειμμάτων της διεργασίας. 

 Ο χώρος θα είναι εξοπλισµένος µε κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού, απαγωγής σκόνης και 
αιωρούµενων στερεών. 

Τα παραγωγικά στάδια της κάθε γραμμής ραφιναρίας έχουν συνοπτικά ως εξής: 

1.Αρχική κοσκίνιση µε κόσκινο οπών 20 mm  

Μέσω της κοσκίνισης σε περιστροφικό κόσκινο ή άλλου κατάλληλου τύπου κόσκινο,  παραλαμβάνονται 
δύο κλάσµατα: 
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- Υλικά λεπτόκοκκα µεγέθους<20 mm. Αποτελούν την κύρια ποσότητα κοµπόστ η οποία 
περιλαµβάνει µικρού µεγέθους ξένες προσµίξεις. Το κλάσµα αυτό οδηγείται προς περαιτέρω 
εξευγενισµό σε βαρυµετρική τράπεζα. 

- Υλικά µεγέθους>20 mm. Πρόκειται για άχρηστα υλικά που απορρίπτονται ως προσµίξεις. 
Εναλλακτικά και εφόσον υπάρχει έλλειψη πράσινων στη µονάδα, µέρος ή όλη η ποσότητα των 
υλικών αυτών µπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό δοµής. 

2. Εξευγενισµός και αξιοποίηση κλάσματος µεγέθους<20 mm 

Τα οργανικά υλικά µε µέγεθος<20 mm, όπως εξέρχονται του κοσκίνου, υφίστανται περαιτέρω 
επεξεργασία µέσω συστήµατος που συνδυάζει αεροδιαχωρισµό µε βαλλιστικό διαχωρισµό (βαρυµετρική 
τράπεζα) με στόχο το διαχωρισμό του κοµπόστ από τα βαρέα αδρανή υλικά, τα οποία οδηγούνται ως 
υπολείμματα προς ταφή.  

Τα παραγόμενα ρεύματα προϊόντων της γραμμής ραφιναρίας θα αποθηκεύονται προσωρινώς σε 
κατάλληλο χώρο, διακριτό για κάθε ρεύμα μέχρι την τελική τους διάθεση. Το τελικό προϊόν που αφορά το 
κομπόστ καλής ποιότητας από ΠΟΑ οδηγείται προς ενσάκιση. Το ενσακισμένο προϊόν μεταφέρεται στο 
χώρο προσωρινής αποθήκευσης, το οποίο χωροθετείται πλησίον της Μονάδας Ραφιναρίας, όπου και 
παραμένει έως τη σταδιακή του προώθηση στους τελικούς χρήστες.  
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4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία με τη διαχείριση του παραγόμενου βιοαερίου από την 
αναερόβια χώνευση του οργανικού τόσο των ΑΣΑ όσο και των ΠΟΑ. Το παραγόμενο βιοαέριο αξιοποιείται 
μέσω της τροφοδοσίας του σε μηχανή καύσης βιοαερίου προς συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας. Η θερμότητα αξιοποιείται στη θέρμανση του υλικού πριν την είσοδό του στους 
βιοαντιδραστήρες, στη διατήρηση της θερμοκρασίας των βιοαντιδραστήρων καθώς και στις ανάγκες 
θέρμανσης χώρων της ΜΕΑ. 

Η ηλεκτρική ενέργεια αφού γίνει αναβάθμιση της τάσης της, διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας. Το βιοαέριο πριν την καύση του στη μηχανή συμπαραγωγής θα πρέπει να υποστεί 
επεξεργασία για την αφαίρεση της υγρασίας και του H2S που φέρει. Αυτή επεξεργασία αποσκοπεί στον 
εξευγενισμό του βιοαερίου αυξάνοντας την απόδοση της μηχανής και προστατεύοντας τον εξοπλισμό από 
τη διάβρωση.  

Επίσης ένας πυρσός καύσης θα πρέπει να εγκατασταθεί στη μονάδα για τη διασφάλιση της καύσης του 
βιοαερίου σε περίπτωση έκτακτων αναγκών όπου δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί στη μηχανή 
συμπαραγωγής. 

Το τμήμα διαχείρισης του βιοαερίου θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 δίκτυο συλλογής του βιοαερίου από τους βιοαντιδραστήρες και μεταφοράς στο αεριοφυλάκιο,  

 αντλία απαγωγής  

 αεριοφυλάκιο 

 πυρσό καύσης 

 εξοπλισμό ελέγχου (βαλβίδες εκτόνωσης περίσσειας βιοαερίου, αισθητήρας προσδιορισμού 
αποθηκευμένου βιοαερίου κ.λπ.) 

 

Το τμήμα αξιοποίησης του βιοαερίου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 δίκτυο τροφοδοσίας βιοαερίου στη/στις μηχανή/νες συμπαραγωγής 

 μηχανή/νες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας (ΣΗΘ) 

 μονάδα αποθείωσης βιοαερίου και παγίδες υγρασίας 

Πιο συγκεκριμένα ο πυρσός και η μονάδα αποθείωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα  επεξεργασίας 
του παραγόμενου βιοαερίου. 

Tο αεριοφυλάκιο, δεδομένης της συνεχούς λειτουργίας της μηχανής ΣΗΘ προς ηλεκτροπαραγωγή, δεν 
απαιτείται να έχει μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα αλλά να παρέχει τη δυνατότητα παραλαβής των 
ημερήσιων διακυμάνσεων της παραγωγής βιοαερίου και τη διασφάλιση σταθερής παροχής αερίου στη 
μονάδα αξιοποίησής του. Το αεριοφυλάκιο, θα περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας για υπερπίεση και 
αισθητήρα στάθμης. Δεδομένης της καθημερινής λειτουργίας της μηχανής ΣΗΘ επί 20ώρου θα πρέπει να 
έχει συντελεστή απόδοσης ηλεκτροπαραγωγής τουλάχιστον 30% και αποδιδόμενη θερμική ισχύς 
τουλάχιστον απόδοσης 50%. 

Η θερμική ενέργεια του βιοαερίου διοχετεύεται για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των 
βιοαντιδραστήρων αναερόβιας επεξεργασίας οργανικού. 

Για την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου θα τοποθετηθεί μια ή περισσότερες μηχανές 
συμπαραγωγής ελάχιστης ηλεκτρικής ισχύος συνολικά 840kVA. 

Ο πυρσός θα έχει ελάχιστη δυναμικότητα 400m3/h. 
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5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ 

Οι οσμές και η σκόνη θα απάγονται από τους χώρους ή/και τα σημεία δημιουργίας τους και θα 
υφίστανται επεξεργασία σε κεντρικά συστήματα αποκονίωσης - απόσμησης με στόχο τη μείωση των 
τιμών τους εντός των χώρων εργασίας σε επίπεδα τόσο χαμηλά ώστε το προσωπικό να εργάζεται άνετα, 
με ασφάλεια και υγιεινή. Στο εσωτερικό των κτιρίων η εξάλειψη οσμών και σκόνης θα είναι πλήρης έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιείται στα αποδεκτά όρια η εκπομπή στην ατμόσφαιρα αερίων και στερεών ρύπων. 

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν: 

- Σύστημα εξαερισμού που δημιουργεί ελαφρά υποπίεση εντός του κλειστού χώρου Υποδοχής 
σύμμεικτων ΑΣΑ, προς αποφυγή έκλυσης οσμών στον περιβάλλοντα χώρο. Τα απαέρια θα 
οδηγούνται σε κατάλληλες διατάξεις αποκονίωσης και απόσμησης. Η ισχυρή αναρρόφηση αέρα 
θα πρέπει να επιτυγχάνει ανανέωση του αέρα του χώρου τουλάχιστον 4 φορές/ ώρα.  

- Ειδικότερα για τους χώρους παρουσίας προσωπικού όπως των καμπινών χειροδιαλογής και του 
χώρου του control room της εγκατάστασης , η ανανέωση του αέρα του χώρου θα είναι 
τουλάχιστον 10 φορές/ ώρα.  

- Σύστημα εξαερισμού εντός του κλειστού χώρου Μηχανικής Επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ. Η 
αναρρόφηση αέρα θα πρέπει να επιτυγχάνει ανανέωση του αέρα του χώρου τουλάχιστον 
2φορές/ ώρα. Επίσης θα γίνεται αναρρόφηση του αέρα τοπικά, από τα σημεία στα οποία 
μεγιστοποιείται η επιφάνεια των υπό επεξεργασία υλικών (π.χ. κόσκινα, διαχωριστές, πτώσεις 
από ταινία σε ταινία). Ο τοπικός εξαερισμός θα οδηγείται σε εγκαταστάσεις αποκονίωσης και 
απόσμησης.  

- Στην μονάδα αναερόβιας χώνευσης ΑΣΑ και ΠΟΑ, θα πρέπει ο αέρας διεργασιών (αρχικό και 
τελικό στάδιο) να καταλήγει σε κατάλληλο σύστημα απόσμησης (όπως πλυντηρίδα , βιόφιλτρο 
κλπ). 

- Στην μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης ΑΣΑ και ΠΟΑ, θα πρέπει ο αέρας διεργασιών να 
καταλήγει σε κατάλληλο σύστημα απόσμησης (όπως πλυντηρίδα, βιόφιλτρο κ.λπ.). 

- Σύστημα εξαερισμού που δημιουργεί ελαφρά υποπίεση εντός του κλειστού χώρου Υποδοχής και 
Μηχανικής επεξεργασίας των ΠΟΑ, προς αποφυγή έκλυσης οσμών στον περιβάλλοντα χώρο. Τα 
απαέρια θα οδηγούνται σε κατάλληλες διατάξεις αποκονίωσης και απόσμησης. Η αναρρόφηση 
αέρα θα πρέπει να επιτυγχάνει ανανέωση του αέρα του χώρου τουλάχιστον 4φορές/ ώρα για το 
χώρο υποδοχής και 2φορές /ώρα για το χώρο μηχανικής επεξεργασίας (αν είναι διακριτός). 
Επίσης θα γίνεται αναρρόφηση του αέρα τοπικά, από τα σημεία στα οποία μεγιστοποιείται η 
επιφάνεια των υπό επεξεργασία υλικών (π.χ. κόσκινα, πτώσεις από ταινία σε ταινία). 

- Στο κτίριο ραφιναρίας θα γίνεται αναρρόφηση του αέρα τοπικά, από τα σημεία στα οποία 
μεγιστοποιείται η επιφάνεια των υπό επεξεργασία υλικών (π.χ. κόσκινα, βαρυμετρική τράπεζα, 
πτώσεις από ταινία σε ταινία) και θα οδηγείται προς επεξεργασία σε κατάλληλες διατάξεις 
αποκονίωσης, με επί τόπου αναρρόφηση μέσω δικτύου αεραγωγών και κατάλληλους 
φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες. Δεν απαιτείται απόσμηση καθώς το οργανικό κλάσμα έχει υποστεί 
βιολογική επεξεργασία, είναι σταθεροποιημένο και συνεπώς απαλλαγμένο οσμών.  

 

Σε κάθε περίπτωση όλα τα αέρια ρεύματα του δικτύου αποκονίωσης θα έχουν διέλθει από σακόφιλτρο 
πριν εκλυθούν τελικώς στην ατμόσφαιρα. Κάθε λήψη αποκονίωσης – απόσμησης θα έχει κατάλληλη 
παροχή ώστε να μην υπάρχει διαφυγή ρυπαρού αέρα στο περιβάλλον. Επιπλέον η λήψη θα γίνεται με 
χοάνες κατάλληλης διατομής ώστε να μην παρασύρονται σωματίδια απορριμμάτων που θα 
υποβαθμίσουν την απόδοση των φίλτρων. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης 
της παροχής κάθε λήψης ξεχωριστά από τις υπόλοιπες.  
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Συστήματα απόσμησης που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι χημικές πλυντρίδες αέρα (scrubber) και 
βιόφιλτρα. 

Συστήματα αποκονίωσης που δύναται να χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι σακόφιλτρα. 

Το σύστημα αποκονίωσης-απόσμησης κάθε τεχνικής προσφοράς θα είναι αποτέλεσμα της πρότασης του 
κάθε διαγωνιζόμενου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις των τευχών ως προς 
την ποιότητα του επεξεργασμένου αέρα καθώς και να τηρούνται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

Σε συμφωνία με το κείμενο “Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for Waste Treatment” 
του 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ΑΕΠΟ του έργου, οι αέριες εκπομπές μετρούμενες στο 
σημείο έκλυσης στην ατμόσφαιρα πρέπει να είναι εντός των παρακάτω ορίων: 

 

 
 

Όλες οι διατάξεις αποκονίωσης του Έργου θα σχεδιασθούν θεωρώντας συγκέντρωση σκόνης στον 
αναρροφώμενο αέρα κατ' ελάχιστο 2,5 gr/m3. 
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6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα υγρά απόβλητα του έργου, η διαχείριση των οποίων πρόκειται να περιγραφεί ακολούθως, προκύπτουν 
από: 

 Τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (στραγγίδια υποδοχής, υγρά απόβλητα από πλύσεις, 
στραγγίσματα βιολογικών επεξεργασιών) 

 Τους χώρους υγιεινής και εξυπηρέτησης προσωπικού. 

 Τα συστήματα απόσμησης 

 Άλλα απόβλητα όπως στραγγίδια επεξεργασίας, συμπυκνώματα κλπ. 

 

Για την επεξεργασία τους θα κατασκευαστεί εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
(ΕΕΥΑ) δυναμικότητας της τάξεως των 80 m3/ημέρα, που θα περιλαμβάνει:  

 δεξαμενή εξισορρόπησης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της Μ.Ε.Σ. με σταθερή παροχή  

 βιολογική επεξεργασία με σύστημα διαλείπουσας τροφοδοσίας (SBR) με μετέπειτα τριτοβάθμια 
επεξεργασία, για περαιτέρω απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών με συστήματα μεμβρανών 
(τύπου Ultrafiltration)  ή με σύστημα ενεργού ιλύος με μεμβράνες (MBR)  

 δεξαμενή και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης  

 μονάδα Αντίστροφης Ώσμωσης όπου θα γίνεται η τριτοβάθμια επεξεργασία  

 των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.  

 μονάδα χλωρίωσης επεξεργασμένων.  

 δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων και αντλιοστάσιο για τις ανάγκες χρήσης βιομηχανικού 
νερού/άρδευσης.  

 δεξαμενή πάχυνσης της προκύπτουσας από τη βιολογική επεξεργασία ιλύος.  

 

Η Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και λοιπών Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΣ) θα είναι σε θέση να 
επεξεργαστεί τα παραγόμενα στραγγίσματα  και υγρά απόβλητα από όλα τα επιμέρους τμήματα της ΜΕΑ 
Π.Ε. Λάρισας.  

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πηγές στραγγισμάτων και υγρών απο
βλήτων. Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο το οποίο θα τα 
οδηγεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η άλμη θα ανακυκλοφορεί στο σώμα των 
απορριμμάτων του ΧΥΤΥ ως εσωτερικό απόβλητο της ΜΕΑ.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν αναλυτικό διάγραμμα ροής υγρών αποβλήτων για το σύνολο των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων. Στο διάγραμμα αυτό θα καθορίζονται οι επί μέρους παροχές 
παραγωγής αποβλήτων, οι συγκεντρώσεις των ρύπων των επί μέρους ρευμάτων και ο συνολικός τρόπος 
διαχείρισης και επεξεργασίας των ρευμάτων αυτών. 

 

6.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της ΜΕΑ θα κατασκευαστεί εγκατάσταση επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων (ΕΕΥΑ)  δυναμικότητας 80 m3/ημέρα τουλάχιστον.  

Συνολικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εισόδου της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα είναι 
σύμφωνα με την προσφορά του διαγωνιζόμενου και τουλάχιστον ως κάτωθι: 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ 

Συγκέντρωση εισερχόμενου BOD mgBOD/L 2.000 2.000 

Συγκέντρωση εισερχομένων στερεών mg SS/L 1.000 1.000 

Συγκέντρωση εισερχομένου αζώτου mg TKN/L 400 400 

Συγκέντρωση εισερχομένου φωσφόρου mg Ρ/L 10 10 

Θερμοκρασιακό εύρος σχεδιασμού οC 16 22 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να θεωρήσει ως δεδομένη την πραγματική σύσταση των υγρών 
αποβλήτων βάσει του σχεδιασμού που θα προτείνει στην προσφορά του η οποία όμως πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις τιμές του ανωτέρω πίνακα. 

 

6.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η βάση σχεδιασμού της διαχείρισης στραγγισμάτων για την επιλογή των έργων επεξεργασίας τους θα 
είναι σύμφωνα με την προσφορά του διαγωνιζόμενου και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 80 m3/d. 

Η υιοθετούµενη τεχνολογία θα πρέπει να στοχεύει  στην  ελαχιστοποίηση  των τελικώς  απορριπτόµενων 
υγρών αποβλήτων και στη µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης αυτών µε την δημιουργία ενός «κλειστού» 
συστήματος νερού.  

Η εγκατάσταση επεξεργασίας θα αποτελείται τουλάχιστον από:  

 δεξαμενή εξισορρόπησης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της Μ.Ε.Σ. με σταθερή παροχή  

 βιολογική επεξεργασία με σύστημα διαλείπουσας τροφοδοσίας (SBR) με μετέπειτα τριτοβάθμια 
επεξεργασία, για περαιτέρω απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών με συστήματα μεμβρανών 
(τύπου Ultrafiltration)  ή με σύστημα ενεργού ιλύος με μεμβράνες (MBR)  

 δεξαμενή και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης  

 μονάδα Αντίστροφης Ώσμωσης όπου θα γίνεται η τριτοβάθμια επεξεργασία  

 των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.  

 μονάδα χλωρίωσης επεξεργασμένων.  

 δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων και αντλιοστάσιο για τις ανάγκες χρήσης βιομηχανικού 
νερού/άρδευσης.  

 δεξαμενή πάχυνσης της προκύπτουσας από τη βιολογική επεξεργασία ιλύος.  

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα από την εγκατάσταση να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν για την 
κάλυψη των αναγκών του έργου σε νερό, υπό την προϋπόθεση της σχετικής καταλληλότητάς τους. Το 
τμήμα τους που δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, δύναται να διατεθεί στον π. 
Πηνειό κατά τα προβλεπόμενα από την ΑΕΠΟ του έργου, εφόσον πληρούνται οι οριακές τιμές που 
ορίζονται στον πίνακα της παραγράφου 4.3.2.3.12 της ΑΕΠΟ.  

Η διάθεση των επεξεργασμένων θα γίνεται με κλειστό βαρυτικό αγωγό μήκους 2 km περίπου μέχρι τον 
ποταμό Πηνειό. Ο αγωγός θα ξεκινά από τη δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων νερών και θα εκβάλει 
στον ποταμό σε σημείο με συντεταγμένες:  X= 363391.06, Y= 4407776.22.  

Εναλλακτικά η περίσσεια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της ΜΕΑ είναι δυνατόν να διατίθεται στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Λάρισας ή άλλου οικισμού, κατόπιν συμφωνίας με το 
φορέα λειτουργίας της. 
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7 ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν με κατάλληλους υπολογισμούς στην Τεχνική Μελέτη 
Προσφοράς τους, τις ανάγκες του σχεδιασμού τους σε κινητό εξοπλισμό. Κατ΄ ελάχιστον θα πρέπει να 
προσφερθεί ο κινητός εξοπλισμός που περιγράφεται παρακάτω, ενώ όπου από το σχεδιασμό απαιτηθεί 
κινητός εξοπλισμός που δεν αναφέρεται παρακάτω, αυτός θα διατεθεί από τον ανάδοχο του έργου καθ’ 
όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής και της κανονικής λειτουργίας του έργου. 

 

7.1 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ  

Ο Ελαστιχοφόρος Φορτωτής χρησιμοποιείται για τις ακόλουθες εργασίες: 

- Τροφοδοσία Μονάδος Προεπεξεργασίας ΠΟΑ 

- Τροφοδοσία Μονάδος Βιολογικής Επεξεργασίας (Αναερόβια Χώνευση-Αερόβια 
Κομποστοποίηση) ΑΣΑ 

- Τροφοδοσία Μονάδος Βιολογικής Επεξεργασίας (Αναερόβια Χώνευση-Αερόβια 
Κομποστοποίηση) ΠΟΑ-Πρασίνων 

- Μεταφορές εντός των Μονάδων 

- Τροφοδοσία Μονάδος Ωρίμανσης ΑΣΑ και ΠΟΑ 

- Τροφοδοσία Μονάδος Ραφιναρίας Compost ΑΣΑ και ΠΟΑ 

- Ανακυκλοφορία υλικού δομής από ραφιναρία στην κομποστοποίηση ΑΣΑ και ΠΟΑ 

Τα απαιτούμενα οχήματα συγκεκριμένου τύπου για τη λειτουργία της ΜΕΑ είναι πέντε (5). Ένα (1) θα 
απασχολείται στον χώρο ωρίμανσης-ραφιναρίας, ένα (1) στον χώρο υποδοχής των ΠΟΑ και τρία (3) στην 
τροφοδοσία των αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης και αερόβιας κομποστοποίησης.  

Εφόσον τεκμηριώνεται ότι η διαχείριση των υλικών σε κάποια από τις ως άνω ρητά αναφερόμενες 
μονάδες / διεργασίες πραγματοποιείται με άλλο τρόπο-εξοπλισμό, πλην φορτωτή, (π.χ 
αυτοματοποιημένη μεταφορά ή πλήρωση αντιδραστήρων) με ισοδύναμα αποτελέσματα, τότε ο ως άνω 
ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός φορτωτών δύναται να διαμορφωθεί αντιστοίχως. 

Η προμήθεια αφορά ελαστιχοφόρο αρθρωτό φορτωτή με πετρελαιοκινητήρα, αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ, ελάχιστης καθαρής ιπποδύναμης στο σφόνδυλο 
τουλάχιστον 166hp (DIN) κατά ISO 9249.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του παρουσιάζονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

7.2 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 

Για τη μεταφορά των δεμάτων ανακυκλωσίμων αλλά και λοιπών υλικών εντός της μονάδας προβλέπεται 
η προμήθεια τουλάχιστον ενός (1) περονοφόρου οχήματος. Το περονοφόρο θα είναι εξοπλισμένο με 
κατάλληλους βραχίονες (Rotating Bale Clamp), και θα τεκμηριωθεί η δυναμικότητα του ώστε να 
διαχειρίζεται τα δέματα των υλικών της μονάδας και άλλα υλικά της μονάδας.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του παρουσιάζονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

7.3 ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤ 

Ο αναστροφέας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ανάδευση-αερισμό των σειραδιών του σταδίου 
ωρίμανσης της κομποστοποίησης των ΑΣΑ και των ΠΟΑ. Θα φέρει σύστημα διαβροχής σειραδιών. 

Ο αυτοκινούμενος αναστροφέας θα χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή των σωρών κομποστοποίησης 
στην στεγασμένη πλατεία ωρίμανσης κομπόστ στις εγκαταστάσεις του Φορέα. Ο αυτοκινούμενος 
αναστροφέας θα έχει την δυνατότητα να διαμορφώνει σωρούς κομπόστ κατάλληλης διατομής, έτσι ώστε 
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να εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες ανάμιξης των σωρών. 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα είναι αυτοκινούμενο, θα εδράζεται πάνω σε ειδικό πλαίσιο 
κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και θα φέρει για την κίνηση του δύο ελαστικές 
ερπύστριες ή 4 τροχούς, ενώ μπροστά τους θα υπάρχουν 2 ξύστρες για τον καθαρισμό της όδευσης από 
διάσπαρτο υλικό. Θα διαθέτει κύλινδρο (τύμπανο) ρυθμιζόμενης ταχύτητας, που θα μπορεί να 
ρυθμίζεται το ύψος του ανεξάρτητα από το σασί και τις ξύστρες.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του παρουσιάζονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

7.4 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ – ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Ο τράκτορας χρησιμεύει τόσο στη μεταφορά των container υλικών εντός της μονάδας όσο και στη 
μεταφορά των container προς ΧΥΤΥ. 

Το προσφερόμενο όχημα με υπερκατασκευή υδραυλικά κινούμενου γάντζου θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των ανοιχτών containers χωρητικότητας 
όμοιας με αυτή που θα χρησιμοποιηθούν στο έργου. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει πλήρης συνεργασία 
των προμηθευομένων οχημάτων με τα containers. Οι διαστάσεις και τα τεχνικά και κατασκευαστικά 
στοιχεία του οχήματος να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία και να καθιστούν δυνατή 
την ταξινόμηση του οχήματος στην Ελλάδα.  

Το φορτηγό θα είναι τριαξονικό και ισχύος 300 ΗΡ και άνω. Θα είναι μικτού φορτίου 26 τόνων (νόμιμο 
φορτίο) και ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 12 τόνων (ως ωφέλιμο λαμβάνεται το βάρος του container 
πλήρους φορτίου). 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του παρουσιάζονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

7.5 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 

Το ηλεκτροκίνητο ψαλιδωτό ανυψωτικό μηχάνημα θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εργασιών σε 
ύψος από την επιφάνεια του δαπέδου. Το σύστημα ανύψωσης θα φέρει καλάθι που θα το ανυψώνει σε 
ύψος εργασίας τουλάχιστον 11m (ύψος πατώματος καλαθιού από το έδαφος). Το ανυψωτικό όχημα 
βοηθά στις εργασίες διασφάλισης ομαλούς λειτουργίας εντός των κτιρίων της μονάδας (καθαρισμός 
ταινιών, συντήρηση εξοπλισμού κλπ). Θα φέρει κατάλληλο καλάθι εργασίας. Το καλάθι εργασίας θα 
είναι ευρύχωρο και κατάλληλο για την ανύψωση δύο (2) ατόμων με τα εργαλεία και εξοπλισμό τους, 
δηλαδή το ωφέλιμο φορτίου ανύψωσης να είναι τουλάχιστον 280 kg. Το όχημα θα είναι απόλυτα 
σύμφωνο με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία και τους κανονισμούς 
της Ε.Ε. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του παρουσιάζονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

7.6 ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 

Το αρθρωτό ανυψωτικό μηχάνημα θα χρησιμοποιείται για την διασφάλιση ομαλούς λειτουργίας εκτός 
των κτιρίων της μονάδος (καθαρισμός ταινιών, συντήρηση εξοπλισμού κλπ). Θα φέρει μεταφερόμενο 
ανυψωτικό καλάθι εναέριας εργασίας με ανυψούμενους άξονες που του επιτρέπουν να ρυμουλκείται 
και να μεταφέρεται σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους. Η λειτουργία του ανυψωτικού μηχανισμού είναι 
ηλεκτρική ενώ ο χειρισμός γίνεται μέσω αναλογικών χειριστηρίων ώστε να είναι εύκολος, γρήγορος και 
ακριβής. Τα χειριστήρια βρίσκονται στη βάση και μέσα στο καλάθι. Οι διαστάσεις του καλαθιού θα 
επιτρέπουν την ανύψωση ενός (1) ατόμου. 

Για την ευστάθεια κατά την ανύψωση θα παρέχονται ποδαρικά ευστάθειας τα οποία θα ενεργοποιούνται 
χειροκίνητα ενώ θα υπάρχει φρένο στάθμευσης για την ακινητοποίηση των τροχών.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του παρουσιάζονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
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7.7 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

Για τον τεµαχισµό των πρασίνων που εισάγονται στη µονάδα ατεµάχιστα για τη χρήση τους ως 
λεπτόκοκκου υλικού µε στόχο την ανάµιξη του υλικού προς κοµποστοποίηση, θα υπάρχει τεµαχιστής. Ο 
τεµαχιστής θα τοποθετηθεί εντός του κτιρίου υποδοχής-μηχανικής επεξεργασίας ΠΟΑ-Πρασίνων, 
ωστόσο θα είναι φορητός επι ρυµουλκούµενου πλαισίου οπότε και θα έχει την δυνατότητα µεταφοράς 
σε όποιο σηµείο της µονάδας. Ο τεµαχιστής περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα: 

- Τµήµα τροφοδοσίας. 

- Τµήµα τεµαχισµού. 

- Πετρελαιοκινητήρας / δεξαµενή καυσίµου. 

- Πλαίσιο µεταφοράς. 

- Μονάδα χειρισµού και ελέγχου λειτουργίας. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του παρουσιάζονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
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8 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 

Οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να οριοθετήσουν τα πλατώματα που είναι απαραίτητα για τη 
λειτουργία της μονάδας και να καθορίσουν τις στάθμες των επιφανειών έδρασης όλων των κτιρίων και 
των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους. Ο σχεδιασμός τους όμως θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την λειτουργικότητα της μονάδας, την ελαχιστοποίηση της επέμβασης στο φυσικό τοπίο και 
την ασφάλεια των κατασκευών. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει και σαν στόχο την διαμόρφωση ενός 
αισθητικά αποδεκτού χώρου όπου οι διάφορες μονάδες του έργου κατάλληλα χωροθετημένες θα 
διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική της ευρύτερης περιοχής. 

Για τον σκοπό αυτό, μετά το πέρας όλων των εργασιών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή της 
μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων θα απομακρυνθεί από το χώρο όλος ο κινητός και σταθερός 
εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή και θα λάβει χώρα πλήρης αποκατάσταση και η 
φύτευση του χώρου των εγκαταστάσεων. 
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9 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

9.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για τη λειτουργία του έργου απαιτείται μία σειρά από κτιριακά έργα και βοηθητικές κατασκευές. Οι 
διάφοροι χώροι εργασίας στις μονάδες θα διαμορφωθούν και επιπλωθούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό 
ανάλογα με τη χρήση τους. 

 

9.2 ΠΥΛΗ – ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Θα χρησιμοποιηθούν η υφιστάμενη Πύλη και το υφιστάμενο Φυλάκιο Εισόδου. 

 

9.3 ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Για τις ανάγκες του προσωπικού λειτουργίας θα κατασκευαστούν νέοι χώροι, είτε σε ανεξάρτητο νέο 
κτίριο, είτε σε χώρους ενσωματωμένους στα κτίρια επεξεργασίας. Το σύνολο των χώρων διοίκησης – 
εξυπηρέτησης θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του έργου και του προσωπικού, όπως επίσης και τους 
επισκέπτες. Στο συνολικό κτιριολογικό πρόγραμμα θα προβλέπονται κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι χώροι: 

 Χώροι γραφείων - διοίκησης 

 Control room 

 Χώρος αναψυχής προσωπικού 

 Χώροι Υγιεινής (αποδυτήρια, WC, κ.λπ.) για το προσωπικό και τους επισκέπτες όπως προβλέπεται 
από τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Συνολικά οι ανωτέρω χώροι αθροιστικά δεν θα έχουν επιφάνεια μικρότερη από 160m2. Σε κάθε 
περίπτωση η έκταση των συνολικών χώρων διοίκησης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες για 
τη διοίκηση της εγκατάστασης πραγματοποιούνται με ευχέρεια και να παρέχονται όλα τα απαραίτητα 
μέσα για την εκτέλεση των εργασιών, δηλαδή, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γραφεία, ερμάρια 
αρχειοθέτησης κ.α. Στους χώρους γραφείων προβλέπεται εγκατάσταση Η/Υ για την εισαγωγή και 
επεξεργασία στοιχείων τα οποία αφορούν στην διαχείριση των αποβλήτων. Επίσης στους χώρους αυτούς 
προβλέπεται η εγκατάσταση εκτυπωτών, φωτοτυπικού και φαξ. 

Ο χώρος τοποθέτησης και η διαμόρφωση των χώρων διοίκησης – εξυπηρέτησης προσωπικού αποτελούν 
μέρος της τεχνικής προσφοράς του Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά 
ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

9.4 ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Θα κατασκευαστεί  νέο κτίριο ενέργειας - υποσταθμού προκειμένου να στεγάσει τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης, αλλά και για τη μεταφορά της παραγόμενης 
ενέργειας από τις μονάδες συμπαραγωγής στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο χώρος τοποθέτησης και η τελική διαμόρφωση του νέου υποσταθμού αποτελεί μέρος της τεχνικής 
προσφοράς του Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής 
περιγραφής, των τεχνικών προδιαγραφών αλλά και κατά περίπτωση τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης 
δύναται να ενσωματωθεί σε βιομηχανικό κτίριο της εγκατάστασης πάντα υπό την τήρηση των βασικών 
απαιτήσεων. 

 

9.5 ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Στο πλαίσιο του έργου, θα κατασκευαστούν τα παρακάτω κτιριακά έργα:  

 Κτίριο Υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής 
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 Κτίριο Βιολογικής Επεξεργασίας 

 Στέγαστρο αποθήκευσης ανακυκλώσιμων 

 Μονάδα μετακομποστοποίησης - ωρίμανσης 

 Στέγαστρο υποδοχής κόμποστ 

 Κτίριο Ραφιναρίας Κοµπόστ  

 Στέγαστρο αποθήκευσης ώριμου κόμποστ. 

 

Τα παραπάνω κτίρια, ανάλογα με την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου, μπορεί να είναι ανεξάρτητα 
ή ενοποιημένα κατά λειτουργικές ομάδες. Οι διαστάσεις των κτιρίων θα εξασφαλίζουν ευχέρεια κίνησης 
των προβλεπόμενων οχημάτων και μηχανημάτων, τη λειτουργικότητα της μονάδας και δυνατότητα 
απρόσκοπτης συντήρησης και ενδεχόμενης επισκευής όποτε αυτό απαιτηθεί. 

 

9.5.1 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

Το κτίριο Υποδοχής, θα περιλαμβάνει control room από όπου θα παρακολουθείται ο χώρος της υποδοχής, 
ενώ παράλληλα θα γίνεται και ο χειρισμός της γερανογέφυρας.  

Ο χώρος υποδοχής θα είναι υποχρεωτικά τύπου υπόγειας τάφρου, κατασκευασμένος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C30/37. Η υπόλοιπη κατασκευή του κτιρίου θα είναι από φέροντα μεταλλικό σκελετό ή από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Μεταλλικός προβλέπεται να είναι ο σκελετός στήριξης των παταριών και των 
μεταλλικών διαδρόμων. Επίσης μεταλλικά θα είναι και τα κλιμακοστάσια εσωτερικά ή εξωτερικά που 
οδηγούν στα πατάρια. 

Ο χώρος Μηχανικής Διαλογής θα περιλαμβάνει δικό του ανεξάρτητο control room το οποίο θα έχει 
εποπτική εικόνα της μονάδας. 

Η πλαγιοκάλυψη του κτιρίου καθώς και η στέγασή του προτείνεται να γίνει με σύνθετα θερμομονωτικά 
μεταλλικά πανέλα τα οποία αποτελούνται από δύο γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα μεταξύ των οποίων 
υπάρχει ως μονωτικό υλικό πετροβάμβακας ή άλλο μονωτικό υλικό. Τα ελάσματα αυτά είναι προ 
βαμμένα με πολυεστερική βαφή. Ενδιάμεσα στα πάνελ κάλυψης της οροφής θα τοποθετηθούν 
διαφώτιστα πανέλα προκειμένου να υπάρχει φυσικός φωτισμός των χώρων. Η στήριξη των πανέλων 
προβλέπεται με κρυφή στήριξη σε δευτερεύοντα φέροντα μεταλλικό σκελετό και στις όψεις θα 
τοποθετηθούν κατακόρυφα. Θα προβλεφθούν όλα τα ειδικά τεμάχια στήριξης, τελειωμάτων, σφράγισης 
ώστε να εξασφαλίζεται η υδατοστεγανότητα, η θερμομόνωση και η ηχομόνωση της κατασκευής. 

Εσωτερικά στο κτίριο προβλέπεται η κατασκευή παταριών. Τα τοιχώματα των χώρων προς το εσωτερικό 
του κτιρίου και μεταξύ των χώρων μπορούν να κατασκευαστούν από γυψοσανίδες με μόνωση ή άλλο 
ισοδύναμο υλικό. Όπου απαιτηθεί θα κατασκευαστεί μεταλλικός δευτερεύων σκελετός για τη στήριξη των 
τοιχωμάτων γυψοσανίδας. 

Οι γυψοσανίδες θα είναι απλές, πυράντοχες ή άνθυγρες ανάλογα με την χρήση του χώρου. Το δάπεδο 
του ισογείου θα είναι από σκυρόδεμα με επεξεργασία βιομηχανικού δαπέδου επί της πλάκας 
σκυροδέματος. Θα προβλεφθεί αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση υψηλής χημικής και μηχανικής αντοχής. 
Θα προβλεφθούν ρύσεις στην τελική επιφάνεια. 

Στους χώρους γραφείων, ελέγχου, W.C., διαλογής το δάπεδο θα είναι από κεραμικά πλακίδια. Τα δάπεδα 
των εξωτερικών διαδρόμων των παταριών και των εσωτερικών κλιμάκων θα είναι από μεταλλική σχάρα. 
Οι τοίχοι των W.C. και ντους και οι προθάλαμοί τους θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια έως το ύψος 
των πρεκιών των εσωτερικών θυρών. 

Στο κτίριο προβλέπονται περιμετρικά πόρτες βιομηχανοποιημένες με μορφή ρολού χαλύβδινου με 
ανυψωτικό μηχανισμό. Οι διαστάσεις τους είναι κάθε φορά ανάλογες του σκοπού που εξυπηρετούν για 
τη λειτουργία του χώρου. 
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Στο περίβλημα του κτιρίου προβλέπονται και ανοιγόμενες πόρτες για τη διέλευση ατόμων. Θα είναι 
μεταλλικές πλήρεις ή με φεγγίτη. Τα εξωτερικά παράθυρα του κτιρίου προβλέπονται αλουμινίου με 
υαλοπίνακα. Όπου απαιτείται από τη λειτουργία του χώρου θα είναι ανοιγόμενα με υαλοπίνακα και 
θερμοδιακοπή. Τα εσωτερικά παράθυρα στα γραφεία ελέγχου προς τον χώρο παραγωγής, θα είναι 
σταθερά αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες για ηχοπροστασία και περσίδες, όπου απαιτείται. 

Ο χώρος τοποθέτησης και η διαμόρφωση του κτιρίου αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 

9.5.2 ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το κτίριο βιολογικής επεξεργασίας θα είναι σύνθετης κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική 
κατασκευή). Τα τμήματα που κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα θα είναι από οπλισμένο 
σκυρόδεμα τουλάχιστον  C30/37. Η υπόλοιπη κατασκευή του κτιρίου θα είναι από φέροντα μεταλλικό 
σκελετό ή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης μεταλλικά θα είναι και τα κλιμακοστάσια εσωτερικά ή 
εξωτερικά που οδηγούν στα πατάρια. 

Η πλαγιοκάλυψη του κτιρίου καθώς και η στέγασή του προτείνεται να γίνει με σύνθετα θερμομονωτικά 
μεταλλικά πανέλα τα οποία αποτελούνται από δύο γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα μεταξύ των οποίων 
υπάρχει ως μονωτικό υλικό πετροβάμβακας ή άλλο μονωτικό υλικό. Τα ελάσματα αυτά είναι προ 
βαμμένα με πολυεστερική βαφή. Ενδιάμεσα στα πάνελ κάλυψης της οροφής θα τοποθετηθούν 
διαφώτιστα πανέλα προκειμένου να υπάρχει φυσικός φωτισμός των χώρων. Η στήριξη των πανέλων 
προβλέπεται με κρυφή στήριξη σε δευτερεύοντα φέροντα μεταλλικό σκελετό και στις όψεις θα 
τοποθετηθούν κατακόρυφα. Θα προβλεφθούν όλα τα ειδικά τεμάχια στήριξης, τελειωμάτων, σφράγισης 
ώστε να εξασφαλίζεται η υδατοστεγανότητα, η θερμομόνωση και η ηχομόνωση της κατασκευής. 

Το δάπεδο του ισογείου θα είναι από σκυρόδεμα με επεξεργασία βιομηχανικού δαπέδου επί της πλάκας 
σκυροδέματος. Θα προβλεφθεί αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση υψηλής χημικής και μηχανικής αντοχής. 
Θα προβλεφθούν ρύσεις στην τελική επιφάνεια. 

Στο κτίριο προβλέπονται περιμετρικά πόρτες βιομηχανοποιημένες με μορφή ρολού χαλύβδινου με 
ανυψωτικό μηχανισμό. Οι διαστάσεις τους είναι κάθε φορά ανάλογες του σκοπού που εξυπηρετούν για 
τη λειτουργία του χώρου. 

Στο περίβλημα του κτιρίου προβλέπονται και ανοιγόμενες πόρτες για τη διέλευση ατόμων. Θα είναι 
μεταλλικές πλήρεις ή με φεγγίτη. Τα εξωτερικά παράθυρα του κτιρίου προβλέπονται αλουμινίου με 
υαλοπίνακα. Όπου απαιτείται από τη λειτουργία του χώρου θα είναι ανοιγόμενα με υαλοπίνακα και 
θερμοδιακοπή. Τα εσωτερικά παράθυρα στα γραφεία ελέγχου προς τον χώρο παραγωγής, θα είναι 
σταθερά αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες για ηχοπροστασία και περσίδες όπου απαιτείται. 

Ο χώρος τοποθέτησης και η διαμόρφωση του κτιρίου αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 

9.5.3 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

Προβλέπεται ένα μεταλλικό υπόστεγο για την αποθήκευση ανακυκλωσίμων επιφάνειας τουλάχιστον 
1.200 m2. Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή με δίρριχτη στέγη, σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το 
δάπεδο επιστρώνεται με βιομηχανικό υλικό. 

Ο χώρος τοποθέτησης και η διαμόρφωση του στεγάστρου αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
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9.5.4 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

Προβλέπεται ένα μεταλλικό υπόστεγο για την μονάδα μετακομποστοποίησης - ωρίμανσης. Πρόκειται για 
μεταλλική κατασκευή με σειρά δίρριχτων στεγών, σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το δάπεδο 
επιστρώνεται με βιομηχανικό υλικό. 

Ο χώρος τοποθέτησης και η διαμόρφωση του στεγάστρου αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 

9.5.5 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ 

Προβλέπεται ένα μεταλλικό υπόστεγο για την υποδοχή του κόμποστ επιφάνειας τουλάχιστον 150m2. 
Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή με δίρριχτη στέγη, σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το δάπεδο 
επιστρώνεται με βιομηχανικό υλικό. 

Ο χώρος τοποθέτησης και η διαμόρφωση του στεγάστρου αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 

9.5.6 ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤ  

Το κτίριο ραφιναρίας, θα είναι μεταλλική κατασκευή με δίρριχτη στέγη. Η πλαγιοκάλυψη του κτιρίου 
καθώς και η στέγασή του προτείνεται να γίνει με σύνθετα θερμομονωτικά μεταλλικά πανέλα τα οποία 
αποτελούνται από δύο γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα μεταξύ των οποίων υπάρχει ως μονωτικό υλικό 
πετροβάμβακας ή άλλο μονωτικό υλικό. Τα ελάσματα αυτά είναι προ βαμμένα με πολυεστερική βαφή. 
Ενδιάμεσα στα πάνελ κάλυψης της οροφής θα τοποθετηθούν διαφώτιστα πανέλα προκειμένου να 
υπάρχει φυσικός φωτισμός των χώρων. Η στήριξη των πανέλων προβλέπεται με κρυφή στήριξη σε 
δευτερεύοντα φέροντα μεταλλικό σκελετό και στις όψεις θα τοποθετηθούν κατακόρυφα. Θα 
προβλεφθούν όλα τα ειδικά τεμάχια στήριξης, τελειωμάτων, σφράγισης ώστε να εξασφαλίζεται η 
υδατοστεγανότητα, η θερμομόνωση και η ηχομόνωση της κατασκευής. 

Το δάπεδο του ισογείου θα είναι από σκυρόδεμα με επεξεργασία βιομηχανικού δαπέδου επί της πλάκας 
σκυροδέματος. Θα προβλεφθεί αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση υψηλής χημικής και μηχανικής αντοχής. 
Θα προβλεφθούν ρύσεις στην τελική επιφάνεια. 

Στο κτίριο προβλέπονται περιμετρικά πόρτες βιομηχανοποιημένες με μορφή ρολού χαλύβδινου με 
ανυψωτικό μηχανισμό. Οι διαστάσεις τους είναι κάθε φορά ανάλογες του σκοπού που εξυπηρετούν για 
τη λειτουργία του χώρου. 

Στο περίβλημα του κτιρίου προβλέπονται και ανοιγόμενες πόρτες για τη διέλευση ατόμων. Θα είναι 
μεταλλικές πλήρεις ή με φεγγίτη. Τα εξωτερικά παράθυρα του κτιρίου προβλέπονται αλουμινίου με 
υαλοπίνακα. Όπου απαιτείται από τη λειτουργία του χώρου θα είναι ανοιγόμενα με υαλοπίνακα και 
θερμοδιακοπή. Τα εσωτερικά παράθυρα στα γραφεία ελέγχου προς τον χώρο παραγωγής, θα είναι 
σταθερά αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες για ηχοπροστασία και περσίδες όπου απαιτείται. 

Ο χώρος τοποθέτησης και η διαμόρφωση του κτιρίου αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 

9.5.7 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΩΡΙΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ 

Προβλέπεται ένα μεταλλικό υπόστεγο για την αποθήκευση του ώριμου κόμποστ επιφάνειας τουλάχιστον 
300 m2. Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή με δίρριχτη στέγη, σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το 
δάπεδο επιστρώνεται με βιομηχανικό υλικό. 
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Ο χώρος τοποθέτησης και η διαμόρφωση του στεγάστρου αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
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10 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

10.1 ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

Στο πλάτωμα εγκατάστασης της υποδοχής και επεξεργασίας των απορριμμάτων, θα κατασκευαστεί μία 
γεφυροπλάστιγγα τύπου λάκκου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την ζύγιση των εισερχομένων αποβλήτων 
αλλά και των εξερχομένων προϊόντων. Θα αποτελείται από την πλατφόρμα ζύγισης διαστάσεων 
18,00μ.Χ3,00μ. και δυναμικότητας μεγαλύτερης των 60Tn που θα εδράζεται μέσω διαμήκων δοκών στις 
δυναμοκυψέλες. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος θα αποτελείται από 
τέσσερις δυναμοκυψέλες (Load cells) υψηλής ακρίβειας, κατάλληλων για εφαρμογές γεφυροπλάστιγγας. Οι 
δυναμοκυψέλες θα είναι ανοξείδωτες με προστασία IP 68 από σκόνη και υγρασία. 

Στην αρχή και στο πέρας της πλατφόρμας θα υπάρχουν ράμπες ανόδου και καθόδου των οχημάτων. Η όλη 
κατασκευή θα συμπληρώνεται από λεκάνη εγκιβωτισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, στο χαμηλότερο 
σημείο της οποίας κατασκευάζεται φρεάτιο συλλογής και απορροής όμβριων. 

 

10.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Για λόγους οριοθέτησης του χώρου, εποπτείας, ελέγχου και ασφάλειας των εγκαταστάσεων θα 
κατασκευαστεί νέο τμήμα περίφραξης στο βόρειο όριο του χώρου, μήκους 995μ, με παράλληλη 
κατάργηση του βόρειου υφιστάμενου τμήματος της περίφραξης. Συγκεκριμένα η νέα περίφραξη θα 
υλοποιηθεί στις εξής κορυφές: 

 

ΚΟΡΥΦΗ X Y 

Κ1 364624.093 4406401.371   

Κ2 364507.420 4406550.430   

Κ3 364466.230 4406583.670   

Κ4 364615.870 4406764.890   

Κ5 364659.120 4406726.620   

Κ6 364698.570 4406814.990   

Κ7 364774.140 4406875.000   

Κ8 364925.710 4406657.840   

 

Με την περίφραξη επιδιώκεται η απαγόρευση της ανεξέλεγκτης εισόδου ατόμων που δεν έχουν σχέση με 
τον χώρο. 

Επίσης το γεγονός ότι ο χώρος είναι περιφραγμένος αποτρέπει την απρόσκοπτη είσοδο των ζώων και 
κυρίως κοπαδιών για βοσκή με όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτό, φαινόμενο που συναντάται 
συχνά στους ανεξέλεγκτους ή όχι καλά φυλασσόμενους χώρους απόθεσης απορριμμάτων.  

Θα κατασκευαστεί ισχυρή περίφραξη περιμετρικά του χώρου με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ2”, 
ύψους 2,50μ. από το έδαφος και 0,50μ. πακτωμένου, σε απόσταση μεταξύ τους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ., 
στερεωμένοι σε μπετόν και συρματόπλεγμα με αντηρίδα. 

Τα τελευταία 50εκ. του σιδηροπασσάλου έχουν απόληξη υπό γωνία 30ο προς την εξωτερική πλευρά της 
περίφραξης. Σε όλο το μήκος της περίφραξης κατασκευάζεται στη βάση των πασσάλων τοιχίο ύψους 
15εκ. και πλάτους 20εκ. από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, S500. Οι πάσαλοι θα πακτώνονται σε βάση 
από σκυρόδεμα βάθους 0,60μ. και διατομής 0,40μ.Χ0,40μ. Το συνολικό ύψος των πασσάλων (πακτωμένο 
+ ελεύθερο) θα είναι 3,00μ. Οι αντηρίδες θα είναι πακτωμένες σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 
0,40μ.Χ0,40μ.Χ0,60μ. και θα ενωθούν με τους πασσάλους με ηλεκτροσυγκόλληση. Οι βάσεις θα είναι από 
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οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, S500.  

Οι κεκκαμένες απολήξεις των σιδηροπασσάλων θα ενώνονται με αγκαθωτό σύρμα. Ο συνδυασμός των 
προς την εξωτερική πλευρά της περίφραξης κεκκαμένων πασσάλων με το αγκαθωτό σύρμα καθιστά 
δυσχερέστατη την ανεπιθύμητη πρόσβαση στο χώρο. Το αγκαθωτό σύρμα θα έχει πάχος 2χιλ. και θα 
τοποθετηθεί σε τρεις σειρές. Τόσο στο κατακόρυφο τμήμα κάθε πασσάλου, όσο και στο κεκκαμένο, θα 
ανοιχθούν οπές για να περάσει το σύρμα ενίσχυσης και το αγκαθωτό σύρμα. Το σύρμα ενίσχυσης θα έχει 
πάχος 4χιλ. και θα μπει σε τρείς σειρές σε ίσες αποστάσεις. Το συρματόπλεγμα θα έχει ύψος 2,00μ.με 
ρομβοειδείς βρόχους 5εκ.Χ5εκ. από σύρμα πάχους 2,4 mm. 

 

10.3 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) 

Για τις ανάγκες ύδρευσης και πυρόσβεσης της ΜΕΑ θα κατασκευαστεί υπέργεια και εν μέρει υπόγεια 
διθάλαμη δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ προβλέπεται και η κατασκευή χώρου όπου θα 
τοποθετηθούν τα αντίστοιχα πιεστικά συγκροτήματα. Το κτίσμα θα αποτελείται από τη Δεξαμενή από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ παράπλευρα θα κατασκευαστεί ο χώρος των πιεστικών, οι εξωτερικοί τοίχοι 
του οποίου θα είναι από διπλή δρομική οπτοπλινθοδομή πάχους 25εκ. Η δεξαμενή Ύδρευσης θα είναι 
κλειστή, ελάχιστης χωρητικότητας 120κ.μ. ύδατος ενώ η δεξαμενή Πυρόσβεσης θα είναι επίσης κλειστή, 
ελάχιστου ωφέλιμου όγκου ύδατος 400 κ.μ. Οι δεξαμενές θα περιλαμβάνουν: 

- Στεγανή ανθρωποθυρίδα ελάχιστων εσωτερικών διαστάσεων 90cm x 90cm με εσωτερική σκάλα 
για πρόσβαση στο εσωτερικό της. 

- Σιδηροσωλήνα εξαερισμού διαμέτρου Φ3’’, η οποία θα ανεβαίνει κατακόρυφα και στο πάνω 
μέρος της θα σχηματίζει κυκλικό τομέα τουλάχιστον 180ο με κάλυψη από διάτρητο πλέγμα στο 
άκρο για την αποφυγή εισόδου μικροαντικειμένων στην δεξαμενή. 

- Σωλήνωση πλήρωσης. Η είσοδος στην δεξαμενή θα γίνεται από το πάνω μέρος της. 

- Σωλήνα υπερχείλισης από uPVC 6atm διαμέτρου Φ160mm. 

- Σωλήνωση αναρρόφησης τουλάχιστον 8’’ προς κάθε κύρια αντλία. 

- Σωλήνωση αναρρόφησης προς την αντλία jockey. 

- Δυνατότητα εκκένωσης. 

Το όλο κτίσμα θα συμπληρώνεται από τον θάλαμο των πιεστικών. Το δάπεδο του χώρου αυτού θα έχει 
κλίση προς το ένα άκρο του για την περισυλλογή τυχόν διαρροών. Ο χώρος θα επικοινωνεί με την 
κεντρική οδό με δίφυλλη μεταλλική ανοιγόμενη πόρτα ενώ θα έχει μεταλλικά ανοιγόμενα παράθυρα για 
τον φυσικό φωτισμό και αερισμό του χώρου. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειές του επιχρίονται 
με τριπτό λείο επίχρισμα ενώ προβλέπεται και θερμομόνωση του χώρου. Το δάπεδο του χώρου  θα είναι 
οπλισμένο σκυρόδεμα με επεξεργασία βιομηχανικού δαπέδου επί της πλάκας σκυροδέματος. Οι 
επιφάνειες των τοιχίων των δεξαμενών εσωτερικά καθώς και οι πυθμένες τους θα επιστρωθούν με 
ισχυρή πατητή τσιμεντοκονία.  

Ο χώρος τοποθέτησης και η ακριβής διαμόρφωση της δεξαμενής αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς 
του Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

10.4 ΟΔΕΥΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Τα εξωτερικά ηλεκτρολογικά δίκτυα χαμηλής τάσης θα οδεύουν εντός ορύγματος ελάχιστου βάθους 
0,70μ και ελάχιστου πλάτους 0,5μ. Τα εξωτερικά ηλεκτρολογικά δίκτυα μέσης τάσης θα οδεύουν εντός 
ορύγματος ελάχιστου βάθους 1μ και πάνω από αυτά θα υπάρχει συνεχής σήμανση με πλέγμα σήμανσης. 

Γενικά όλα τα εξωτερικά δίκτυα (στραγγισμάτων-αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης, βιοαερίου, κ.λπ.) 
θα οδεύουν εντός ορυγμάτων. Σε περίπτωση που περισσότερα από ενός δίκτυα οδεύουν σε ένα όρυγμα 
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τότε τα δίκτυα ισχυρών θα είναι υπερυψωμένα σε πατάρι πλάτους 0,5μ και κάθε δίκτυο θα απέχει από το 
άλλο τουλάχιστον 0,3μ. Ειδικά για το δίκτυα βιοαερίου θα υπάρχει συνεχής σήμανση με δίκτυ. 

 

10.5 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Για την εξυπηρέτηση της νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο 
εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας της εγκατάστασης. Τα νέα έργα οδοποιίας που προβλέπονται είναι τα εξής: 

 Τροποποίηση της υφιστάμενης χάραξης στην κύρια οδό εξυπηρέτησης της εγκατάστασης 

 Βελτίωση και επέκταση της οδού πρόσβασης στην μονάδα προεπεξεργασίας στραγγισμάτων 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρέμβουν και επεκτείνουν το υφιστάμενο δίκτυο οδοποιίας, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί η πρόσβαση σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων.  

Οι προδιαγραφές κατασκευής της οδού παρουσιάζονται στο Τεύχος τεχνικών Προδιαγραφών 
(σημειώνεται ότι για τα έργα οδοποιίας, σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. 

 

10.6 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Στον χώρο της εγκατάστασης της ΜΕΑ, προβλέπεται η κατασκευή θέσεων στάθμευσης. Οι θέσεις 
στάθμευσης οχημάτων και ΑΜΕΑ διατάσσονται παράπλευρα του κτιρίου προσωπικού. Η οδοστρωσία των 
χώρων στάθμευσης είναι ίδια με την οδοστρωσία των οδών απ΄ όπου εξυπηρετούνται. 

 

10.7 ΠΛΑΤΩΜΑΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Προβλέπεται η δημιουργία πλατωμάτων ελιγμών μπροστά από τα εξής κτίρια: 

 κτίριο υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων  

 μονάδα υποδοχής προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων απορριμμάτων 

 μονάδα ωρίμανσης 

 μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας 

 υπόστεγο αποθήκευσης κομπόστ  

 υπόστεγο αποθήκευσης ανακυκλώσιμων 

Στα πλατώματα θα μπορούν να κινηθούν τα προβλεπόμενα μηχανήματα, ενώ η οδοστρωσία γίνεται σε 
αντίστοιχες στρώσεις με την οδό από όπου εξυπηρετείται.  

 

10.8 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η εγκατάσταση αυτή αφορά τα λύματα όλων των χώρων υγιεινής καθώς και των στραγγισμάτων από τις 
διάφορες διεργασίες που δεν επανακυκλοφορούν στη μονάδα αλλά συλλέγονται και οδηγούνται για 
επεξεργασία. Το σύνολο του συστήματος αποχέτευσης των λυμάτων χαράσσεται με βασική προϋπόθεση 
τη γρήγορη και άνετη απομάκρυνση των λυμάτων από τα σημεία παραγωγής τους, προς το κεντρικό 
δίκτυο που θα οδεύει εκτός κτιρίου, σε διαδρομές με όσο το δυνατόν λιγότερες καμπύλες. 

Έτσι οι οριζόντιες σωληνώσεις των νιπτήρων, συγκεντρώνονται σε σιφώνια και ενώνονται μέσω αυτών με 
την κατακόρυφη στήλη ή τον συλλεκτήριο αγωγό, ενώ οι λεκάνες συνδέονται με κλίση τουλάχιστον 2% 
απ' ευθείας με την κατακόρυφη στήλη ή τον συλλεκτήριο αγωγό. 

Οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης είναι επισκέψιμες και δεν ενοχλούν αισθητικά. Το υψηλότερο 
σημείο του οριζοντίου δικτύου αποχέτευσης σε κάθε όροφο αερίζεται με δίκτυο αερισμού το οποίο αρχίζει 
πριν από την τάπα καθαρισμού και καταλήγει στη συλλεκτήριο στήλη αερισμού. Τα σιφώνια δαπέδου 
είναι ανοξείδωτα. 
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Τα φρεάτια επίσκεψης των ακαθάρτων κατασκευάζονται κτιστά ή χυτά από σκυρόδεμα, επιστρώνονται 
εσωτερικά με ισχυρή πατητή τσιμεντοκονία και καλύπτονται με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα που 
μονώνεται με λίπος. Στην απόληξη του σωλήνα αερισμού στο δώμα τοποθετείται συρμάτινη κεφαλή 
αερισμού. 

Τα λύματα, συγκεντρώνονται από τους διάφορους υδραυλικούς υποδοχείς και οδηγούνται πάντα με 
ελεύθερη ροή και μέσω κατακόρυφων στηλών και οριζοντίου δικτύου προς το φρεάτιο του εξωτερικού 
υπογείου δικτύου αποχέτευσης. Από εκεί μέσω μηχανοσίφωνα οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό. Το 
δίκτυο αποχετεύσεως και αερισμού κατασκευάζεται στο σύνολό του από σωλήνες PVC 6 atm. 

Τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων αποτελούν μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. 

 

10.9 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ο σχεδιασμός των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, έχει στόχο 
την ασφαλή παροχέτευση των επιφανειακών απορροών που εισρέουν στον χώρο της εγκατάστασης και 
τη διοχέτευση σε φυσικούς αποδέκτες εξωτερικά του χώρου. Ο γενικότερος αποδέκτης των ομβρίων 
υδάτων είναι το ρέμα το οποίο εντοπίζεται βόρεια του χώρου των εγκαταστάσεων.  

Προκειμένου να προστατευθεί ο χώρος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων από τα όμβρια ύδατα, 
προβλέπεται η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία συνίστανται από: 

- Ορθογωνικής, τραπεζοειδής και τριγωνικής διατομής επενδεδυμένες τάφρους συνεχεία 
περιμετρικά της εγκατάστασης για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από τους χώρους 
εργασίας, τις στέγες των κτιρίων και τις επιφάνειες των οδοστρωμάτων.  

- Φρεάτια αποφόρτισης των τάφρων και σωληνωτούς αγωγούς για τη διοχέτευση των ομβρίων 
προς τον φυσικό αποδέκτη.  

- Υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στο πλάτωμα εγκατάστασης ωρίμανσης και εξευγενισμού 
του κόμποστ. 

Η διαστασιολόγηση των προτεινόμενων έργων θα πραγματοποιηθεί υπέρ της ασφαλείας, λαμβάνοντας 
υπόψη ως μεγέθη σχεδιασμού τα βροχομετρικά στοιχεία του πλέον βροχερού μήνα της τελευταίας 
20ετίας ή το μέγιστο των υπαρχόντων δεδομένων. 

 

10.10  ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τα έργα πρασίνου για την περιοχή της ΜΕΑ αφορούν κυρίως στην δενδροφύτευση με σκοπό τη 
δημιουργία ηχητικού και οπτικού φραγμού και στη φύτευση δένδρων και θάμνων περιμετρικά των 
κτιρίων καθώς και σε διαμορφωμένα τμήματα του οικοπέδου κατάλληλα για την ανάπτυξη πρασίνου. 

Τα υπάρχοντα δέντρα και θάμνοι που βρίσκονται στις αδιατάραχτες περιοχές και στην περίμετρο της υπό 
μελέτη περιοχής θα διατηρηθούν. Θα προστατευτούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και δεν θα 
επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων, η αποθήκευση αυτοκινήτων, εξοπλισμού ή άλλου υλικού ή άναμμα 
φωτιάς κάτω από την κόμη των δέντρων. 
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11 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ) ΕΡΓΑ 

11.1 ΥΔΡΕΥΣΗ 

Η συνολική εγκατάσταση ύδρευσης καθαρού νερού περιλαμβάνει την δεξαμενή καθαρού νερού, το 
εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης που οδεύει στον περιβάλλοντα των κτιρίων χώρο και τα εσωτερικά δίκτυα 
ύδρευσης, δηλαδή τις υδραυλικές εγκαταστάσεις των κτιρίων. 

Το καθαρό νερό θα διοχετευτεί στους καταναλωτές της μονάδας από δεξαμενή καθαρού νερού ελάχιστου 
όγκου 120m3 διά μέσω πιεστικού συγκροτήματος κατάλληλης παροχής και πίεσης.  

Η δεξαμενή θα πληρώνεται από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις και θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με 
υδροφόρα αλλά και με μελλοντικό δίκτυο πόσιμου νερού πόλης. 

Κατά τον σχεδιασμό η μελέτη ύδρευσης θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη όλες τις παροχές που απαιτούνται από 
τις διάφορες μονάδες του έργου καθώς και από τις απαιτήσεις άρδευσης που θα προκύψουν από την 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

Με νερό του ίδιου δικτύου ύδρευσης θα ικανοποιηθούν και οι όποιες ανάγκες της θέρμανσης και του 
κλιματισμού καθώς και οι ανάγκες γενικότερα των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. 

Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης καλύπτουν τις ανάγκες σε νερό χρήσης. Το πόσιμο νερό θα παρέχεται με 
δοχεία PET 20λτ σε κάθε χώρο παραμονής προσωπικού. 

Το έργο στο σύνολο του θα πρέπει να διαθέτει ένα επαρκές δίκτυο ύδρευσης. Το δίκτυο ύδρευσης ξεκινάει 
από την είσοδο της εγκατάστασης, όπου θα εγκατασταθεί νέος υδρομετρητής και θα κατασκευαστεί από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100, κατάλληλης κλάσης πίεσης και ανάλογης διαμέτρου που θα προκύψει 
από σχετική μελέτη βάσει των απαιτήσεων της μονάδας και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με δικλείδες και 
λοιπά εξαρτήματα. Στις παροχές θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες κατάλληλα 
προστατευμένοι σε φρεάτια ή εντός των κτιριακών μονάδων. 

Επιπλέον για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης, όπου υπάρχει και κατ’ ελάχιστον στους 
χώρους υγιεινής, θα γίνει εγκατάσταση ηλιακού συστήματος βεβιασμένης ή φυσικής κυκλοφορίας διπλής 
ενέργειας. 

Οι κανονισμοί με τους οποίους θα γίνει η μελέτη και η κατασκευή των έργων ύδρευσης είναι: 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/ 86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου - ζεστού νερού. 

 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

 Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Ε 10716/420/50 Υπ. Δημοσίων 
Έργων 

 Υγειονομική διάταξη Ε1β/221/65 

  Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 Φ.Ε.Κ. 892/Β/01 

 Νομοθεσία περί λυμάτων. 

 τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-01 

 τους διεθνείς κανονισμούς DIN, ΙΕC, εκτός αν καλύπτονται από τους παραπάνω Ελληνικούς 
Κανονισμούς 

 τις οδηγίες του κατασκευαστή των διαφόρων συσκευών, μηχανημάτων και οργάνων τους κανόνες 
της πείρας και της τέχνης. Για την μελέτη των παραπάνω εγκαταστάσεων θα έχουν εφαρμογή οι 
ισχύοντες ελληνικοί κανονισμοί εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

Τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης αποτελούν μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. 
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11.2 ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Για τις διάφορες ανάγκες επεξεργασίας στον χώρο της μονάδας (πλύσεις χώρων, συστήματα απόσμησης 
κλπ.), αν υπάρχει απαίτηση για νερό υψηλής καθαρότητας και με σκοπό να μην χρησιμοποιείται καθαρό 
νερό από τη δεξαμενή ύδρευσης, θα κατασκευαστεί δίκτυο βιομηχανικού νερού.  

Η συνολική εγκατάσταση ύδρευσης βιομηχανικού νερού περιλαμβάνει την δεξαμενή βιομηχανικού νερού, 
το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης που οδεύει στον περιβάλλοντα των κτιρίων χώρο και τα εσωτερικά δίκτυα 
ύδρευσης, δηλαδή τις υδραυλικές εγκαταστάσεις των κτιρίων. 

Το βιομηχανικό νερό ουσιαστικά αποτελεί τις καταλλήλως επεξεργασμένες εκροές της Μ.Ε.Σ. μονάδας 
επεξεργασίας στραγγισμάτων (βιολογικός καθαρισμός) και είναι υψηλής καθαρότητας. Αποθηκεύεται σε 
δεξαμενή καθαρών-βιομηχανικού νερού (στην μονάδα Μ.Ε.Σ.), ελάχιστου όγκου 120m3, και διοχετεύεται 
μέσω κατάλληλου πιεστικού συγκροτήματος σε δίκτυο βιομηχανικού νερού στις επιμέρους καταναλώσεις 
της μονάδας. 

Για λόγους διαχωρισμού από τα δίκτυα καθαρού νερού, τα εσωτερικά δίκτυα βιομηχανικού νερού θα είναι 
εμφανή και θα βαφτούν με πράσινο χρώμα, ενώ τα εσωτερικά δίκτυα καθαρού νερού όπου αυτά απαιτηθεί 
να είναι εμφανή θα βαφτούν με μπλε χρώμα. Κατά αντιστοιχία, τα υπόγεια θαμμένα τμήματα των δικτύων 
θα κατασκευαστούν με διαφορετικού χρώματος σωλήνα πολυαιθυλενίου (μπλε για την ύδρευση και μαύρο 
για το δίκτυο βιομηχανικού νερού. 

Τα δίκτυο βιομηχανικού νερού αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με 
την πρότασή του, ενώ σε κάθε περίπτωση θα τεκμηριώνεται η μη απαίτηση του. 

 

11.3 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

11.3.1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Η εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων θα γίνει σε όλα τα κτίρια που έχουν παροχή νερού είτε για την 
αποχέτευση των χώρων υγιεινής, είτε για την αποχέτευση των μηχανημάτων, είτε για την αποχέτευση των 
πλύσεων των δαπέδων τους όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

Σημειώνεται ότι για την ανακυκλοφορία των στραγγισμάτων στις επιμέρους διεργασίες θα υπάρχουν 
τοπικές δεξαμενές ως μέρος του εξοπλισμού, από όπου η επιθυμητή ποσότητα ανακυκλοφορεί ενώ η 
περίσσεια οδηγείται με υπερχείλιση ή άντληση στο δίκτυο αποχέτευσης. 

Το δίκτυο αποχέτευσης θα συλλέγει βαρυτικά τα ακάθαρτα που παράγονται σε κάθε κτίριο και θα τα 
οδηγεί σε εξωτερικό κεντρικό υπόγειο δίκτυο και εν συνεχεία μέσω αυτού στην Μ.Ε.Σ. (μονάδα 
επεξεργασίας στραγγισμάτων). 

Τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελούν μέρος της τεχνικής προσφοράς 
του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. 

 

11.3.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Η εγκατάσταση αυτή αφορά την συλλογή των βρόχινων νερών από τη στέγη και τους ακάλυπτους χώρους 
έκαστου κτηρίου και την απομάκρυνση τους από το κάθε κτίριο προς τον περιβάλλοντα χώρο.  

Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την 
πρότασή του. 

 

11.4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Εγκατάσταση πυροπροστασίας αποτελούμενη από όλα τα απαραίτητα μέσα θα υπάρχει σε όλα τα κτίρια 
και κλειστά υπόστεγα. 
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Τα ελάχιστα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας (όπως ενδεικτικά: πυροσβεστικές φωλιές, καταιονισμός, 
τοπικά συστήματα κατάσβεσης, πυρανιχνεύσεις, ο απαραίτητος αριθμός και τύπος πυροσβεστήρων, κλπ.) 
προκύπτουν από τους ισχύοντες κανονισμούς, ενώ η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία να προβεί και σε περαιτέρω απαιτήσεις. 

 

Για την τροφοδοσία των νέων έργων προβλέπεται η κατασκευή νέας δεξαμενής πυρόσβεσης χωρητικότητας 
τουλάχιστον 100κ.μ.  

 

Για τη προστασία της εγκατάστασης είναι αναγκαία η λήψη μέτρων πυρασφάλειας, που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον: 

 Αυτόματο σύστημα καταιονισμού (sprinkler), κατ’ ελάχιστον στην μονάδα Υποδοχής Σύμμεικτων 
απορριμμάτων 

 Φορητούς πυροσβεστήρες αφρού, σκόνης και CO2 κατά περίπτωση 

 Τροχήλατους πυροσβεστήρες 25kg ή 50kg 

 Σύστημα πυρανίχνευσης στα νέα κτίρια της εγκατάστασης, παραγωγικά και μη 

 Σύστημα ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων, κυρίως H2S και CH4, τα οποία δημιουργούν εκρηκτικά 
μίγματα, όπου απαιτείται.   

 Σύστημα ανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης με CO2 ή άλλο μέσο στον υποσταθμό. 

 Δίκτυο πυρόσβεσης με φωλιές και ερμάρια. 

Επίσης θα διαμορφωθεί μέσα στο χώρο αμέσως εσωτερικά της περίφραξης, αντιπυρική ζώνη ελαχίστου 
πλάτους 8 m. H αντιπυρική ζώνη πρέπει να είναι περιμετρική, παράλληλη με την περίφραξη σε όλο το 
μήκος αυτής, προς εξωτερικό του γηπέδου όμορο γήπεδο. 

Επίσης πρέπει να ελέγχεται και να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σκοπός της είναι η αποφυγή 
μετάδοσης τυχούσας πυρκαγιάς από το εσωτερικό του χώρου στην περιβάλλουσα περιοχή, σε περίπτωση 
εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός των ορίων του οικοπέδου, και το αντίστροφο. Στο τμήμα της περίφραξης που 
αναπτύσσεται η δενδροφύτευση απόκρυψης του χώρου, η αντιπυρική ζώνη θα κατασκευαστεί μέσα και 
από την περίφραξη και από την δενδροφύτευση. 

Ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου 
ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και 
οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

11.4.1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Το δίκτυο πυρόσβεσης με νερό που θα καλύπτει το χώρο των νέων εγκαταστάσεων περιλαμβάνει: α) τους 
υποδοχείς πυρόσβεσης, β) το δίκτυο σωληνώσεων, γ) το πυροσβεστικό συγκρότημα και δ) τη δεξαμενή 
πυρόσβεσης. 

Η χωρητικότητα της δεξαμενής, το μήκος του δικτύου και το πλήθος των φωλιών, θα επαρκεί για τη 
πυρόσβεση τους συνόλου της εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση η δεξαμενή θα έχει όγκο τουλάχιστον 
100κ.μ.. 

Σε κάθε κτίριο, θα τοποθετηθούν πυροσβεστικές φωλιές, κατηγορίας ΙΙ τόσες σε αριθμό όσες είναι 
απαραίτητο να καλύψουν το χώρο. Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα φέρει: 

α) Ειδική δικλείδα (κρουνός ορειχάλκινος) διαμέτρου 2", τύπου πυροσβεστικής, το ένα άκρο της οποίας θα 
συνδέεται με το δίκτυο και στο άλλο θα φέρει διάταξη για την προσαρμογή σε αυτήν συνδέσμου του 
εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα. 

β) Διπλωτήρα ή τυλικτήρα, για να δέχεται διπλωμένο ή τυλιγμένο τον εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα. 
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γ) Εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα από πλέγμα συνθετικών ινών με εσωτερική επένδυση ελαστικού, 
διαμέτρου 1 3/4", μήκους 20 m, ο οποίος μέσω ειδικού συνδέσμου θα είναι μόνιμα συνδεδεμένος στην 
παραπάνω δικλείδα. 

δ) Ακροφύσιο εκτόξευσης νερού, ειδικού τύπου (αυλός πυρόσβεσης από ειδικό κράμα αλουμινίου) με 
δυνατότητα ρύθμισης της παροχής (βολής) καθώς και δημιουργίας προπετάσματος για την προστασία του 
χειριστή, μόνιμα συνδεδεμένο στο άκρο του εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα. 

Εκτός από πυροσβεστικές φωλιές, για τη πυρόσβεση των χώρων, θα τοποθετηθούν πυροσβεστικά ερμάρια 
μέσα στα οποία βρίσκονται: λοστός διάρρηξης, ένα μεγάλο πέλεκυ, ένα φτυάρι, μία δύσφλεκτη κουβέρτα 
διάσωσης, δύο ηλεκτρικούς φανούς χειρός, μια αναπνευστική συσκευή οξυγόνου, δυο ατομικές 
προσωπίδες με φίλτρο και δύο προστατευτικά κράνη. Επίσης σε κάθε κτίριο θα τοποθετηθούν φορητοί 
πυροσβεστήρες αφρού, σκόνης και CO2 κατά περίπτωση. 

Το δίκτυο σωληνώσεων της Πυρόσβεσης εντός των κτιρίων και εκτός του εδάφους θα κατασκευαστεί με 
γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες. Οι σωλήνες πρέπει να συνδέονται με σπειρώματα, συγκόλληση, 
φλάντζες ή ειδικούς συνδέσμους και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 268, ΕΛΟΤ 269, ΕΛΟΤ 281, ΙSO 
R/65 ή άλλα αντίστοιχα. 

Το υπόγειο δίκτυο πυρόσβεσης θα κατασκευαστεί από αγωγό πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς αντοχής 
τουλάχιστον 12,5 atm και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από το 150% της πίεσης λειτουργίας, της πίεσης 
δηλαδή της αντλίας διαφυγών. 

Το αντλητικό συγκρότημα που θα εξυπηρετεί το δίκτυο πυρόσβεσης περιλαμβάνει: δυο κύριες αντλίες 
(ηλεκτροκίνητη και ντιζελοκίνητη) και μια βοηθητική (jockey pump). Επίσης περιλαμβάνει το: πιεστικό 
δοχείο μεμβράνης, τον πίνακα κίνησης και αυτοματισμών με διάταξη αυτόματης εκκίνησης και το 
συσσωρευτή με αυτόματη φόρτιση. 

Η παροχή και η πίεση των αντλιών και η διαστασιολόγηση του δικτύου σωληνώσεων θα εξασφαλίζουν 
παροχή για ταυτόχρονη λειτουργία 2 πυροσβεστικών φωλιών σε 2 τουλάχιστον ανεξάρτητους επιμέρους 
κλάδους του δικτύου και πίεση 4.5 bar στη δυσμενέστερη φωλιά κάθε κλάδου. Ο όγκος της δεξαμενής 
επαρκεί για λειτουργία τουλάχιστον 2 ωρών λόγω του ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε απομακρυσμένη 
θέση. 

Η σχεδίαση του δικτύου πυρόσβεσης αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου 
ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και 
οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

11.4.2 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Για την ανίχνευση εκρηκτικών αερίων, φωτιάς και την κατάσβεσή τους προτείνονται: 

Στους χώρους γραφείων θα εγκατασταθούν διευθυνσιοδοτούμενοι ανιχνευτές φωτοηλεκτρικού τύπου, οι 
οποίοι θα ανιχνεύουν την ύπαρξη καπνού με εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας ανά ορισμένα χρονικά 
διαστήματα. Σε επίκαιρες θέσεις των προστατευόμενων χώρων τοποθετούνται κομβία συναγερμού, ενώ 
εξωτερικά των κτιρίων θα υπάρχει σύστημα φωτεινού επαναλήπτη - σειρήνας σε εμφανές σημείο ώστε να 
γίνεται αντιληπτή ηχητικά, η ύπαρξη καπνού σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι διευθυνσιοδοτούμενος και θα συνδυάζεται με αντίστοιχα για 
αυτόν υλικά. 

Στα κτίρια μηχανικής επεξεργασίας προβλέπεται αυτόματο σύστημα ανίχνευσης φωτιάς και ανιχνευτές 
εκρηκτικών αερίων που θα δίνουν ηχητικό σήμα. Κάθε κτίριο θα περιλαμβάνει έναν τοπικό πίνακα 
ανίχνευσης στον οποίο θα συνδέονται οι πυρανιχνευτές, τα μπουτόν και η φαροσειρήνα συναγερμού. 

Για την ανίχνευση αερίων σε περίπτωση δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων από την εκπομπή επικίνδυνων 
αερίων όπως Η2S και CH4 προβλέπεται η εγκατάσταση ανιχνευτών αερίου σε κλειστούς χώρους. Σε 
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περίπτωση ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων θα ενεργοποιείται ηχητικό σήμα μέσω σειρήνας η οποία θα 
τοποθετείται εξωτερικά του κτιρίου. Εσωτερικά των κτιρίων και σε επίκαιρα σημεία θα τοποθετηθούν 
πυροσβεστήρες αφρού και CO2. 

Επίσης θα κατασκευαστεί απαραίτητα αυτόματο σύστημα ανίχνευσης τύπου CROSS ZONΙNG – κατάσβεσης 
με CΟ2 (ή άλλο δόκιμο κατασβεστικό υλικό) στους χώρους των Μ/Σ και των πεδίων χαμηλής τάσης, ενώ 
στους υπόλοιπους χώρους του, εγκαθίσταται απλό σύστημα πυρανίχνευσης με ανιχνευτές φωτοηλεκτρικού 
τύπου, κομβία συναγερμού, πυροσβεστήρες CO2 κοντά στις εξόδους του κτιρίου, φωτιστικά ασφαλείας με 
την ένδειξη “EXIT”, καθώς και σύστημα φωτεινού επαναλήπτη και σειρήνας. 

Το σύστημα πυρανίχνευσης θα αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα μεταφέρει όλα τα σήματα στον 
κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης που θα εγκατασταθεί στο χώρο ελέγχου της μονάδας. 

Γενικά για τις εγκαταστάσεις θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία, για αντιπυρική 
προστασία βιοτεχνικών – βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ώστε μετά την ολοκλήρωση των έργων να εκδοθεί 
από τη αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της εγκατάστασης. 

Ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων πυρανίχνευσης αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές 
απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

11.5 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Για την αντικεραυνική προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων του έργου θα χρησιμοποιηθεί 
σύστημα Σ.Α.Π. αποτελούμενο από: 

 Θεμελιακή γείωση σε κάθε κτίριο και υπόστεγο στις πεδιλοδοκούς αυτού. 

 Σχηματισμό κλωβού faraday με βρόχους 20x20m σε κάθε μεταλλικό κτίριο και υπόστεγο και 
σύνδεση του με την θεμελιακή γείωση. 

 Τοποθέτηση αλεξικέραυνων ιονισμού στις άκρες των κτιρίων συνδεδεμένων αγώγιμα τόσο με τον 
βρόχο faraday όπου υπάρχει, όσο και με την θεμελιακή γείωση του κάθε κτιρίου. 

 Μεμονωμένα αλεξικέραυνα ιονισμού επί ιστού συνολικού ύψους 15 m, με δική τους ανεξάρτητη 
γείωση 

 Διατάξεις απαγωγής υπερτάσεων οφειλόμενων σε κεραυνικά ρεύματα ,από τις γραμμές ισχύος και 
ασθενών ρευμάτων. 

Γι’ αυτό σε κάθε κτίριο, μεταλλικό ή συμβατικό, θα προβλέπεται εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 
Σ.Α.Π, από ικανό αριθμό αλεξικέραυνων ιονισμού κατάλληλου τελικού ύψους ώστε να εξασφαλίζεται 
προστασία κατηγορίας Ι (NSF 17102) σε όλη την κάλυψη του κτιρίου ενώ η περιοχή γύρω από τα κτίρια θα 
καλύπτεται με προστασία κατηγορίας ΙΙΙ (NSF 17102). Επιπλέον σε κάθε μεταλλικό κτίριο θα τοποθετηθεί 
και πλέγμα κλωβού faraday μέγιστου βρόγχου 20x20m. Το σύστημα Σ.Α.Π συνδέεται μέσω χαλύβδινου 
αγωγού κατάλληλης διατομής με την θεμελιακή γείωση του κτιρίου. 

Εντός των κτιρίων υπάρχει εξοπλισμός υπέρτασης, σε κάθε κεντρικό πίνακα για όλους τους πόλους και τον 
ουδέτερο, ώστε να διοχετεύει τα επαγόμενα ρεύματα στην ηλεκτρολογική γείωση. 

Επιπλέον των συστημάτων Σ.Α.Π των κτιρίων προβλέπεται η τοποθέτηση κατάλληλου αριθμού 
αλεξικέραυνων ιονισμού κατάλληλου ύψους (τουλάχιστον 10 μέτρων) σε κατάλληλο σημείο του γηπέδου 
της μονάδας ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα διάφορα σημεία αυτού με προστασία 
κατηγορίας ΙΙΙ (NSF 17102). 

Κάθε αλεξικέραυνο ιονισμού σε ιστό θα φέρει περιμετρική γείωση ώστε να απάγει τα κεραυνικά φορτία με 
ασφάλεια στο έδαφος, (γείωση προστασίας έναντι βηματικής τάσης) και μαγνητική κάρτα καταγραφής των 
πληγμάτων. 
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Για την γείωση ασφάλειας και λειτουργίας σε όλα τα κτίρια (μεταλλικά και μη) θα κατασκευαστεί 
θεμελιακή γείωση με ταινία πλάτους 40mm 4mm πάχους θερμά επιψευδαργυρωμένη, η οποία θα 
τοποθετηθεί στα πέδιλα της θεμελίωσης και σε βάθος τουλάχιστον 1 m, επαυξημένη με τους απαραίτητους 
εγκάρσιους φορείς ώστε κανένα σημείο του χώρου να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη από 10 μέτρα από 
την ταινία. Ειδικότερα στα κτίρια των υποσταθμών θα τοποθετηθεί επιπλέον πλέγμα δαρινγκ και 
ισοδυναμική γείωση όλων των μεταλλικών μερών του κτιρίου, πόρτες, παράθυρα κλπ. 

Οι κανονισμοί με τους οποίους θα μελετηθούν και θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις είναι: 

 ΕΛΟΤ HD384 

 ΕΛΟΤ 1197-1, ΕΛΟΤ 1412Β, ΕΛΟΤ HD384 

  ΕΛΟΤ ΤΠ 04-50-01-00, 04-50-02-00. 

Ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων αντικεραυνικής προστασίας αποτελεί μέρος της τεχνικής 
προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται 
οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

11.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Λόγω της υψηλής τιμής εγκατεστημένης ισχύος, η εγκατάσταση δεν μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί από το 
δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΣΜΗΕ. Άρα η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας στον σταθμό, θα 
πραγματοποιηθεί από το δίκτυο μέσης τάσης, το οποίο θα επεκταθεί μέχρι το σημείο λειτουργίας του 
υποσταθμού. Στην περιοχή διέρχεται δίκτυο Μέσης Τάσης. 

Θα πρέπει να κατασκευαστεί εντός των ορίων της εγκατάστασης, ιδιωτικός υποσταθμός υποβιβασμού 
τάσης. 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η κατασκευή οικίσκου πινάκων ΔΕΣΜΗΕ αν απαιτηθεί. 

Στον Υποσταθμό της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί  μετασχηματιστής (Μ/Σ) 20/0.4kV, ελαίου ή ξηρού 
τύπου, ένας κύριος και ένας εφεδρικός, οι οποίοι θα μπορούν να καλύψουν τη συνολική ζήτηση για τη 
λειτουργία της εγκατάστασης. 

Αν από το σχεδιασμό απαιτηθεί κατά τμήματα υποβίβαση τάσης, τότε σε κάθε υποσταθμό (Υ/Σ) θα 
τοποθετηθούν 2 Μ/Σ, ένας κύριος και ένας εφεδρικός, που θα καλύπτουν τις ισχύ της ομάδας 
καταναλωτών. Οι Μ/Σ θα είναι σε ξεχωριστό χώρο του Υ/Σ. 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (μέσης και χαμηλής τάσης) θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παρακάτω κανονισμών: 

α)  ΕΛΟΤ HD 384 

β) Των απαιτήσεων και των οδηγιών της ΔΕΗ. 

γ) Των Γερμανικών Κανονισμών VDE 0100 και 0101. 

δ) Των διαφόρων διεθνών τροποποιήσεων όπως DIN, VDE, IEC κλπ. 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης θα περιλαμβάνουν : α) τα  πεδία μέσης τάσεως 

β) τους μετασχηματιστές υποβιβασμού της τάσεως γ) τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσεως 

δ) πεδίο αντιστάθμισης ( τους πυκνωτές διορθώσεως του συντελεστή ισχύος). ε) κεντρικές γειώσεις 

στ) εγκατάσταση κίνησης 

ζ) εγκατάσταση εσωτερικού- εξωτερικού φωτισμού ζ) ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης – καλωδιώσεις 

η) έλεγχος των εγκαταστάσεων με βάση το ΕΛΟΤ HD 384 

Σε όλους τους πίνακες και υποπίνακες θα γίνει πρόβλεψη εφεδρικού φορτίου και κυκλωμάτων τουλάχιστον 
20%. 
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Ο καθορισμός των απαραίτητων ηλεκτρολογικών έργων αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές 
απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

11.7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Μετασχηματιστής 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μηχανής καύσης βιοαερίου θα ανυψώνεται στα 20kV μέσω 
μετασχηματιστή ελαίου ή ξηρού τύπου. 

Ο μετασχηματιστής και όλος ο εξοπλισμός ανύψωσης θα συστεγάζεται με τον εξοπλισμό υποβιβασμού 
τάσης σε κτίριο υποσταθμού ανύψωσης ή προκατασκευασμένος οικίσκο Υ/Σ. 

Προβλέπεται ένας Μ/Σ ανά μηχανή συμπαραγωγής. 

Χώρος ΜΤ 

Ο χώρος ΜΤ περιέχει τον πίνακα μέσης τάσης, ο οποίος θα αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία: 

 Ένα πεδίο εξόδου προς το Δίκτυο με αλεξικέραυνα. 

 Ένα πεδίο αυτόματου διακόπτη ισχύος (ΑΔΔ) 

 Ένα πεδίο αυτόματου διακόπτη ισχύος για κάθε Η/Ζ, το οποίο θα δρα ως διακόπτης παραλληλισμού 
με το Δίκτυο 

 Πεδία μετρήσεων για την τροφοδοσία των ηλεκτρονόμων. 

 

11.8 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 

Για μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος (π.χ. βλάβη δικτύου) προβλέπεται η εγκατάσταση 
στο χώρο ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), που θα καλύπτει τη λειτουργία τουλάχιστον των 
κρίσιμων εγκαταστάσεων, εφεδρικής ισχύος τουλάχιστον 800 KVA. Το Η/Ζ θα τοποθετηθεί εντός του 
κτιρίου του υποσταθμού. 

Αν από την προσφερόμενη λύση, γίνει τροφοδοσία σε επιμέρους ομάδες καταναλωτών με επιμέρους 
υποσταθμούς, τότε κάθε ομάδα θα έχει το δικό της Η/Ζ. σε αυτή την περίπτωση το άθροισμα της ισχύος 
των Η/Ζ θα είναι τουλάχιστον 800kVA. 

 

Ως κρίσιμες εγκαταστάσεις προτείνονται: 

 Φωτισμός χώρων κτιρίων 

 Οδοφωτισμός 

 Θύρες Εκφόρτωσης Απορριμμάτων 

 Σταθμός Άντλησης και Καύσης Βιοαερίου. 

 Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων (ο διαγωνιζόμενος τεκμηριώνει τα κρίσιμα φορτία) 

 Πιθανά αντλιοστάσια αποχέτευσης 

 Συστήματα Βιολογικής επεξεργασίας (αναερόβιοι-αερόβιοι αντιδραστήρες) 

 Συστήματα εξαερισμού και επεξεργασίας αέρα (απόσμηση-αποκονίωση) 

 Λοιπές εγκαταστάσεις που από τη φιλοσοφία σχεδιασμού του έργου κρίνονται ως κρίσιμες. 

Σημειώνεται ότι το πυροσβεστικό συγκρότημα έχει δικό του εφεδρικό πετρελαιοκινητήρα. 

Το Η/Ζ πρέπει να αποτελείται από πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια που συνδέονται ομοαξονικά, μέσω 
εύκαμπτου μεταλλικού συνδέσμου και να αποτελούν ενιαίο και δυναμικά ζυγοσταθμισμένο συγκρότημα. 
Θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου για 8ωρη λειτουργία. Το Η/Ζ θα πρέπει να 
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συνοδεύεται από συσσωρευτή (ές) η χωρητικότητα των οποίων επαρκεί για 10 προσπάθειες εκκινήσεως. Το 
Η/Ζ πρέπει να είναι πλήρως συρματωμένο, με τον πίνακα του τοποθετημένο πάνω σε μεταλλική βάση που 
εδράζεται στη βάση του. Στην ίδια μεταλλική βάση πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένο μεταλλικό ερμάριο 
εντός του οποίου βρίσκεται καταλλήλου ισχύος αυτόματος διακόπτης προστασίας της γεννήτριας (CIRCUIT 
BREAKER) από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. 

Η σχεδίαση της γεννήτριας του Η/Ζ να είναι τέτοια που τα ηλεκτρικά της χαρακτηριστικά να συμφωνούν με 
τα πρότυπα BS 5000 Part 99, IEC 24-1, VDE 530, UTE 51100 & NEMA MG 122. 

Με το πέρας της εγκατάστασης του Η/Ζ θα εκδοθεί η άδεια απαλλαγής του από παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Ο καθορισμός του μεγέθους του Η/Ζ αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα 
με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της 
τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

11.9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Σκοπός της εγκατάστασης φωτισμού είναι η εξασφάλιση της επιθυμητής στάθμης φωτεινής έντασης, που 
επιβάλλεται από τη διαφορετική χρήση των χώρων σε συνδυασμό με: 

 Επαρκής φωτισμός στο επίπεδο εργασίας. 

 Σωστός φωτισμός στο σύνολο του χώρου 

 Κατάλληλη χρωματική απόδοση 

 Χαμηλή στάθμη θάμβωσης 

 Ευελιξία στην αλλαγή χρήσης χώρου 

 Οικονομία στη λειτουργία 

 Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 

 Ευχέρεια στην εγκατάσταση 

 Άρτια αισθητική εμφάνιση 

 Μεγάλη διάρκεια ζωής εξοπλισμού. 

 Ευκολία συντήρησης 

Η επιλογή του αριθμού και του είδους των φωτιστικών σωμάτων στους χώρους πρέπει να γίνει με βάσει 
των απαιτήσεων σε φωτισμό του εκάστοτε χώρου. 

Προτεινόμενες στάθμες φωτισμού: 

 Μηχανοστάσια, Ηλεκτροστάσια 300 LUX 

 Συνεργεία και κτίρια επεξεργασίας (γενικός φωτισμός)  300 LUX 

 Κτίρια επεξεργασίας (ειδικός φωτισμός, π.χ. σε καμπίνες)  700 LUX 

 Υπόστεγα αποθήκευσης υλικού 200LUX 

 Υπόστεγα στάθμευσης οχημάτων  200LUX 

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται τα φωτιστικά σώματα, οι καλωδιώσεις και οι διακόπτες και τα λοιπά 
όργανα ελέγχου του φωτισμού. Οι πίνακες περιλαμβάνονται στην "Εγκατάσταση Κίνησης". 

Ο καθορισμός του εξοπλισμού εξωτερικού και εσωτερικού φωτισμού αποτελεί μέρος της τεχνικής 
προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται 
οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

11.9.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
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Σε γενικές γραμμές ο γενικός φωτισμός των χώρων των κτιρίων πραγματοποιείται με Φ.Σ. τεχνολογίας LED. 
Στους χώρους γραφείων τα Φ.Σ. είναι εμφανή οροφής. Η διάταξη των Φ.Σ. στους χώρους αυτούς ακολουθεί 
μία ομοιόμορφη κατανομή. Τα Φ.Σ. γενικά τροφοδοτούνται από τοπικούς πίνακες φωτισμού. 

Ο έλεγχος του φωτισμού στους διάφορους χώρους του κτιρίου γίνεται από τοπικούς διακόπτες. Επί πλέον 
προβλέπεται ένας ραγοδιακόπτης ανά κύκλωμα στον αντίστοιχο πίνακα. 

Με τον τρόπο αυτό η αφή και σβέση των Φ.Σ. μπορεί να γίνει από ένα σημείο και είναι εύκολο να γίνει από 
ένα άτομο πριν και μετά την προσέλευση του προσωπικού. 

Τα Φ.Σ., των WC και ορισμένων μικρών χώρων και μεμονωμένων γραφείων, ελέγχονται από τοπικούς 
διακόπτες. 

O εσωτερικός φωτισμός σε χώρους γραφείων θα πραγματοποιηθεί με φωτιστικά τεχνολογίας LED, στους 
υπόλοιπους μηχανολογικούς χώρους, λόγω μεγάλου ύψους, προτείνονται φωτιστικά σώματα τύπου 
καμπάνας με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.  

 

11.9.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Ο εξωτερικός φωτισμός είναι απαραίτητος για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας. Θα εγκατασταθεί 
εξωτερικός φωτισμός παράπλευρα της οδοποιίας από την πύλη και για όλο το μήκος της οδοποιίας της 
εγκατάστασης. Ο εξωτερικός φωτισμός θα πραγματοποιηθεί με φωτιστικά δρόμου τύπου βραχίονα, με 
λαμπτήρα τεχνολογίας LED. 

H τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται ανά 20-30 περίπου μέτρα, σε σιδηροϊστούς, ελάχιστου 
ύψους 6m. Σε σημεία της εγκατάστασης πλησίον των κτιρίων και θέσεων εκφόρτωσης, οι ιστοί για λόγους 
ασφαλείας θα είναι ύψους 9m ή ισοδύναμα το σημείο στερέωσης των βραχιόνων επί των κτιρίων θα 
γίνεται σε αυτή τη στάθμη. 

Για την τοποθέτηση των ιστών θα γίνει εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως. Η βάση θα 
κατασκευαστεί άοπλη από κατάλληλο σκυρόδεμα με πλευρική οπή για τη διέλευση του τροφοδοτικού 
καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Από το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα αναχωρεί κατάλληλο καλώδιο για 
την τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώματος. Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας 
των καλωδίων προς τα φωτιστικά σώματα, οι ακροδέκτες συνδέσεως των εισερχόμενων και εξερχόμενων 
καλωδίων, γειώσεις, κ.λπ. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα με την βοήθεια φωτοκύτταρου σε 
συνδυασμό με χρονοδιακόπτη (με επάρκεια έναντι διακοπής ρεύματος). 

Για την ηλεκτρική τροφοδοσία της εγκατάστασης εξωτερικού φωτισμού προβλέπεται η κατασκευή δικτύου 
στο οποίο οι καλωδιώσεις θα είναι υπόγειες. 

Ενδεικτικές στάθμες φωτισμού: 

 Περιοχές κίνησης οχημάτων: 20 lux με χρωματική απόδοση >70 

 Εξωτερικοί επισκέψιμοι χώροι γύρω από κτίρια: 40 lux με χρωματική απόδοση >70 

 Εξωτερικοί χώροι με πιθανή νυχτερινή εργασία: 80 lux με χρωματική απόδοση >70 

 

11.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος τηλεφώνων για την εξυπηρέτηση των διαφόρων χώρων κάθε 
κτιρίου. 

Σκοπός της τηλεφωνικής εγκατάστασης είναι η εξασφάλιση της τηλεφωνικής επικοινωνίας των εσωτερικών 
συνδρομητών μεταξύ τους, με το εθνικό δίκτυο και με το διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο. Η τηλεφωνική 
επικοινωνία εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση μέσω κατάλληλου δικτύου παρόχου τηλεπικοινωνιών και 
τηλεφωνικών κατανεμητών. 

Η εγκατάσταση τηλεφώνων περιλαμβάνει: 
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 Τις λήψεις τηλεφώνων 

 Τους τηλεφωνικούς κατανεμητές και το τηλεφωνικό δίκτυο 

Επιπρόσθετα, θα προβλέπεται κατάλληλος εξοπλισμός για τη σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Στο γήπεδο υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο τηλεφωνίας. Αντικείμενο του έργου είναι η διασύνδεση με τη 
μονάδα και η εσωτερική διανομή προς τις θέσεις τηλεφώνων. 

Ο καθορισμός του εξοπλισμού του συστήματος τηλεφώνων αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές 
απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

11.11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης – κλιματισμού – αερισμού/εξαερισμού στα κτίρια και χώρους (π.χ. 
γραφεία) παραμονής-εργασίας προσωπικού προτείνεται να γίνει ως κάτωθι: 

 η θέρμανση και ψύξη γραφείων και χώρων παραμονής προσωπικού του κτιρίου Προσωπικού θα 
γίνει με αντλίες θερμότητας τοπικές τύπου split-unit ή με κεντρικές τύπου VRV (αποτελούμενες από 
κεντρική εξωτερική μονάδα και επιμέρους εσωτερικές επίτοιχες ή επιδαπέδιες κατά περίπτωση 
μονάδες). Η θέρμανση και ο κλιματισμός στους λοιπούς χώρους γραφείων άλλων 
κτηρίων/μονάδων (π.χ. γραφείο ελέγχου Μ.Ε.Σ., γραφεία ελέγχου σε κτίρια διεργασίας, κλπ) θα 
γίνει με όμοιο τρόπο. Παράλληλα στους παραπάνω χώρους θα κατασκευαστεί δίκτυο αερισμού-
εξαερισμού με ανάκτηση θερμικής ενέργειας, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις εξαερισμού της 
Τ.Ο.ΤΕ.Ε 20701-1. 

 Στους χώρους παραγωγικής διεργασίας-εργασίας προσωπικού των κτιρίων/μονάδων διεργασίας 
(καμπίνα χειροδιαλογής, καμπίνες ποιοτικού ελέγχου, κλπ) η θέρμανση – κλιματισμός θα γίνει με 
τοπικές ή/και κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με εισαγωγή νωπού φιλτραρισμένου αέρα 100% από 
το εξωτερικό περιβάλλον και κανάλια προσαγωγής κλιματισμένου αέρα με διάταξη ανάκτησης 
θερμικής ενέργειας από την απόρριψη. Οι ελάχιστες εναλλαγές αέρα σε αυτούς τους χώρους είναι 
10 ανά ώρα. Στους εν λόγω χώρους θα υπάρχει υπερπίεση. 

 Οι απαιτήσεις εξαερισμού για τους λοιπούς χώρους (π.χ. του κτηρίου Προσωπικού, WC, 
αποδυτηρίων, κλπ) δίνονται από την Τ.Ο.ΤΕ.Ε 20701-1 και θα γίνουν με τοπικές μονάδες 
εξαερισμού, μονάδες τοίχου ή αγωγούς εξαερισμού, κ.λπ. 

 Στα WC και στους χώρους υγιεινής η θέρμανση θα δύναται να γίνει με ηλεκτρικά θερμαντικά 
σώματα. 

Εκτός από τον βιομηχανικό γενικό εξαερισμό του χώρου/κτηρίου θα υπάρχει και ξεχωριστός τοπικός 
εξαερισμός (αποκονίωση) πάνω από κάθε σημείο εστιακής δημιουργίας σκόνης όπως π.χ. είσοδοι σε 
τεμαχιστές και λοιπά μηχανήματα, πτώσεις υλικών από μία μεταφορική ταινία σε άλλη, κλπ.  

Σε κάθε κλειστό κτίριο επεξεργασίας και υποδοχής θα γίνει εγκατάσταση βιομηχανικού εξαερισμού (δίκτυα 
μεσαίας ή/και μεγάλης πίεσης), αποτελούμενη από κανάλια απαγωγής αέρα κυκλικής (επί το πλείστον) 
ή/και ορθογωνικής διατομής και κατάλληλων παχών/ενισχύσεων ανά περίπτωση και έτσι ώστε να υπάρχει 
υποπίεση στο χώρο. 

Ο καθορισμός του εξοπλισμού κλιματισμού – θέρμανσης – αερισμού/εξαερισμού αποτελεί μέρος της 
τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

11.12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
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Για την ασφάλεια της εγκατάστασης θα εγκατασταθεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) τεχνολογίας IP , 
με σκοπό να μεταδίδει άριστης ποιότητας πληροφορία και υψηλής ευκρίνειας εικόνα σε κάθε περίσταση 
όπως κατά τη διάρκεια της ημέρας, το σκοτάδι, μακρινές αποστάσεις κλπ. To σύστημα θα αποτελείται από 
καταγραφικό με δυνατότητα επέκτασης και κάμερες παρακολούθησης με δυνατότητα εξωτερικής, 
νυχτερινής λήψης και δυνατότητα κίνησης. 

Οι κάμερες θα τοποθετηθούν απαραίτητα στη πύλη εισόδου και στο ζυγιστήριο, στις θέσεις εκφόρτωσης 
των απορριμματοφόρων και σε όποιο άλλο κρίσιμο σημείο της εγκατάστασης κριθεί απαραίτητο. 

Η εποπτεία της εικόνας θα γίνεται από το χώρο ελέγχου της μονάδας. 

Ο καθορισμός του εξοπλισμού του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης αποτελεί μέρος της τεχνικής 
προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται 
οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

11.13 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Το σύνολο των λειτουργιών της μονάδας επεξεργασίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, θα είναι 
αυτοματοποιημένο. Όλες οι λειτουργίες θα παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου από σύστημα αυτοματισμών 
ώστε η εποπτεία της εγκατάστασης να είναι πλήρης. Το σύνολο των πληροφοριών θα καταλήγει στο χώρο 
ελέγχου στο νέο κτίριο διοίκησης – εξυπηρέτησης. 

Ειδικότερα θα παρέχονται οι εξής δυνατότητες: 

 επέμβαση στη λειτουργία των μηχανημάτων (εκκίνηση / σταμάτημα) 

 μεταβολή συνθηκών λειτουργίας (αύξηση παροχής, κ.λπ.) 

 έλεγχος ομαλής λειτουργίας (έγκαιρος εντοπισμός βλαβών) 

 καταγραφή και παρακολούθηση λειτουργικών παραμέτρων – προγραμματισμός συντήρησης. 

Τα συστήματα μετρήσεων και αυτοματισμού θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε: 

 Να παρέχουν στον χώρο ελέγχου, επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση των μονάδων του 
εργοστασίου. 

 Να επιτρέπουν την αυτόματη λειτουργία των μονάδων υπό κανονικές συνθήκες. 

 Να επιτρέπουν την παρέμβαση από τον κεντρικό θάλαμο ελέγχου στην λειτουργία της κάθε 
μονάδας, αν κρίνεται απαραίτητο. 

Το σύστημα θα συμπληρώνεται και από τον έλεγχο άλλων λειτουργικών μονάδων του χώρου όπως 
γεφυροπλάστιγγα, πυρσός, Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), Μονάδα Αξιοποίησης 
Βιοαερίου, κ.λπ. 

Το Κεντρικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου (ΚΣΠΕ) θα αποτελείται από όλα τα απαραίτητα 
συστήματα και όργανα που απαιτούνται για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Τα 
κύρια τμήματα του είναι το σύστημα αυτοματισμού και λειτουργίας που αποτελείται από το δίκτυο των 
προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) και το σύστημα SCADA. Το κεντρικό σύστημα πληροφορικής 
(ΚΣΠ) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το δίκτυο των υπολογιστών με τους εκτυπωτές, οι εξυπηρετητές 
δικτύου, και το λογισμικό διαχείρισης του σταθμού με τη βάση δεδομένων και την διασύνδεση με το 
διαδίκτυο και τα αισθητήρια όργανα που τροφοδοτούν με πληροφορίες το ΚΣΠΕ. Το δίκτυο επικοινωνιών 
αποτελείται από πολύτροπη οπτική ίνα σε Ethernet δακτύλιο (Ring) υψηλής ταχύτητας 1 Gigabit/s για 
μεταφορά και εικόνας. Σε αυτό το δίκτυο θα συνδεθούν τα PLC όλων των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων 
που θα προσφερθούν με PLC, το σύστημα ελέγχου της μονάδας, το σύστημα της γεφυροπλάστιγγας, το PLC 
του πυρσού καύσης, τα PLC των μηχανών συμπαραγωγής, τα PLC των εγκαταστάσεων βιολογικής 
επεξεργασίας κ.ο.κ., μέσω οπτικής ίνας. 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           60  

Ο καθορισμός του εξοπλισμού του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου αποτελεί μέρος της τεχνικής 
προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανάλογα με την πρότασή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται 
οι βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

11.13.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΥ 

Ο αυτόματος έλεγχος του της μονάδας απαιτεί την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τοπικού δικτύου 
βιομηχανικού τύπου επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου και των 
υπολοίπων στοιχείων, για την παρακολούθηση και διαχείριση της λειτουργίας των επιμέρους μονάδων της 
εγκατάστασης. 

Tα στοιχεία που θα αποτελούν την δομή του δικτύου είναι τα κάτωθι: 

 Το κέντρο ελέγχου στο control room στο οποίο θα εγκατασταθεί κατάλληλος Η/Υ με δυνατότητες 
που θα ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του συστήματος. Στον Η/Υ θα εγκατασταθεί η εφαρμογή 
SCADA με την οποία θα επιτυγχάνεται ο εποπτικός έλεγχος της μονάδας και θα δίνονται οι 
απαραίτητες εντολές για την λειτουργία του συστήματος. 

 Τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου - ΤΣΕ (προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές) που θα 
τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία της εγκατάστασης ώστε να επιτυγχάνεται η αυτόματη 
λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού της κάθε μονάδος. 

 Τα τοπικά χειριστήρια ελέγχου σε κάθε μονάδα της εγκατάστασης τα οποία θα φέρουν τα 
απαραίτητα στοιχεία ελέγχου και σήμανσης (button, λυχνίες, κ.τ.λ.). 

 Σύνολο οργάνων μέτρησης και αισθητηρίων για τη λήψη μετρήσεων και ενέργεια διεργασιών που 
κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή λειτουργία και εποπτεία των επιμέρους μονάδων της 
εγκατάστασης. 

 Επικοινωνία τοπικών σταθμών και μεταφορά δεδομένων με την ανάπτυξη κατάλληλου 
συνδυασμού βιομηχανικών δικτύων πεδίου για την επικοινωνία στο αρχικό ανώτερο επίπεδο 
μεταξύ κάθε σταθμού ελέγχου και κεντρικού PLC. 

Η επικοινωνία αυτή πρέπει να παρέχει διασύνδεση των εφαρμογών τηλεδιαχείρισης SCADA με το δίκτυο 
PLC. Το λογισμικό επικοινωνιών πρέπει να επιτρέπει πολλαπλή διασύνδεση με συσκευές και δίκτυα 
ελεγκτών που επικοινωνούν με διαφορετικά πρωτόκολλα. Για την επικοινωνία μεταξύ κεντρικών Η/Υ και 
ΤΣΕ να χρησιμοποιηθεί το ίδιο πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιηθεί για την συλλογή δεδομένων αλλά και 
για τον προγραμματισμό των PLC. Όσον αφορά στον τύπο του, πρέπει να είναι πολυπαραμετρικό 
πρωτόκολλο για multidrop σειριακή επικοινωνία. Οι παράμετροι που καθορίζουν τη συμπεριφορά του 
πρωτοκόλλου  να επιλέγονται από τον χρήστη. 

Το πρωτόκολλο αυτό από την μεριά του PLC να βρίσκεται ενσωματωμένο στο λειτουργικό σύστημα της CPU 
και έτσι δεν απαιτείται κανενός είδους προγραμματισμός από τον χρήστη. 

 

11.13.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις από τους ΤΣE ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Συνεχής συλλογή πληροφοριών από τα αισθητήρια όργανα και τον ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό της εγκατάστασης. 

 Τοπική επεξεργασία δεδομένων (μέγιστα, ελάχιστα, μέσοι όροι, …. κ.λπ.) 

 Μετάδοση των συλλεγόμενων αυτών πληροφοριών στους σταθμούς ελέγχου και διαχείρισης 
(Τηλέλεγχος). 

 Αυτόνομη λειτουργία της εγκατάστασης. 

 Αυτόματος έλεγχος HARDWARE – SOFTWARE. 
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11.13.3 SCADA 

Το λογισμικό ανάπτυξης των εφαρμογών αυτοματισμού SCADA, θα πρέπει διακρίνεται για τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά του: 

 Να είναι κατάλληλο για μικρά και μεγάλα συστήματα, χαρακτηριστικό που εξασφαλίζεται από τη 
δυνατότητα επαύξησης του συστήματος και τη δυνατότητα επέκτασης με επιπλέον συμβατές 
εφαρμογές. 

 Να είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής δηλαδή να έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

o Δυνατότητα επικοινωνίας με standard interfaces όπως OLE, DDE, OPC 

o Υποστήριξη για βάσεις δεδομένων ΟDBC, SQL 

o Δυνατότητα επικοινωνίας εξωτερικών προγραμμάτων με τα δεδομένα και τις συναρτήσεις. 

o Γενικευμένη γλώσσα προγραμματισμού. 

o Κανάλια επικοινωνίας με τα περισσότερα PLC της αγοράς. 

o Δυνατότητα να συνδεθεί στο μέλλον με έτοιμα προγράμματα συντήρησης που διατίθενται 
σαν add-ons του προγράμματος 

 Εργονομικές διευκολύνσεις. 

o Σύγχρονοι τρόποι προγραμματισμού. 

o Εύκολη παραμετροποίηση και διασφάλιση της παραμετροποίησης On line. 

o Δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλών γλωσσών. 

 Επεκτασιμότητα 

o Υποστήριξη εφαρμογών με αριθμό μεταβλητών πάνω από 60Κ. 

o Δυνατότητα μετατροπής των clients σε web servers με εποπτεία όλων των εφαρμογών των 
servers. 

o Δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα ERP. 

 Δυνατότητα σύνδεσης clients μέσω INTERNET. 

 Έλεγχος διεργασιών – εύκολος χειρισμός. 

o Χειρισμοί μέσω mouse, keyboard και touch screen. 

o Καταγραφή χειρισμών, παραμέτρων κτλ. 

o Υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης (μέχρι και 1000). 

o Εναλλαγή οθονών. 

o Υποστήριξη πολλών γλωσσών και Ελληνικών. 

 Σύστημα ανάπτυξης γραφικών. 

Ο screen editor πρέπει να είναι εύχρηστος και φιλικός προς τον χρήστη. Θα πρέπει να υποστηρίζει : 

o Τυποποιημένα και γραφικά αντικείμενα. 

o Μπουτόν, ποτενσιόμετρα, check boxes, bars. 

o Παράθυρα απεικόνισης και εφαρμογών. 

o Αντικείμενα OLE, ActiveX. 

o Πεδία εισόδου – εξόδου. 

o Λίστες κειμένου. 

o Απεικόνιση, μεμονωμένη και συλλογική, καταστάσεων. 

 Σύστημα συναγερμών. 
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Το SCADA πρέπει να καταγράφει συναγερμούς και συμβάντα σε κυκλικά ή σειριακά αρχεία. Τα κριτήρια 
απεικόνισης (τύπος συναγερμού, χρονική περίοδος, σημείο εγκατάστασης, κτλ.) θα καθορίζονται από το 
χειριστή. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παραγωγής ηχητικών συναγερμών και παραμετροποίησης της 
δομής των συναγερμών. 

Η παραγωγή των συναγερμών να γίνεται από: 

 Μεμονωμένα bits. 

 Υπέρβαση ορίων αναλογικών μεγεθών. 

 Ειδικά μηνύματα προερχόμενα από PLC. 

Οι συναγερμοί μπορούν να αναγνωρίζονται μεμονωμένα ή ομαδικά και να παράγεται σήμα αναγνώρισης 
διαθέσιμο και στο PLC. 

Τα αρχεία των μηνυμάτων να μπορούν να εκτυπωθούν με κριτήρια οριζόμενα από το χειριστή. 

 Καταχωρήσεις τιμών 

Το SCADA πρέπει να μπορεί να καταγράφει τιμές και αλλαγές μεταβλητών και ψηφιακών καταστάσεων. Η 
καταγραφή αυτή μπορεί να είναι κυκλική ή όταν συμβεί ένα συμβάν σκανδαλισμού. Παράλληλα με την 
καταγραφή να υποστηρίζεται η παραγωγή και καταγραφή : 

 Μέσων τιμών. 

 Συνόλων – αθροισμάτων. 

 Μέγιστων και ελάχιστων τιμών. 

 Αποτελεσμάτων διαφόρων υπολογισμών. 

Ο κύκλος καταγραφής μπορεί να ποικίλει από χιλιοστά του δευτερολέπτου μέχρι ένα έτος. Τα ιστορικά 
στοιχεία  να έχουν τη δυνατότητα απεικόνισης σε πίνακες ή διαγράμματα. 

 Αναφορές 

Το SCADA πρέπει να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης ιστορικών δεδομένων με μεγάλη ποικιλία. Η 
εκτύπωση των αναφορών να μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση την ώρα, ένα γεγονός ή με την είσοδο 
ενός χειριστή στο σύστημα. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εκτυπωτή για κάθε εργασία 
εκτύπωσης και καθορισμού των περιεχομένων και των παραμέτρων online. 

 Διαχείριση συστήματος. 

Ο διαχειριστής του συστήματος να μπορεί να επιτρέπει τη διαχείριση της εφαρμογής από περιορισμένο 
αριθμό χρηστών, τα δικαιώματα των οποίων είναι να είναι προκαθορισμένα, καθώς αυτοί ανήκουν σε 
ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά εξουσιοδοτήσεων. 

 Αποθήκευση δεδομένων. 

Το SCADA να διαθέτει εργαλεία αποθήκευσης αρχείων, μηνυμάτων και αναφορών. Η αποθήκευση να 
μπορεί να συνοδεύεται και με διαγραφή των στοιχείων από τη βάση δεδομένων. Η εκτέλεση να μπορεί να 
γίνεται αυτόματα και κατόπιν σχετικής εντολής. 

 Αρχεία χρηστών. 

Τα αρχεία χρηστών να είναι ειδικά αρχεία στα οποία καταχωρούνται δεδομένα υπό μορφή καταγραφών. Οι 
μεταβλητές να μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές. Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα αποστολής και 
λήψης δεδομένων με το PLC. 

 

11.13.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PROGRAMMABLE LOGICAL 

CONTROLLERS-PLCS) 

Τα PLCs θα διαθέτουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

I. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001. 
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II. Πιστοποιητικά επάρκειας προέλευσης/ χρήσης UL, BV, RINa, ABS. 

III. Πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια ότι η ανάπτυξη, κατασκευή, παραγωγή, 
δοκιμές τύπου σειράς, γίνονται σύμφωνα με την οδηγία IEC 1131-2. 

IV. Πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια ότι η γλώσσα προγραμματισμού των 
PLC’s είναι σύμφωνα με τα διεθνή standards IEC1131-3. 

Όλα τα PLC θα είναι όμοια και εναλλάξιμα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την επεκτασιμότητα και τον 
μέγιστο αριθμό των προσαρτώμενων καρτών. Αποτελούνται από: 

α) την CPU (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) β) τις ενσωματωμένες εισόδους /εξόδους 

γ) τις κάρτες  αναλογικών Εισόδων και Εξόδων  

δ)  τις απαραίτητες για την επικοινωνία συσκευές 

Τα παραπάνω να είναι τοποθετημένα σε ράγα. Περισσότερες της μίας κάρτες μπορούν να συνδεθούν 
μεταξύ τους για την δημιουργία ενός μεγαλύτερου συστήματος με την χρήση ενός απλού καλωδίου χωρίς 
την χρήση ειδικών interface. Η συγκράτηση των αγωγών στις κλεμμοσειρές των καρτών πρέπει να είναι 
βιδωτή. Επίσης, πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες ενσωματωμένες ψηφιακές εισόδους και 
εξόδους. 

Οι ενσωματωμένες ψηφιακές είσοδοι καθώς και οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα πρέπει να έχουν: 

α) τάση εισόδου 10 - 30 V DC 

β) 1500 VAC (rms) οπτό-ηλεκτρική απομόνωση για προστασία από υπερτάσεις 

Οι ενσωματωμένες ψηφιακές έξοδοι καθώς και η κάρτα ψηφιακών εξόδων πρέπει να έχουν: 

α) Έξοδο τύπου ρελέ 

β) Οπτό-ηλεκτρική απομόνωση και επιπλέον προστασία των εξόδων με  ασφάλεια. 

Εάν απαιτηθούν κάρτες αναλογικών εισόδων/εξόδων πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) να υπάρχει η δυνατότητα, για κάθε είσοδο στην ίδια ή διαφορετική κάρτα, επιλογής της περιοχής 
μέτρησης του αναλογικού σήματος, είτε τάσης είτε ρεύματος. Οι περιοχές τάσης είναι 0 έως 10 V DC και οι 
περιοχές ρεύματος είναι : 

 0 έως 20 mA 

 4 έως 20 mA 

β)  η διακριτική ικανότητα (RESOLUTION) είναι 14 BITS.  

γ) να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης κομμένου καλωδίου. 

 

11.13.5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η θύρα επικοινωνίας να βρίσκεται στη κεντρική μονάδα. Αυτή η αρχιτεκτονική έχει το πλεονέκτημα ότι 
προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες επικοινωνίας αφού επικοινωνεί με την κεντρική μονάδα άμεσα και όχι 
μέσω του εξωτερικού διαύλου. 

Η επικοινωνία να πραγματοποιείται με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  

α) Ανεξάρτητος επεξεργαστής επικοινωνίας 

β) Ελεύθερο πρωτόκολλο επικοινωνίας σε επίπεδο χαρακτήρα  

γ) Ταχύτητα μετάδοσης μέχρι 19200bits/sec. 

δ) Μηνύματα είτε σταθερού είτε μεταβλητού μήκους (μέχρι 255bytes) 

ε) Ύπαρξη επιπρόσθετου ελέγχου επεκτεταμένης ισοτιμίας (parity), δηλαδή έλεγχος ισοτιμίας όχι μόνο σε 
επίπεδο byte αλλά και σε επίπεδο μηνύματος (BCC και CRC). Στην περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας 
επαναλαμβάνονται οι προσπάθειες (πλήθος προσπαθειών και ρυθμός επανάληψης καθοριζόμενο από τον 
χρήστη) και επιπλέον μπορούν να προσδιοριστούν το συγκεκριμένο είδος σφάλματος επικοινωνίας. 
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στ) Ύπαρξη δυνατότητας προγραμματισμού της προτεραιότητας κάθε συσκευής για την αποφυγή 
συγκρούσεων στην περίπτωση ταυτόχρονης εκπομπής 

ζ)  Διαθέτει μια θύρα RS232 / DH485. 

 

11.13.6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη σειριακή θύρα, η οποία να μπορεί είτε να δεχθεί απευθείας σειριακό 
printer, είτε σύνδεση με modem, είτε να είναι έτοιμη για επικοινωνία με συμβατό υπολογιστή για 
επαναπρογραμματισμό του PLC, δίνοντας και τη  δυνατότητα αλλαγής του προγράμματος, σε περίπτωση 
μελλοντικής απαίτησης. Επιπλέον η θύρα να είναι ικανή και για σύνδεση με τοπικό δίκτυο (ενσύρματο) και 
για ασύρματη επικοινωνία. 

Τα προγράμματα λειτουργίας να μπορούν να αποθηκευτούν σε μνήμη RAM, EPROM είτε FLASH EPROM. Η 
δε τοποθέτηση τους να γίνεται με απλό και γρήγορο τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή 
μεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο. 

Οι ελεγκτές πρέπει να υποστηρίζουν πλήθος εντολών. Ο προσφερόμενος ελεγκτής να διαθέτει μπαταρία 
για διατήρηση των στοιχείων της RAM και ρολόι πραγματικού χρόνου, να διαθέτει κωδικό εισόδου για 
αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης προσπέλασης. 

Το PLC πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσομοίωσης (SIMULATION) κάθε ψηφιακής και αναλογικής 
εισόδου και εξόδου. Η προσομοίωση να γίνεται μέσω της λειτουργίας force, του λογισμικού 
προγραμματισμού του PLC, το οποίο εγκαθίσταται σε PC. Με τη λειτουργία αυτή δίνεται η δυνατότητα 
καθορισμού των καταστάσεων εισόδων και εξόδων, για σκοπούς ελέγχου, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα. 
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12 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΔΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ) 
 

12.1  ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
Δεδομένου ότι ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020 – 2030 προτείνει σημαντικές 
τροποποιήσεις στους στόχους υπολείμματος που επηρεάζουν την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα 
παραγόμενα προϊόντα των μονάδων επεξεργασίας υπολειμματικών ή/και σύμμεικτων Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων (ΑΣΑ), καθίσταται επιβεβλημένη η ανάγκη, ο σχεδιασμός της υπό κατασκευής ΜΕΑ να λάβει υπ’ 
όψιν ως προαίρεση βελτιώσεις ή προσαρμογές που πρέπει να υλοποιηθούν, έτσι ώστε να καθίσταται 
δυνατή η προσαρμογή της ΜΕΑ στις απαιτήσεις του νέου ΕΣΔΑ 2020 – 2030, όπως θα εξειδικευτούν 
περαιτέρω στον προς επικαιροποίηση ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας  

 

Τα έργα προσαρμογής της ΜΕΑ στον ΕΣΔΑ 2020-2023 λαμβάνουν υπ’ όψη τις κάτωθι 3 βασικές 
αναφερόμενες παραμέτρους: 

 Μείωση του υπολείμματος της ΜΕΑ  

 Αύξηση ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών 

 Αύξηση της ανάκτησης δευτερογενών υλικών 

 Ελαχιστοποίηση παραγωγής CLO.  

 

Όλα τα επιπρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις θα λάβουν χώρα στην περιοχή του προς δημοπράτηση έργου. 

Όλα τα έργα προσαρμογής θα συμβαδίζουν στην περιοχή του έργου με τους στόχους του ΕΣΔΑ 2020-2030 
όπως αναλύονται στο ισοζύγια μάζας του σε Εθνικό Επίπεδο. 

 

12.2 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ   
 

Τα προτεινόμενα έργα προσαρμογής έχουν σαν στόχο την προσαρμογή της μονάδας, όπως αυτή 
περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας τεχνικής έκθεσης, στο νέο εθνικό σχεδιασμό.  

Συγκεκριμένα η προαίρεση περιλαμβάνει την προσαρμογή του σχεδιασμού της μονάδας ώστε να 
επεξεργάζεται :  

 Σύμμικτα Α.Σ.Α. ετήσιας ποσότητας 49.672 τν/έτος 

 Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, ετήσιας ποσότητας 23.941 tn/έτος 

 Χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα υλικά, ετήσιας ποσότητας 15.504 tn/έτος. 

 

Οι ανωτέρω ποσότητες είναι οι δυσμενέστερες και προκύπτουν από τις ανάγκες του έτους 2025. 

Η επεξεργασία του ρεύματος των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων συσκευασιών θα γίνεται στη γραμμή 
μηχανικής επεξεργασίας της ΜΕΑ σε άλλη βάρδια αυτής της επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ. 

 

Αναφορικά με το πρόγραμμα λειτουργίας (6ήμερη λειτουργία, 7ωρες ανά βάρδια, 90% συντελεστής 
διαθεσιμότητας) θα τηρηθούν όλα όσα προβλέπονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, με τη διαφορά ότι 
η Μηχανική επεξεργασία θα λειτουργεί και σε δεύτερη βάρδια για την επεξεργασία των χωριστά 
συλλεγέντων ανακυκλώσιμων ΑΣΑ, ενώ η υποδοχή/παραλαβή τους θα γίνεται παράλληλα με την 
υποδοχή/παραλαβή των συμμίκτων Α.Σ.Α.   
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Για την προσαρμογή της μονάδας σχεδιασμός θα γίνει με τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνει την αιχμή 
παραγωγής των αντίστοιχων ρευμάτων κατά 15%, χωρίς να υπερβαίνει τον καθαρό χρόνο της αντίστοιχης 
βάρδιας. Κατά συνέπεια η επεξεργασία των συμμείκτων Α.Σ.Α. και των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της αιχμής,  θα γίνεται εντός του καθαρού χρόνου λειτουργίας μίας 
βάρδιας , για κάθε ένα εκ των δύο ανωτέρω ρευμάτων. 

 

Ο σχεδιασμός των έργων προσαρμογής θα διασφαλίζει τη μείωση του στόχου της ΜΕΑ αναφορικά με το 
υπόλειμμα προς ταφή σε ποσοστό ≤15% των εισερχομένων σύμμεικτων ΑΣΑ (*), με παραγωγή 
απορριμματογενούς καυσίμου, ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η ανάκτηση που προβλέπεται στη ΜΕΑ και 
αντιστοίχως η μείωση της ποσότητας που οδηγείται για υγειονομική ταφή.  

Ο σχεδιασμός επιτρέπει την επεξεργασία τμήματος του υπολείμματος προς παραγωγή απορριμματογενούς 
καυσίμου SRF, που δύναται να οδηγείται σε μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης στο πλαίσιο των σχετικών 
προβλέψεων του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του απορριμματογενούς καυσίμου πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου 
EN 15359:2011 βάσει της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014- ΦΕΚ 3339/Β/12-12-2014, και έχουν ως εξής: 

Κλάση 3 για την μέση κατώτερη θερμογόνο αξία ή καλύτερη (κλάση 1, 2), 
Κλάση 3 για τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο ή καλύτερη (κλάση 1, 2), 
Κλάση 3 με βάση τη χειρότερη μεταξύ των δύο περιπτώσεων (διάμεσος και 80% των τιμών) για τον  
υδράργυρο ή καλύτερη (κλάση 1, 2). 

 

(*) αφορά το υπόλειμμα της επεξεργασίας των συμμίκτων Α.Σ.Α. που οδηγείται προς ταφή, σε ποσοστό επί 
των εισερχόμενων συμμείκτων Α.Σ.Α. στη μονάδα. 

 

 

12.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για την εφαρμογή της προαίρεσης, σε ότι αφορά τα προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα απόβλητα, για τη 
διαστασιολόγηση του εξοπλισμού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο παρακάτω πίνακας ποιοτικής σύστασης. 
Η σύσταση αυτή θα είναι κοινή για όλους τους διαγωνιζόμενους και θα ληφθεί υπόψη για τους 
υπολογισμούς των ισοζυγίων μάζας 

 

Πίνακας 7: Ποιοτική Σύσταση προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

Υλικό 
Ποιοτική Σύσταση ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων, % 
Υγρασία, (%) 

Χαρτί-Χαρτόνι 58,2% 30,00% 

Πλαστικό 23,9% 17,00% 

Σιδηρούχα Μέταλλα 4,4% 8,00% 

Αλουμινούχα Μέταλλα 1,7% 8,00% 

Γυαλί 11,8% 8,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 22,95% 

 

 

12.4 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΤΟΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Με την εφαρμογή της προαίρεσης οι στόχοι εγγυημένων μεγεθών, όπως αυτοί παρουσιάζονται στην 
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παράγραφο 1.6 της παρούσας τεχνικής έκθεσης διαφοροποιούνται κατά τα παρακάτω σημεία: 

 

1) Ποσότητα Υπολείμματος 

Τα άχρηστα προς ταφή υλικά τα προερχόμενα από όλες τις διαδικασίες μηχανικής διαλογής και 
εξευγενισμού των σύμμεικτων Α.Σ.Α., θα αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 15% κατά βάρος επί υγρής 
βάσεως της συνολικής ποσότητας των σύμμεικτων Α.Σ.Α. που τροφοδοτούνται προς επεξεργασία στην 
είσοδο της εγκατάστασης. 

Το ποσοστό Υπολείμματος που οδηγείται για ταφή υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

 

      
     

    
 ≤ 15% 

Όπου: 

ΠΥ,ΥΤ = το ποσοστό (επί τοις εκατό) Υπολείμματος της επεξεργασίας των σύμμεικτων Α.Σ.Α. που οδηγείται 
για υγειονομική ταφή. 

ΒΥ,ΥΤ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του Υπολείμματος της επεξεργασίας των σύμμεικτων Α.Σ.Α. που 
οδηγείται για υγειονομική ταφή. 

Βεισ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των εισερχομένων σύμμεικτων ΑΣΑ στη μονάδα. 

 

 

2) Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας 

Ετήσια δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ: 49.672 tn/y, με 
αιχμή 15%. 

Η επεξεργασία των συμμείκτων Α.Σ.Α. θα γίνεται σε χρόνο που αντιστοιχεί κατά μέγιστο στον καθαρό χρόνο 
μίας βάρδιας. 

Δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων: 23.941 
tn/y, με αιχμή 15%, με συντελεστή διαθεσιμότητας μηχανικής προεπεξεργασίας 90% 

Ετήσια δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων :15.504tn/y, με αιχμή 15% (3). 

Δυναμικότητα μονάδας βιολογικής επεξεργασίας ΑΣΑ (αναερόβια χώνευση + αερόβια κομποστοποίηση + 
ωρίμανση): Η δυναμικότητα για το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ προκύπτει από τα ισοζύγια του κάθε 
διαγωνιζόμενου βάσει των στόχων που τίθενται στα ΤΔ.  

Δυναμικότητα μονάδας βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών: 23.941tn/έτος 
συμπεριλαμβανομένης αιχμής 15% (4) 

Η ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα της γραμμής ραφιναρίσματος κομπόστ θα προκύπτει από τα ισοζύγια του 
κάθε διαγωνιζόμενου, περιλαμβάνοντας συντελεστή διαθεσιμότητας 90%. 

Δυναμικότητα μονάδας παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου θα προκύπτει από τα ισοζύγια του κάθε 
διαγωνιζόμενου, περιλαμβάνοντας συντελεστή διαθεσιμότητας 90%. Ο μέγιστος χρόνος 
λειτουργίας της μονάδας αυτής είναι 2 ημερήσιες βάρδιες. 

 

 

(4)Σημειώνεται ότι, καθώς το σύστημα διαλογής στην πηγή του προδιαλεγμένου οργανικού, δεν είναι ακόμη σε πλήρη 
ανάπτυξη και ως εκ τούτου αναμένεται σταδιακή επίτευξη του στόχου συλλογής των 23.941 tn προδιαλεγμένου 
οργανικού, η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
επεξεργαστεί την όποια ποσότητα προδιαλεγμένου εισέρθει στη ΜΕΑ χωρίς ανάμιξη με το χώνευμα από το οργανικό 
των συμμείκτων. Σημειώνεται επίσης ότι αναλόγως της προσφερόμενης τεχνολογικής λύσης για την αναερόβια 
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επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών, κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο που δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος 
συλλογής της ποσότητας προδιαλεγμένων οργανικών, γίνεται δεκτή η επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών 
παρακάμπτοντας το στάδιο της αναερόβιας επεξεργασίας τους. Τέλος, τονίζεται ότι κατά την μεταβατική αυτή περίοδο 
η υπολειπόμενη χωρητικότητα επεξεργασίας της μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού θα 
χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του οργανικού των συμμίκτων (καθώς αντίστοιχα θα είναι αυξημένη η ποσότητα 
του οργανικού των συμμίκτων). 

Η διαστασιολόγηση ωστόσο της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας θα γίνει με βάση τις ονομαστικές ποσότητες 49.672 
tn σύμμικτα ΑΣΑ και 23.941 tn προδιαλεγμένου οργανικού συνυπολογίζοντας την αναφερόμενη αιχμή του 15%. 

 

Αντίστοιχα προστίθενται οι παρακάτω στόχοι εγγυημένων μεγεθών 

 

1) Στόχος παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου 

Το παραγόμενο απορριμματογενές καύσιμο SRF κατηγορίας 3-3-3 που θα παράγεται στη μονάδα από την 
επεξεργασία του υπολείμματος της μηχανικής διαλογής των συμμίκτων Α.Σ.Α., θα αποτελεί περίπου το 
13,0%-15,0% κατά βάρος επί υγρής βάσεως της συνολικής ποσότητας των υπολειμματικών σύμμεικτων 
Α.Σ.Α. που τροφοδοτούνται προς επεξεργασία στην είσοδο της εγκατάστασης (λόγω διακύμανσης της 
υγρασίας των εισερχομένων Α.Σ.Α). 

Το ποσοστό του παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

 

    
   

      
 ≥ 13,0% 

Όπου: 

ΠΑΚ,ΣΥ = το ποσοστό (επί τοις εκατό) απορριμματογενούς καυσίμου από την επεξεργασία των σύμμεικτων 
Α.Σ.Α.  

ΒΑΚ,ΣΥ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του παραγόμενου καυσίμου από την επεξεργασία των 
σύμμεικτων ΑΣΑ. 

ΒεισΣΥ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των εισερχομένων σύμμεικτων ΑΣΑ στη μονάδα. 

 

2) Στόχος ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών από τα προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα απόβλητα 

 
Το ποσοστό ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών από τα προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα απόβλητα 
υπολογίζεται για κάθε ένα από τα υλικά της σύστασης με τον ακόλουθο τύπο: 
 

        
     

         
≥        

Όπου: 

ΠΑΑΥΠ,i = το ποσοστό (επί τοις εκατό) Ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών από τα προδιαλεγμένα 
ανακυκλώσιμα απόβλητα. 

i =Κάθε ένα από τα 5 ρεύματα που αποτυπώνονται στη σύσταση (Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλα σιδηρούχα, 
Μέταλλα αλουμινούχα, Γυαλί. 

ΒΑΑΠΥ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των ανακυκλώσιμων υλικών που ανακτήθηκαν στην 
εγκατάσταση από την επεξεργασία των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

ΒΑΝΑ,εισ = το βάρος (σε τόνους), σε υγρή βάση των εισερχόμενων προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων στην εγκατάσταση, όπως αυτό προκύπτει από την ποσότητα και τη σύνθεση των εισερχομένων. 
Στόχος,i = o στόχος που πρέπει να επιτευχθεί ανά ρεύμα βάσει των ακόλουθων: 
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Κλάσμα Προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων 
Στόχος (≥) 

Χαρτί-Χαρτόνι 90% 

Πλαστικό 65% 

Σιδηρούχα Μέταλλα 85% 

Αλουμινούχα Μέταλλα 85% 

Γυαλί 85% 

 

 

12.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν στην τεχνική προσφορά τους διάγραμμα ροής, στο οποίο θα 
παρουσιάζονται παραστατικά όλες οι παραγωγικές διαδικασίες των διαχωρισμών – διεργασιών που 
χρησιμοποιούν, προκειμένου να επιτύχουν την παραγωγή των προϊόντων με τα χαρακτηριστικά τους, 
όπως αυτά καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Σε κάθε ρεύμα του διαγράμματος ροής θα 
αποτυπώνεται η αντίστοιχη παροχή υγρής μάζας του υλικού και η υγρασία της. 

Επί πλέον οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν αναλυτικό ισοζύγιο μάζας τόσο για την επεξεργασία των 
Α.Σ.Α όσο και των προδιαλεγμένων οργανικών όσο και για τα προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα απόβλητα , 
το οποίο θα αντιστοιχεί απολύτως στο διάγραμμα ροής. Για λόγους ενιαίας σύγκρισης των προσφορών 
και προκειμένου να αποδεικνύεται σαφώς η ποιότητα και η ποσότητα των παραγομένων προϊόντων, 
κάθε ρεύμα της παραγωγικής διαδικασίας, Α.Σ.Α και προδιαλεγμένων οργανικών, θα αναλύεται κατ’ 
ελάχιστον ως εξής: 

Πίνακας 8: Υπόδειγμα ισοζυγίου μάζας 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΗ ΜΑΖΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 

% τον/έτος % τον/έτος 

Οργανικό κλάσμα     

Χαρτί     

Χαρτόνι     

PE Φιλμ πλαστικού     

ΡΕΤ     

ΡΕ     

ΡΡ     

Λοιπά πλαστικά     

Σιδηρούχα     
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ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΗ ΜΑΖΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 

% τον/έτος % τον/έτος 

Μη σιδηρούχα     

Γυαλί     

Λάστιχα/Δέρματα/ Υφάσματα     

Ξύλο     

Υπόλοιπα     

 

 

 
ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΗ ΜΑΖΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 

% τον/έτος % τον/έτος 

Οργανικό κλάσμα     

Λοιπά     

ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΗ ΜΑΖΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 

% τον/έτος % τον/έτος 

Χαρτί-Χαρτόνι     

Πλαστικό     

Σιδηρούχα Μέταλλα     

Αλουμινούχα Μέταλλα     

Γυαλί     

 

Τα ρεύματα εισόδου και εξόδου στα μηχανήματα επεξεργασίας θα αναλύονται υποχρεωτικά όπως στον 
παραπάνω πίνακα. Οι τιμές των ρευμάτων εισόδου και εξόδου στα μηχανήματα επεξεργασίας για να 
γίνουν δεκτές πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά σε πρωτότυπη δήλωση υπογεγραμμένη από τον 
κατασκευαστή του μηχανήματος ή των αντιπροσώπων των κατασκευαστών ή οικονομικών φορέων που 
έχουν προμηθευτεί, εγκαταστήσει ή και λειτουργήσει τα μηχανήματα αυτά σε μονάδες επεξεργασίας 
απορριμμάτων. Δεν θα γίνουν δεκτά διαγράμματα ροής και ισοζύγια μάζας των οποίων τα ρεύματα 
εισόδου και εξόδου των μηχανημάτων επεξεργασίας δεν συμφωνούν απόλυτα με τις υπογεγραμμένες 
δηλώσεις. 
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Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω μεγεθών ισχύουν τα ακόλουθα: 

1) Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας στο 100% της εισερχόμενης ποσότητας σχεδιασμού θα 
πιστοποιηθεί εντός της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας μέσω της λειτουργίας της μονάδας σε 
πλήρες φορτίο για δεδομένο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και τους 
Επιβλέποντες του Έργου, ανάλογα με τις διαθέσιμες εισερχόμενες ποσότητες και τη δεδομένη 
σύσταση των εισερχόμενων αποβλήτων στη ΜΕΑ την περίοδο εκείνη. Θα πρέπει ταυτόχρονα να 
εξεταστεί και η τήρηση των λοιπών εγγυημένων μεγεθών. Αναλυτικότερη περιγραφή της 
δοκιμαστικής λειτουργίας δίδεται στο κεφ. 14 της παρούσης. 

Οι υπολογισμοί δυναμικοτήτων θα πραγματοποιηθούν θεωρώντας ότι η λειτουργία των 
μονάδων μηχανικής επεξεργασίας του εργοστασίου θα λαμβάνει χώρα επί 310 ημέρες ανά έτος, 
σε δύο βάρδιες κατά μέγιστο ανά ημέρα με καθαρό χρόνο βάρδιας 7,0 ώρες. Επί πλέον θα 
εισαχθεί συντελεστής διαθεσιμότητας 90% στους υπολογισμούς των δυναμικοτήτων των 
μονάδων, ο οποίος περιλαμβάνει καθυστερήσεις από απρόβλεπτους παράγοντες, έκτακτες 
βλάβες, απρόβλεπτες δυσλειτουργίες που έχουν σχέση με το είδος των απορριμμάτων κ.λπ , 
όπως ορίζεται παραπάνω.  

 

2) Η διαστασιολόγηση των μονάδων βιολογικής επεξεργασίας τόσο των ΑΣΑ όσο και των 
προδιαλεγμένων οργανικών θα γίνει για 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο.  

Οι χρόνοι βιολογικής επεξεργασίας που θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό είναι: 

Αναερόβια επεξεργασία:   21 ημέρες 

Αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση): 14 ημέρες 

Αερόβια επεξεργασία (ωρίμανση):  35 ημέρες 

Ωστόσο, θα πρέπει στη διαστασιολόγηση της μονάδας βιολογικών διεργασιών (αναερόβια – 
αερόβια) να ληφθεί υπόψη η μηνιαία διακύμανση της ποσότητας των απορριμμάτων που 
εισέρχεται στην εγκατάσταση, Προκειμένου να συνυπολογιστεί η διακύμανση, θα ληφθεί 
συντελεστής αιχμής 1,15.  

 

Οι τιμές που καθορίζονται ως προς τις προς επεξεργασία ποσότητες απορριμμάτων, την ποιοτική 
σύσταση, τη διαστασιολόγηση και το ωράριο λειτουργίας είναι υποχρεωτικές για όλους τους 
διαγωνιζόμενους και επί ποινή αποκλεισμού κατά την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς κάθε 
διαγωνιζόμενου. 

Το σύνολο των προσφερόμενων μηχανημάτων υποδοχής, μηχανικής διαλογής, μηχανημάτων κτιρίου 
παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου και μηχανημάτων ραφιναρίας (όπως σχίστες σάκων, ταινίες, 
κόσκινα, κ.λπ.), θα διαστασιολογηθούν όπως αναφέρθηκε παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τους 
αντίστοιχους συντελεστές διαθεσιμότητας. 

 

 

12.6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες προσθήκες και μετατροπές αφορούν : 

 

α) την κατασκευή κτιρίου παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου για την επεξεργασία του 
υπολείμματος της μηχανικής διαλογής των σύμμεικτων Α.Σ.Α και των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων 
υλικών συσκευασίας, προς παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου SRF κατηγορίας 3-3-3. Στο κτίριο 
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παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου επιτυγχάνεται η ξήρανση του υλικού, με τη χρήση θερμού αέρα , 
σε τιμές τελικής υγρασίας μικρότερης από 20% κ.β, αναβαθμίζοντας κατά τον τρόπο αυτό τη θερμογόνο 
δύναμη του, καθώς και ο εξευγενισμός του καυσίμου με απομάκρυνση μη επιθυμητών υλικών, ενώ τέλος 
γίνεται και η δεματοποίηση του. Για την αποθήκευση του παραγόμενου καυσίμου προβλέπεται κατασκευή 
στεγάστρου. 

 

β) την αναδιαμόρφωση του κτιρίου υποδοχής-μηχανικής διαλογής ώστε να έχει ξεχωριστή τάφρο υποδοχής 
για τα προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα απόβλητα συσκευασίας. 

Διευκρινίζεται ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα έχει την κατάλληλη δυναμικότητα ώστε να 
επεξεργάζεται την ημερήσια ποσότητα συμμείκτων Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων 
ξεχωριστά και σε μέγιστο χρόνο μίας βάρδιας για έκαστο ρεύμα.  

 

γ) την κατασκευή Σακόφιλτρου Αποκονίωσης Κτιρίου Παραγωγής Απορριμματογενούς Καυσίμου 

 

δ) τη μεταφορά του βιόφιλτρου απόσμησης του κτιρίου μηχανικής διαλογής στην οροφή του κτιρίου 
βιολογικής επεξεργασίας. 

 

ε) την κατασκευή βιόφιλτρου απόσμησης για το κτίριο παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου, στην 
οροφή του κτιρίου βιολογικής επεξεργασίας. 

 

στ) την αύξηση διαστάσεων Μονάδας Μετακομποστοποίησης - Ωρίμανσης λόγω αύξησης διαστάσεων των 
σειραδιών 

 

ζ) την επέκταση των δικτύων υποδομής, όπως δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόπροστασίας 
ηλεκτρικών, εξαερισμού, θέρμανσης κ.λπ. και ο κατάλληλος επανασχεδιασμός τους ώστε να είναι σε θέση 
να εξυπηρετήσουν και τα έργα προσαρμογής. 

 

12.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω προβλεπόμενοι στόχοι απαιτείται η υλοποίηση των παρακάτω 
επιπρόσθετων έργων και αναβαθμίσεων: 

Κτίριο παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου. Περιλαμβάνει το κτίριο και τον ακόλουθο 
εξοπλισμό: 

 τεμαχιστή υλικού 

 μαγνητικό διαχωριστή 

 διατάξεις κοσκίνισης-ραφιναρίσματος του υλικού 

 μονάδα θερμικής ξήρανσης 

 οπτικό διαχωριστή απομάκρυνσης PVC 

 πρέσα δεματοποίησης. 

 

Ο θερμικός ξηραντής θα δέχεται το προς ξήρανση υλικό σε κλίνη και με διοχέτευση θερμού αέρα θα 
επιτυγχάνει τη μείωση της υγρασίας του υλικού. Η δυναμικότητα του ξηραντήρα θα είναι για 
τουλάχιστον 4,0 tn/y προς ξήρανση υλικού, με αρχική υγρασία άνω των 30% κ.β. και η υγρασία του 
εξερχόμενου υλικού θα είναι κατά μέγιστο % κ.β. 
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Η τροφοδοσία της μονάδας θερμικής ξήρανσης θα γίνει από τις μηχανές συμπαραγωγής θερμικής- 
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης που θα κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό. 

 

Διάταξη επεξεργασίας αέρα κτιρίου απορριμματογενούς καυσίμου. Περιλαμβάνει διάταξη 
αποκονίωσης με σακόφιλτρο ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό και διάταξη απόσμησης με βιόφιλτρο ή 
άλλο κατάλληλο εξοπλισμό. Η δυναμικότητα του συστήματος είναι κατ' ελάχιστο 45.000m3/h. 

 

Προσαρμογή τάφρου υποδοχής κτιρίου μηχανικής διαλογής. Περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό της 
τάφρου ώστε αυτή να υποδέχεται ξεχωριστά το ρεύμα των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος επεξεργασίας εκάστου εκ των ρευμάτων των συμμίκτων 
και των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθαρό 
μέγιστο χρόνο μιας βάρδιας, όπως ορίστηκε ανωτέρω, για κάθε ένα από αυτά.  

 

Κινητός εξοπλισμός. Προβλέπεται η προμήθεια επιπρόσθετου κινητού εξοπλισμού και συγκεκριμένα 
τουλάχιστον 1 περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος καθώς και ο απαραίτητος αριθμός μεταλλικών 
κάδων και container.  

 

Επέκταση δικτύων υποδομής. Περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την επέκταση των δικτύων 
όπως  του έργου και συγκεκριμένα του δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας, 
ηλεκτρικής διανομής ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, θέρμανσης και του δικτύου τηλεελεγχου. 

 

Επανασχεδιασμός τάφρου υποδοχής συμμίκτων ΑΣΑ και προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων. Περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της τάφρου υποδοχής στο κτίριο υποδοχής 
μηχανικής διαλογής, ώστε να γίνεται υποδοχή και αποθήκευση των εισερχόμενων αυτών ρευμάτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας. Το κάθε ρεύμα θα αποθηκεύεται σε ξεχωριστή 
τάφρο ή διαμέρισμα αυτής. Η συνολική χωρητικότητα της τάφρου θα επαρκεί για την αποθήκευση 
τουλάχιστον 2 ρευμάτων αποβλήτων (σύμμεικτα, χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα υλικά) για 
διάστημα τουλάχιστον 2 ημερών της μέγιστης ημερήσια ποσότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
αιχμής. 

 

Στο κτίριο παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου θα μεταφέρεται για επεξεργασία το υπόλειμμα της 
μηχανικής διαλογής των συμμίκτων Α.Σ.Α. και των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Κατά την 
κρίση του διαγωνιζόμενου , το κτίριο παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου μπορεί να δέχεται και το 
υπόλειμμα από λοιπές εγκαταστάσεις της μονάδας όπως της ραφιναρίας. 

Τα υπολείμματα διέρχονται από μηχανικές διατάξεις επεξεργασίας για: 

 αφαίρεση προσμίξεων και ανεπιθύμητων υλικών όπως: 
o λεπτόκοκκα στοιχεία 
o χλωριούχων ενώσεων , 
o σιδηρούχων στοιχείων. 

 

 για τον τεμαχισμό του στο επιθυμητό φυσικοχημικά μέγεθος. 
 
Εν συνεχεία το υλικό διοχετεύεται σε θερμικό ξηραντή για την αφαίρεση της υγρασίας του και τέλος 

οδηγείται σε πρέσσα δεματοποίησης για την παρασκευή του καυσίμου σε δέματα, πριν την 
προσωρινή αποθήκευση του σε στέγαστρο αποθήκευσης. 
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Τα έργα προσαρμογής θα πρέπει να σχεδιασθούν ώστε με την κατασκευή και της προαίρεσης η μονάδα να 
λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο. Στην Τεχνική Προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβλέψουν 
όλες τις περιπτώσεις: (α) την περίπτωση το δικαίωμα προαίρεσης επέκτασης να ασκηθεί με την υπογραφή 
σύμβασης, (β) την περίπτωση το δικαίωμα προαίρεσης να ασκηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. Στην περίπτωση (β) η κατασκευαζόμενη εγκατάσταση πριν την άσκηση της προαίρεσης θα 
πρέπει να επιτρέπει την υλοποίηση της προαίρεσης χωρίς αποξήλωση ή μεταφορά εγκαταστημένου 
εξοπλισμού μετά την άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης. Ως εκ τούτου στη (β) περίπτωση, οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν αφενός για την ύπαρξη επαρκών κενών χώρων για την 
κατασκευή της προαίρεσης ως μέρος του ενιαίου συνόλου και αφετέρου τη κατασκευή του έργου ή 
πρόβλεψη ώστε να είναι τεχνικά εφικτά τα κάτωθι: 

 Κατασκευή ή λειτουργική πρόβλεψη δυνατότητας μελλοντικής κατασκευής 2ης τάφρου υποδοχής, 
για την υποδοχή των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

 Κατασκευή ή πρόβλεψη δυνατότητας  επέκτασης του υπόστεγου ωρίμανσης , ώστε να καλύπτει 
τις απαιτήσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν από την προσαρμογή στο νέο ΕΣΔΑ. 
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13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ο φορέας του έργου οφείλει να εκπονήσει και εφαρμόσει πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
των παραμέτρων της ΜΕΑ για τις οποίες ορίζονται όρια ή περιοριστικά μέτρα ή επιβάλλεται η 
παρακολούθησή τους από όρους της παρούσας ή από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
σχετικές προτάσεις της μελέτης τροποποίησης του έργου. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσδιορίζονται 
και οι μέθοδοι δειγματοληψίας και υπολογισμού των παρακολουθούμενων παραμέτρων, καθώς και οι 
θέσεις και η συχνότητα δειγματοληψίας, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και της 
παρούσας απόφασης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθεί ως ΤΕΠΕΜ στην αρμόδια περιβαλλοντική 
Αρχή, προς έγκριση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011, προ της έναρξης της 
λειτουργίας της ΜΕΑ. 

 

Οι παράμετροι της ΜΕΑ που πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες: 

i) Είδος (κωδικός ΕΚΑ) και ποσότητα ανά είδος και ανά πηγή προέλευσης των εισερχομένων αποβλήτων. 

ii) Είδος (κωδικός ΕΚΑ και ποιοτικά χαρακτηριστικά) ανά είδος και ανά αποδέκτη των παραγόμενων 
αποβλήτων. 

iii) Ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσότητα του παραγόμενου κομπόστ υψηλής ποιότητας. 

iv) Αποτελέσματα ελέγχου οσμών (αριθμός παραπόνων/έτος, αποτελέσματα ελέγχου απόδοσης των 
συστημάτων απόσμησης, αποτελέσματα μετρήσεων σε συνάρτηση με την απόσταση και τις κλιματολογικές 
συνθήκες). 

v) Ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που διατίθενται σε 
φυσικό αποδέκτη. 

vi) Ποιοτικά χαρακτηριστικά επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε χαρακτηριστικές θέσεις ελέγχου. 

vii) Ποιοτικά χαρακτηριστικά και εκτιμούμενη ποσότητα των (σημειακώς) διοχετευόμενων στην 
ατμόσφαιρα απαερίων. 

viii) Ποιοτικά χαρακτηριστικά καυσαερίων της εγκατάστασης ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου. 

ix) Συγκεντρώσεις βιοαερίου στους χώρους του έργου. 

x) Είδος και ποσότητες πρώτων υλών (πέραν των αποβλήτων) που χρησιμοποιούνται στο έργο. 

xi) Αποτελέσματα ελέγχου θορύβου. 

xii) Ποσότητα καταναλισκόμενου νερού. 

xiii) Κατανάλωση ενέργειας. 

xiv) Αποτελέσματα ελέγχου της καλής λειτουργίας των υποδομών αντιρρύπανσης (πχ σακόφιλτρα, 
κυκλώνες πλυντηρίδες, βιοφίλτρα). 

xv) Κρίσιμες λειτουργικές παράμετροι των εγκαταστάσεων (θερμοκρασία, πίεση κλπ). 

 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ΜΕΑ και τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, να πραγματοποιούνται 
επιτόπιοι έλεγχοι των οσμών σε διάφορες ώρες της ημέρας και με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες 
εντός των ορίων του γηπέδου της. Σε περίπτωση επίμονων και συστηματικών οσφρητικών οχλήσεων να 
πραγματοποιούνται περιμετρικά του χώρου της ΜΕΑ, μετρήσεις της συγκέντρωσης οσμών, με λήψη 
δειγμάτων από πιστοποιημένο φορέα, και αποστολή τους εντός αδρανούς περιέκτη σε διαπιστευμένο 
εργαστήριο για διεξαγωγή μετρήσεων με τη μέθοδο της ολφακτομετρίας (χρήση olfactometer), σύμφωνα 
με το πρότυπο CEN 13725 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. 
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Οι σημειακώς διοχετευόμενες στην ατμόσφαιρα εκπομπές από τη ΜΕΑ να παρακολουθούνται με τη 
συχνότητα και σύμφωνα τα πρότυπα που καθορίζονται στη ΒΔΤ 8 της υπ’ αριθ. 2018/1147/2018 
Εκτελεστικής Απόφασης για τις περιπτώσεις μηχανικής – βιολογικής ή βιολογικής επεξεργασία αποβλήτων. 

 

Η παρακολούθηση τυχόν επιπτώσεων της ΜΕΑ στην ποιότητα των υπογείων υδάτων θα διεξάγεται μέσω 
των γεωτρήσεων παρακολούθησης των αντίστοιχων επιπτώσεων του ΧΥΤΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης 
προς το δυσμενέστερο των τιμών των κατάντη γεωτρήσεων έναντι της γεώτρησης αναφοράς, θα πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα εντοπισμού της πηγής της ρύπανσης και αντιμετώπισής της. 

 

Η ποιότητα του επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που διοχετεύονται από την ΜΕΥΑ στον π. Πηνειό, να 
παρακολουθείται μέσω δειγμάτων που λαμβάνονται από το φρεάτιο δειγματοληψίας του αγωγού 
διάθεσής τους. Για τις προβλεπόμενες από τον Πίνακα 6.1 της υπ’ αριθ. 2018/1147/2018 Εκτελεστικής 
Απόφασης παραμέτρους που αφορούν τη μηχανική – βιολογική ή βιολογική επεξεργασία αποβλήτων, η 
συχνότητα παρακολούθησής τους και τα σχετικά πρότυπα καθορίζονται από τη ΒΔΤ 7 (Βέλτιστη Διαθέσιμη 
Τεχνική 7) της ως άνω Εκτελεστικής Απόφασης. Για τις λοιπές παραμέτρους η συχνότητα μέτρησης θα είναι 
τουλάχιστον τριμηνιαία. Επιπλέον να παρακολουθείται σε εξαμηνιαία τουλάχιστον βάση η ποιότητα του 
νερού του π. Πηνειού σε μία θέση ανάντη και μια κατάντη του σημείου διάθεσης των επεξεργασμένων 
αποβλήτων, ως προς τις παρακολουθούμενες για τα απόβλητα παραμέτρους. 

 

Να παρακολουθείται συστηματικά η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που απορρέουν στο δίκτυο 
αποχέτευσης ομβρίων των εγκαταστάσεων της ΜΕΑ, με δειγματοληψία από αντιπροσωπευτικά σημεία 
τους, εκτελούμενη σε ώρες που υφίσταται απορροή ομβρίων και κατά προσέγγιση ανά τρίμηνο. Τα σημεία 
δειγματοληψίας θα πρέπει να είναι ένα (1) τουλάχιστον κατάντη του τμήματος του γηπέδου όπου 
ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας και ένα (1) κατάντη του τμήματος του γηπέδου 
όπου διεξάγεται ο εξευγενισμός και η ωρίμανση των κομπόστ, ενώ ως θέσεις αναφοράς θα λαμβάνονται οι 
θέσεις δειγματοληψίας ανάντη του ΧΥΤΑ. Οι ελεγχόμενες παράμετροι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον οι 
παρακολουθούμενες στα επιφανειακά ύδατα εγγύς της εγκατάστασης προεπεξεργασίας στραγγισμάτων. 

 

Να παρακολουθείται το επίπεδο του θορύβου που προκαλείται από τη λειτουργία της ΜΕΑ περιμετρικά 
των εγκαταστάσεών της, με μετρήσεις διεξαγόμενες με φορητό ηχόμετρο από εξειδικευμένο προσωπικό, 
τουλάχιστον άπαξ ανά εξάμηνο, σε χρόνο κατά τον οποίο το τμήμα μηχανικής επεξεργασίας ευρίσκεται σε 
πλήρη λειτουργία. 

 

Η παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του κομπόστ τύπου Α, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 5 της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014.». 
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14 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα ξεκινήσει η περίοδος της δοκιμαστικής λειτουργίας, η 
οποία θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες. Κατά τη διάρκεια της θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και 
ρυθμίσεις στις παραγωγικές διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής ποιοτική - ποσοτική λειτουργία 
και ασφαλής απόδοση της μονάδας σύμφωνα με τα εγγυημένα - δεσμευτικά μεγέθη. 

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει μηνιαίες αναφορές προόδου με όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και 
αποτελέσματα της δοκιμαστικής λειτουργίας της Μονάδας και οι οποίες θα περιέχουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα: 

 Εισερχόμενες - εξερχόμενες ποσότητες αποβλήτων (ημερησίως) 

 Ποιοτική σύσταση εισερχόμενων αποβλήτων (εβδομαδιαίως) 

 Παράμετροι παρακολούθησης λειτουργίας  

 Παράμετροι παρακολούθησης λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων 

 Παράμετροι παρακολούθησης λειτουργίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων με τη συχνότητα που 
ορίζει η ΑΕΠΟ και τα τεύχη δημοπράτησης 

 Ποσότητες δευτερογενών προϊόντων και υπολειμμάτων 

 Ποσοτικά ποιοτικά και ποσοστιαία μεγέθη που περιγράφονται στα εγγυημένα- δεσμευτικά μεγέθη 
σε κάθε τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 Χρόνος διαθεσιμότητας/λειτουργίας του εξοπλισμού και των συστημάτων της μονάδας, και 
διακοπές/βλάβες με τεχνικές επεξηγήσεις για τα αίτια τους. 

 Εργασίες συντήρησης, επισκευών και τροποποιήσεων 

 Απασχολούμενα άτομα του αναδόχου και του φορέα 

 Κατανάλωση ενέργειας και αναλωσίμων 

 Παράμετροι προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, κ.α. 

Στις αναφορές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνεται η παρακολούθηση όλων των παραμέτρων που 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους. 

Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για : 

 Να παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από την είσοδο του 
απορριμματοφόρου στο χώρο μέχρι την τελική διάθεση των παραγόμενων προϊόντων  

 Να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσαρμογές σε κάθε τμήμα της παραγωγικής 
διαδικασίας προκειμένου να είναι σύμφωνη η λειτουργία της μονάδας με τα εγγυημένα – 
δεσμευτικά μεγέθη 

 Να λειτουργήσει όλα τα τμήματα πλέον των τμημάτων της κύριας παραγωγικής διαδικασίας 
(ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, φωτισμός, σύστημα τηλεελέγχου, γεφυροπλάστιγγες, κ.λπ.) 

 Να λειτουργήσει, τα τμήματα της μονάδας που προβλέπονται με το πλήρες εφεδρικό φορτίο που 
παρέχουν τα Η/Ζ 

 Να εφαρμόσει το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

 

14.1 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Οι δοκιμές ελέγχου πριν τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων και ειδικότερα οι δοκιμές ελέγχου του 
εξοπλισμού θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες εξοπλισμού και θα περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 
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 Μηχανολογικός εξοπλισμός 

 Δοκιμές κάθε περιστρεφόμενου μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Δοκιμές σωστής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

 Δοκιμές μέσης και χαμηλής τάσης 

 Έλεγχος κυκλωμάτων 

 Δοκιμές σωστής λειτουργίας του λοιπού εξοπλισμού. 

 

14.2 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι δοκιμές ελέγχου κατά τη θέση σε λειτουργία περιλαμβάνουν την εκκίνηση λειτουργίας των 
μηχανημάτων, τη σταδιακή φόρτιση των μηχανημάτων, τη λειτουργία του εξοπλισμού ασφάλειας κι 
ελέγχου, τις περιόδους shut down και down time του συνόλου της μονάδας ή των επιμέρους 
εγκαταστάσεων οι οποίες μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλον τον εξοπλισμό, τα εργαλεία, τα υλικά, το νερό, την ενέργεια, τα αναλώσιμα, 
τα ανταλλακτικά, την εργασία, το προσωπικό κλπ. για τη διεξαγωγή των ελέγχων για τη θέση σε λειτουργία. 

Προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία τα έργα και να διεξαχθούν όλες οι απαραίτητες δοκιμές- έλεγχοι η 
μονάδα θα πρέπει να εφοδιαστεί με εισερχόμενα απορρίμματα. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει τον ΚτΕ σχετικά με το χρόνο που απαιτείται να προμηθευτεί η 
μονάδα με την απαραίτητη ποσότητα υλικού. 

Η δοκιμαστική λειτουργία θεωρείται πλήρης όταν το σύνολο των μηχανημάτων και του εξοπλισμού θα 
λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται σχετικά με την παραγωγή κι εφόσον μέσα σε 
καθορισμένα χρονικά περιθώρια η λειτουργία είναι ικανοποιητική χωρίς να έχουν προκύψει σοβαρές 
αστοχίες ή βλάβες.  

 

14.3 ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Η περίοδος της Δοκιμαστικής Λειτουργίας που θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες, όπως έχει αναφερθεί και 
ανωτέρω και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ, θα αφορά στο σύνολο της εγκατάστασης. 

Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Θα επιδείξει την αξιόπιστη και απρόσκοπτα συνεχή λειτουργία της Μονάδας σε όλες τις 
απαιτούμενες συνθήκες φόρτισης τους. 

 Θα θέσει σε λειτουργία όλες τις εγκαταστάσεις σε πλήρη και συνεχή λειτουργία με δικά του έξοδα 
και θα παρέχει όλα τα υλικά, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία, τα ανταλλακτικά και τα φθειρόμενα μέρη, 
το προσωπικό που θα εποπτεύει, κ.λπ. τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία και τη συντήρηση 
κατά την περίοδο της Δοκιμαστικής Λειτουργίας. 

 Θα διεξάγει τις απαραίτητες δοκιμές ελέγχου όσον αφορά στις αποδόσεις και προδιαγραφές των 
παραγόμενων προϊόντων. 

 Θα διεξάγει τις αναλύσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των φυσικοχημικών 
χαρακτηριστικών των εισερχόμενων απορριμμάτων και τους ελέγχους που ορίζονται στις κείμενες 
διατάξεις περί των κριτηρίων αποδοχής αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων 
για τα υπολείμματα που οδηγούνται στο ΧΥΤΥ. 

Στην περίοδο της Δοκιμαστικής Λειτουργίας θα διεξαχθεί ο πλήρης έλεγχος καλής λειτουργίας (test run) για 
όλα τα μηχανολογικά μέρη του Έργου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του θα συνταχθεί έκθεση από τον 
Ανάδοχο όπου θα παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα του test run. 
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Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Λειτουργίας, η λειτουργία και η συντήρηση του Έργου θα γίνονται υπό 
την ευθύνη του Αναδόχου με την εποπτεία του προσωπικού του. 

Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μικρές 
προσαρμογές οι οποίες ενδέχεται να είναι απαραίτητες, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσαρμογές αυτές με 
κανένα τρόπο δεν οδηγούν σε μείωση της δυναμικότητας ή τη μείωση των αποδόσεων. Ωστόσο δεν 
επιτρέπονται σημαντικές διακοπές στη λειτουργία του Έργου, εκτός στην περίπτωση όπου αυτές 
οφείλονται σε υπαιτιότητα πέραν της ευθύνης του Αναδόχου, γεγονός που πρέπει να αποδειχθεί από τον 
Ανάδοχο. 

Για να θεωρηθεί επιτυχής η Δοκιμαστική Λειτουργία θα πρέπει: 

α) ο εξοπλισμός να λειτουργεί επιτυχώς σε πλήρες φορτίο για τουλάχιστον τριάντα (30) συνεχείς 
ημερολογιακές ημέρες και  

β) τα παραγόμενα προϊόντα να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Τευχών Δημοπράτησης αναφορικά με τις 
ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της Μονάδας όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο της 
τεχνικής περιγραφής. Διευκρινίζεται ότι οι ποσοτικοί στόχοι κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας 
θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τις εισερχόμενες ποσότητες. 

Αν κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας δεν επιτευχθούν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί 
στόχοι που τέθηκαν παραπάνω, τότε το διάστημα της 3μηνης παρατείνεται έως και 2 μήνες επιπλέον, έως 
επίτευξης των στόχων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή για τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που δεν γίνει επίτευξη των εγγυημένων μεγεθών θα τεθούν σε εφαρμογή τα οριζόμενα στη 
παρ.3, του Άρθρου 168 του Ν.4412/16 καθώς και των σχετικών άρθρων της ΕΣΥ. 
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15 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο την κανονική λειτουργία της ΜΕΑ για περίοδο έξι (6) ετών. 

 

15.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι ενέργειες τις οποίες έχει σαν αντικείμενο η κανονική λειτουργία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται ως εξής: 

 Υποδοχή στη Μονάδα των σύμμεικτων απορριμμάτων ή/και των προδιαλεγμένων οργανικών και 
πρασίνων 

 Τροφοδοσία των γραμμών διαλογής 

 Διαχωρισμός ογκωδών απορριμμάτων ή, ούτως ή άλλως, μη επεξεργάσιμων 

 Διαλογή των απορριμμάτων (οργανικό, ανακυκλώσιμα και απορριπτέα) 

 Επεξεργασία του οργανικού τμήματος μέσω αναερόβιας χώνευσης, και παραγωγή βιοαερίου της 
επιθυμητής ποιότητας 

 Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων με μηχανική επεξεργασία 
και αναερόβια χώνευση 

 Αερόβια κομποστοποίηση του προϊόντος της αναερόβιας χώνευσης 

 Ωρίμανση του προϊόντος της αερόβιας κομποστοποίησης 

 Ραφινάρισμα του κόμποστ (τόσο από τα σύμμεικτα όσο και από τα προδιαλεγμένα) 

 Συλλογή και επεξεργασία στραγγισμάτων και υγρών αποβλήτων της ΜΕΑ  

 Μεταφορά του κομπόστ τύπου Α σε χώρους όπου αυτό θα χρησιμοποιείται σε κάποια από τις 
εφαρμογές που προβλέπονται από το άρθρο 4 της ΚΥΑ με αριθμ. οικ.56366/4351 

 Λειτουργία της εγκατάστασης ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου 

 Περιβαλλοντική παρακολούθηση της ΜΕΑ  

 Διάθεση των προϊόντων της μονάδας (ανακυκλώσιμα που ανακτώνται από το ρεύμα συμμείκτων, 
κομποστ που παράγεται από τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια) 

 Εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα λειτουργίας σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη 
λειτουργία της μονάδας. 

 Κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την ορθή λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εγγράφων δημοπράτησης, τη Μελέτη Εφαρμογής του Αναδόχου 
και των ισχυόντων προδιαγραφών - νομοθετημάτων για αντίστοιχα έργα. 

 

15.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση και πληροφόρηση για σκοπούς φωτογράφησης 
ή βιντεογράφησης ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που έχει στόχο την προβολή και δημοσιότητα του έργου, 
αν ζητηθεί από τον ΚτΕ. 

Κατά την περίοδο της κανονικής λειτουργίας ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες που είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία της ΜΕΑ , όπως εργατικά, ασφάλειες προσωπικού και εγκαταστάσεων, 
καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, νερό, εγκαταστάσεις τηλεφωνίας, αναλώσιμα, πλήρης συντήρηση του 
εξοπλισμού, διοικητικά έξοδα, και γενικά πάσης φύσεως αναγκαία δαπάνη η οποία είναι αναγκαία για τη 
λειτουργία του έργου. 
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Ο Ανάδοχος θα συντάσσει μηνιαίες και εξάμηνες αναφορές προόδου με όλα τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά και αποτελέσματα της λειτουργίας της Μονάδας και οι οποίες θα περιέχουν κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα: 

 Εισερχόμενες εξερχόμενες ποσότητες αποβλήτων 

 Παράμετροι παρακολούθησης λειτουργίας Μονάδας Επεξεργασίας  

 Παράμετροι παρακολούθησης λειτουργίας και Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων της ΜΕΑ 

 Ποσότητες δευτερογενών προϊόντων και υπολειμμάτων 

 Ποσοτικά ποιοτικά και ποσοστιαία μεγέθη που περιγράφονται στα εγγυημένα- δεσμευτικά μεγέθη 
σε κάθε τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας 

 Χρόνος διαθεσιμότητας/λειτουργίας του εξοπλισμού, και των συστημάτων της μονάδας, και 
διακοπές/βλάβες με τεχνικές επεξηγήσεις για τα αίτια τους. 

 Εργασίες συντήρησης, επισκευών και τροποποιήσεων 

 Απασχολούμενα άτομα του αναδόχου και του φορέα 

 Κατανάλωση ενέργειας και αναλωσίμων 

 Παράμετροι προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης κ.α. 

Στις αναφορές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνεται η παρακολούθηση όλων των παραμέτρων που 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους. 

Στη Μελέτη εφαρμογής του ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς τα παρεχόμενα στοιχεία. 

 

15.3 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Στην εγκατάσταση θα εισέρχονται: 

 Αστικά Σύμμικτα Απορρίμματα  

 Πράσινα ή/και προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα, τα οποία θα έχουν συλλεχθεί με 
προγράμματα. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε έλεγχο των εισερχόμενων υλικών για να διαπιστώσει την 
συμβατότητά τους με τα κριτήρια υποδοχής αποβλήτων της εγκατάστασης, όπως προκύπτει κάθε φορά 
από τη σχετική νομοθεσία. 

 

15.4 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όλα τα ανακυκλώσιμα προϊόντα που προκύπτουν είτε από την επεξεργασία των Α.Σ.Α., καθώς και το 
παραγόμενο κόμποστ, θα διατίθενται με ευθύνη και σε όφελος του Αναδόχου. Το παραγόμενο βιοαέριο θα 
οδηγείται σε Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται στο 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με ευθύνη του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και ικανοποιεί τις απαιτήσεις αναφορικά με την ποσότητα και ποιότητα των 
παραγόμενων προϊόντων (ανακυκλώσιμα υλικά, κόμποστ, κόμποστ τύπου Α) και τα αποτελέσματα 
(υπόλειμμα για ταφή, αέριες εκπομπές, επεξεργασία στραγγισμάτων) όπως αυτές καθορίζονται στις 
απαιτήσεις του τεύχους Τεχνικών Περιγραφών. 

 

15.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα προβλέπει: 

 Να εκτελεί την πρακτική επεξεργασίας των απορριμμάτων με δικά του έξοδα για την: παροχή 
νερού, ενέργειας, καυσίμων, αναλώσιμων, ανταλλακτικών, και να εκπληρώνει κάθε αναγκαία 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           82  

τεχνική στην πραγματοποίηση της επεξεργασίας, του διαχωρισμού των τμημάτων επανάκτησης, για 
να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα των υλικών προς τελική διάθεση στον ΧΥΤΥ. 

 Να εκτελεί όλες τις συνηθισμένες συντηρήσεις, προγραμματισμένες ή εκτός προγράμματος, όποτε 
αυτές είναι αναγκαίες, προς χάριν της εγκατάστασης σε όλο της το σύνολο και όλων των οχημάτων, 
των μηχανημάτων και των διαφόρων εξαρτημάτων. 

 Να πραγματοποιεί την αντικατάσταση και/ή την αποκατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί 
φθορά και οτιδήποτε άλλο που υποδεικνύεται στα ειδικά εγχειρίδια συντήρησης που συνοδεύουν 
τα διάφορα μηχανήματα που αποτελούν την εγκατάσταση ή που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο του 
κατασκευαστή. 

 Να προσλαμβάνει με δικό του βάρος το προσωπικό της λειτουργίας που είναι αναγκαίο για να 
εγγυηθεί την καλή διεύθυνση της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της 
εργασίας. 

 Να εξοπλίσει το προσωπικό με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αντικατάσταση των στοιχείων 
που έχουν υποστεί φθορά, όπως και για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συντήρησης 
κανονικής και έκτακτης και τις αναγκαίες επιδιορθώσεις. 

 Να εξασφαλίζει την περιοδική μυοκτονία σε όλη την επιφάνεια και όλα τα κτίρια και/ή στους 
χώρους της εγκατάστασης όπως επίσης, και τη λήψη οποιωνδήποτε έκτακτων μέτρων σε περίπτωση 
που θα παρατηρηθεί επιδρομή ποντικών ή αρουραίων. 

 Να εξασφαλίζει την απολύμανση των ιδίων επιφανειών και/ή χώρων και τις απαραίτητες 
απολυμάνσεις για μύγες και κουνούπια κάθε φορά που αυτό θα είναι απαραίτητο προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η υγιεινή του προσωπικού. 

 Να τηρεί, ηλεκτρονικό μητρώο για την καταχώρηση των εισερχομένων απορριμμάτων και των 
εξερχομένων υλικών. Αυτό το μητρώο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τον ΚτΕ και τον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί επίσης ημερολόγιο λειτουργίας καταγράφοντας καθημερινά, τα σημαντικά 
γεγονότα και παραθέτοντας συνθετικά αλλά αντιληπτά έργα, δοκιμές, αναλύσεις και επεμβάσεις 
πραγματοποιημένες για διαφόρους λόγους. 

 Να εντοπίζει έγκαιρα και να υποδεικνύει στο προσωπικό του ΚτΕ τα μη επεξεργάσιμα απορρίμματα 
στην εγκατάσταση, εφόσον αυτά είναι ακατάλληλα προς επεξεργασία και δυνατόν να αποτελέσουν 
αιτία πιθανών εμφράξεων και φθορών ή ζημιών των μηχανημάτων, και αυτό πριν απομακρυνθούν 
(οδηγηθούν) στον χώρο εκφόρτωσης ή διάθεσης και ταφής, ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα 
στον ΚτΕ να διαμαρτυρηθεί στους παρόχους για την ακατάλληλη ή καταχρηστική τους παράδοση. 

 Να πραγματοποιεί τη μεταφορά σε ΧΥΤΥ των παρακάτω υλικών 

- ρεύμα των άχρηστων του ραφιναρίσματος 

- ακατάλληλα προς  επεξεργάσιμα απορρίμματα 

- ρεύμα των υπολειμμάτων της επεξεργασίας 

- μη επεξεργάσιμα ΑΣΑ λόγω των διακοπών λειτουργίας της Εγκατάστασης που δεν οφείλεται στον 
Ανάδοχο (Η κατηγορία αυτή δεν προσμετράται στο ανώτερο επιτρεπόμενο ποσοστό των 
άχρηστων-υπολείμματος που θα οδηγηθούν κατά μέγιστο σε ΧΥΤΥ). 

 Να πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες περιοδικές αναλύσεις/δειγματοληψίες των απορριμμάτων 
που εισέρχονται, όπως επίσης τις απαραίτητες αναλύσεις για τον έλεγχο όλης της πορείας 
επεξεργασίας των απορριμμάτων στις διάφορες επιμέρους μονάδες της εγκατάστασης και του 
ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων, ακόμα και μέσω εξειδικευμένων εξωτερικών εργαστηρίων, 
εάν απαιτείται, με δικές του δαπάνες. 
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 Να καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας κάθε εργασία που δεν πραγματοποιείται και/ή παύση 
λειτουργίας της Εγκατάστασης ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτό μπορεί να συμβεί για λόγους 
εξαρτώμενους ή μη από την θέληση του Αναδόχου όπως για παράδειγμα: 

- συντήρηση κανονική και έκτακτη 

- διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας από βλάβες του ΔΕΔΗΕ, ή ελλιπής διάθεση νερού, κ.λπ. 

- απεργίες του προσωπικού 

- απρόοπτες απουσίες του προσωπικού 

- έλλειψη ανταλλακτικών 

- κλπ. 

 Να εξασφαλίζει την φύλαξη/επιτήρηση ολόκληρης της εγκατάστασης και όλων των μηχανημάτων 
που την αποτελούν όπως επίσης να αποκαθιστά τις άμεσες και έμμεσες ζημίες που προκύπτουν 
σαν αποτέλεσμα ελλιπούς φύλαξης 

 Να εξασφαλίζει την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο χώρο του έργου 
σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα της μελέτης εφαρμογής του, όπως επίσης και την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς κάθε εκπομπή (αέρα, θόρυβο, κ.λπ.). Να φροντίζει για την 
συντήρηση και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων απόσμησης και 
αποκονίωσης. 

 Να αποφεύγει όσο το δυνατόν τον διασκορπισμό ουσιών στο έδαφος και τη μεταφορά με τον αέρα 
οποιουδήποτε υλικού. 

 

15.6 ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η τακτική προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Καθαρισμός και/ή πλύσιμο των καλυμμένων και ακαλύπτων χώρων εντός των ορίων της 
εγκατάστασης, με ιδιαίτερη φροντίδα στους χώρους που εργάζεται το προσωπικό και/ή έρχεται σε 
επαφή με τα απορρίμματα, ο οποίος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση. 

 Περιοδική καθαριότητα των εσχαρών φρεατίων και καθαρισμός και συντήρηση των δικτύων 
ομβρίων και αποχέτευσης. 

 Περιοδικός καθαρισμός των μηχανημάτων που αποτελούν τις Εγκαταστάσεις, όχι μόνο εκείνων που 
προορίζονται για επεξεργασία των υλικών αλλά και εκείνων που πραγματοποιούν την μεταφορά 
τους ανάμεσα στα μηχανήματα αυτά (μεταφορικές ταινίες), καθώς και των αντιστοίχων φερόντων 
πλαισίων, καλυμμάτων και/ή των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων. 

 Τοπική αποκατάσταση των βαφών και περιοδικό επαναβάψιμο στα μεταλλικά μέρη όλων των 
μηχανημάτων, των πλαισίων και των μεταλλικών κατασκευών του Έργου 

 Λίπανση και γρασάρισμα οποιουδήποτε στοιχείου σε κίνηση ή αντικειμένου του Έργου, που 
καθίσταται αναγκαίο τόσο για την καλύτερη λειτουργία του, όσο σαν μέτρο προστασίας του ιδίου, 
ακόμα και όταν αυτό δεν είναι ρητά προβλεπόμενο και ενδεδειγμένο από τους κατασκευαστές. 

 Συντήρηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής και εξωτερικής 
περιοδικής καθαριότητας των ερμαρίων των πινάκων, με αντικατάσταση των εύτηκτων, των 
λυχνιών ανίχνευσης, των λυχνιών φωτισμού κλπ. καθώς και περιοδική επαλήθευση και 
επιδιόρθωση των υπολοίπων παραγόντων ελέγχου, χειρισμού και ασφάλειας. 

 Καθάρισμα και ρύθμιση των αλυσίδων, ιμάντων, ταινιών, κλπ. 

 Συντήρηση των εγκαταστάσεων και του βοηθητικού εξοπλισμού και μονάδων  

 Συντήρηση των χώρων πρασίνου και των ανάλογων φυτεύσεων. 
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 Συντήρηση των κατασκευών, κουφωμάτων των διαφόρων χώρων και των χώρων υγιεινής, των 
περιφράξεων και όλων των εισόδων στην εγκατάσταση, στα κτίρια και στους διάφορους χώρους. 

 Συντήρηση και καθαρισμός του εσωτερικού οδικού δικτύου, στους χώρους δικής του αρμοδιότητας 
των ασφαλτοστρωμένων επιφανειών και των πεζοδρομίων. 

 Συντήρηση των οχημάτων, μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των εργασιών περιοδικής πλύσης  
και λίπανση. 

 Συντήρηση των βιοφίλτρων και όλων των συστημάτων απόσμησης -αποκονίωσης και 
αντιρύπανσης. 

 Συντήρηση της εγκατάστασης συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας των 
στραγγισμάτων της ΜΕΑ. 

 Συντήρηση του συστήματος συλλογής-μεταφοράς και καύσης του βιοαερίου. 

 

15.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Προς αποφυγή ζημιών προερχόμενων από τη χρήση όλων των μηχανημάτων όπως και των ζημιών που 
οφείλονται στη διάβρωση των μεταλλικών τμημάτων, ο Ανάδοχος καλείται να εφαρμόζει μία ετήσια 
προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όπως επίσης και στα 
υπόλοιπα μέρη της εγκατάστασης, και των οχημάτων, των μηχανών και των βοηθητικών εξοπλισμών της, 
σύμφωνα με τις το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης, κ.λ.π. Το προαναφερόμενο πρόγραμμα 
συντήρησης θα μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες επακόλουθα της 
λειτουργίας και της προοδευτικής φυσιολογικής φθοράς των μηχανημάτων, τόσο για τον τρόπο και την 
συχνότητα πραγματοποίησης των συντηρήσεων, όσο για την χρήση και την εκλογή των υλικών προς 
κατανάλωση, ανάλογα με τα όσα συμφωνηθούν μεταξύ των υπευθύνων του ΚτΕ και του Αναδόχου. 

Όλα τα έντυπα συντήρησης θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από τον ΚτΕ που θα πιστοποιεί με τον έλεγχο 
τους, την ομαλή πραγματοποίηση από μέρους του Αναδόχου όλων των προβλεπόμενων ενεργειών. 
Εννοείται ότι περιέχονται στις προγραμματισμένες συντηρήσεις, επίσης, όλες οι περιοδικές 
αντικαταστάσεις των τμημάτων των μηχανημάτων που έχουν φθαρεί, όπως τα σφυριά ή τα μαχαίρια των 
τεμαχιστών και οι αντιτριβικές προστατευτικές μεταλλικές επιφάνειες των τοιχωμάτων και των θαλάμων 
συμπίεσης. 

Η ετήσια προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση του κινητού εξοπλισμού και του σημαντικού 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων (κτιρίου υποδοχής, κτιρίου μηχανικής διαλογής, 
κτιρίου βιολογικής επεξεργασίας, μονάδα αξιοποίησης βιοαερίου εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων) θα πρέπει να γίνεται από τον επίσημο αντιπρόσωπο/προμηθευτή του 
μηχανήματος/εξοπλισμού, ο οποίος θα ελέγχει και τις καρτέλες συντήρησης του έτους. Αντίγραφο 
πιστοποιητικών για τους πιο πάνω ελέγχους από τους επισήμους αντιπροσώπους/προμηθευτές θα 
υποβάλλεται στον ΚτΕ. 

 

15.8 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Κάθε φορά που θα γίνεται χρήση ενός ανταλλακτικού αυτό θα αναφέρεται στη μηνιαία Έκθεση 
Παρακολούθησης Έργου και θα γίνεται άμεσα η παραγγελία του, ώστε η αποθήκη ανταλλακτικών να είναι 
πάντα πλήρης. Μηνιαίως, με την υποβαλλομένη έκθεση, θα υποβάλλεται και η κίνηση της αποθήκης. 

Μετά το πέρας της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδώσει τα υλικά αυτής της αποθήκης 
ανταλλακτικών στον Κύριο του Έργου με τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια αγοράς, εγγυήσεις κ.λπ.), 
χωρίς δαπάνη για τον Κύριο του Έργου. 

Γενικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάζει αναλώσιμα και ανταλλακτικά που θα χρειαστούν ή που θα 
θεωρήσει κατάλληλα και αναγκαία, όπως επίσης και να εξοπλίσει την αποθήκη με εξοπλισμό πιο πλήρη 
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από τον προβλεπόμενο, για να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι συνηθισμένες, προγραμματισμένες και 
έκτακτες συντηρήσεις. 

Για την καλύτερη διαχείριση της «Αποθήκης Ανταλλακτικών» θα εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό 
(software) οργάνωσης αποθήκης. 

 

15.9 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Αποτελεί επιδιορθωτική συντήρηση κάθε πράξη επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης μηχανικών, ηλεκτρικών, ή 
λειτουργικών τμημάτων μη προβλεπόμενη ούτε από τον κατασκευαστή τους, ούτε από τον ανάδοχο, ως 
συνηθισμένη ή προγραμματισμένη ή προληπτική συντήρηση, και η οποία οφείλεται είτε σε αμέλεια του 
αναδόχου, είτε σε απλή φυσιολογική φθορά. Ό,τι προαναφέρθηκε εφαρμόζεται επίσης σε κτίρια, στέγες, 
μεταλλικές κατασκευές, δρόμους, υπονόμους, περιοδικά βαψίματα και ό,τι έχει σχέση με αυτά. Ο 
Ανάδοχος για να πραγματοποιήσει επιδιορθωτική συντήρηση θα πρέπει να ειδοποιήσει γραπτώς τον ΚτΕ 
δίνοντας τις αναγκαίες τεχνικές αιτιολογίες. Στα όρια του δυνατού και εξαιρούμενων επειγόντων 
περιπτώσεων, ο Ανάδοχος θα συγκεντρώσει τις ενέργειες έκτακτης συντήρησης στις περιόδους της 
προγραμματισμένης συντήρησης της Εγκατάστασης.  

Στην περίπτωση σημαντικής ή/και επαναλαμβανόμενης βλάβης βασικού εξοπλισμού, που οδηγεί σε παύση 
λειτουργίας της Μονάδας, θα απαιτείται υποχρεωτικά η γνώμη του κατασκευαστικού οίκου του 
εξοπλισμού για την εκτίμηση της βλάβης και του τρόπου αποκατάστασης της. 

 

15.10 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ 

Το προσωπικό θα καλύπτει: 

 Την κανονική λειτουργία του Έργου 

 Τη λειτουργία κατά τις αργίες 

 Τις ανάγκες για την αντικατάσταση και τις άδειες 

 Την τακτική, έκτακτη και την γενική συντήρηση. 
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16 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της σύμβασης θα παραδώσει το σύνολο της εγκατάστασης στον ΚτΕ.  

Σε περίπτωση μη λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή τμημάτων αυτών, που θα οφείλεται σε πλημμελή 
λειτουργία ή/και συντήρηση τους (βάσει των απαιτήσεων της παρούσας) τότε ο ανάδοχος θα προβεί ο 
ίδιος στην αποκατάσταση των όποιων ζημιών - φθορών ώστε η εγκατάσταση να είναι λειτουργική εντός 
χρονικού διαστήματος το οποίο θα καθορίσει ο ΚτΕ και θα επιβάλλονται κατά περίπτωση οι σχετικές 
ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

 

Λάρισα, Νοέμβριος 2022 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών, θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο η 
μελέτη εφαρμογής και θα εκτελεστούν οι εργασίες του έργου. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της 
Επιστήμης και της Τέχνης και βάσει με όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές αυτές 
Προδιαγραφές αλλά και σε συμφωνία με:  

 την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 του Υπουργείου Α.Α. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. η οποία 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012, με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 
(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα», όπως ισχύει (Σημειώνεται ότι με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-
2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), 
ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 
2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εξήντα οκτώ (68) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής τους) 

 την με αρ. Δ22/4193 (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών, για Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 
με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, όπως τροποποιήθηκε 
με την Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (ΦΕΚ 1437/Β’/16-4-20) απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών και την με αρ. πρωτ. 102843/19-11-20 (ΦΕΚ 5234/ Β’ 
/26.11.2020) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης περιγράφουν το γενικότερο πλαίσιο ποιότητας μέσα 
στο οποίο θα κινηθεί η Τεχνική προσφορά των Διαγωνιζομένων για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή και λειτουργία του Έργου και σε συνδυασμό με το τεύχος της τεχνικής περιγραφής 
ορίζει πλήρως το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. 

Σε κάθε περίπτωση τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού οι οποίες εξαρτώνται από την τεχνική 
προσφορά του εκάστοτε Διαγωνιζόμενου δύναται να τροποποιηθούν με την προϋπόθεση ότι 
δεν αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και το τελικό αποτέλεσμα 
κάθε επιμέρους τμήματος ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες για τις οποίες προορίζεται και 
καλύπτει κάθε φορά το σύνολο των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας και κανονισμών. 

Το νομικό πλαίσιο είναι αυτό που αναφέρεται στο παρόν και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, Οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, 
ακόμα και αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. 

Τυχόν αναντιστοιχίες, αποκλίσεις από προδιαγραφές, έλλειψη τεκμηρίωσης επάρκειας 
προσφερόμενων έργων, μη πλήρης συμμόρφωση με Ελληνική Νομοθεσία και ισχύοντες 
κανονισμούς, στον βαθμό που δεν επηρεάζουν τα βασικά μεγέθη και τους επιτυγχανόμενους 
στόχους της προσφερόμενης λύσης και δεν οδηγούν σε αποκλεισμό διαγωνιζόμενου, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις θεραπεύει στη μελέτη εφαρμογής, χωρίς να μπορεί να 
εγείρει πρόσθετες οικονομικές αξιώσεις. 
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2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται βασικές τεχνικές προδιαγραφές του μηχανολογικού 
εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στα διάφορα παραγωγικά στάδια της μονάδας. 

Οι προδιαγραφές αποτυπώνουν το γενικό πλαίσιο του προσφερόμενου εξοπλισμού και 
παρουσιάζουν την επιθυμητή ποιότητα και ιδιότητες του. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει τη 
δυνατότητα να προσφέρει τον επιλεγόμενο εξοπλισμό, με την προϋπόθεση ότι θα τηρεί τις 
βασικές αρχές λειτουργίας που τίθενται στις τεχνικές προδιαγραφές και δεν θα αλλοιώνει το 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. 

Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, 
συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων αναφέρονται στις παραγράφους που 
ακολουθούν 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλου του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με όλους τους 
κανόνες της τεχνικής και σύμφωνα με αναγνωρισμένα ελληνικά όπως ενδεικτικά ΕΛΟΤ, ΕΝ ή 
διεθνή πρότυπα ενώ το σύνολο του εξοπλισμού θα φέρει πιστοποίηση CE. Η αναφορά στις 
παρούσες προδιαγραφές σε πρότυπα (DIN, BS, κ.λπ.), είναι ενδεικτική της επιθυμητής 
ποιότητας και ο Ανάδοχος μπορεί να εφαρμόσει ισοδύναμα πρότυπα, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα αλλού στις προδιαγραφές αυτές. 

Η κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να ολοκληρώνεται στο εργοστάσιο του προμηθευτή, 
πριν την αποστολή του στο εργοτάξιο. Οι επί τόπου εργασίες θα περιορίζονται στην ανέγερση 
του εξοπλισμού και σε μικρές μόνο μετατροπές και προσαρμογές, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την εγκατάστασή του. 

Όπου υπάρχει η δυνατότητα, ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει μηχανολογικό και 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, που να ανήκει στη σειρά παραγωγής του εκάστοτε κατασκευαστή. 
Στις περιπτώσεις που ο προτεινόμενος εξοπλισμός δεν είναι τυποποιημένος, όσον αφορά τον 
κατασκευαστή και τον τύπο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στον Εργοδότη 
κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής, όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, 
ώστε να αιτιολογήσει την επιλογή του. Στην περίπτωση αυτή ο Εργοδότης δύναται να 
απορρίψει ή να αποδεχθεί τον εν λόγω εξοπλισμό.  

 

2.2 ΥΛΙΚΑ 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι καινούργια και πρώτης εμπορικής 
ποιότητας, χωρίς ελαττώματα και επιλεγμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη 
δυνατή συντήρηση. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι τα υλικά θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους 
και να έχουν τύπο και ποιότητα κατάλληλο για την χρήση που προορίζονται.  

Τα παρακάτω υλικά δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επαφή με πετρελαιοειδή προϊόντα: 

 μόλυβδος 

 χαλκός και κράματα χαλκού 

 ψευδάργυρος και κράμα ψευδαργύρου 

 επικαδμίωση και γαλβάνισμα με κάδμιο 

 φυσικό ελαστικό 

Όλα τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στην διάβρωση και να 
διατηρούν τις ιδιότητές τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στην 
ηλιακή ακτινοβολία, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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2.2.1 ΧΑΛΥΒΑΣ 

Οι μεταλλικές ράβδοι και τα φύλλα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του 
εξοπλισμού θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του BS 4360 GRADE 43/50. Ο ανοξείδωτος 
χάλυβας θα πρέπει να παρουσιάζει αντίσταση στην ατμοσφαιρική διάβρωση τουλάχιστον ίση 
με αυτή που παρέχεται από χάλυβα 18% χρώμιο και 8% νικέλιο. 

 

2.2.2 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΥΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι ανθεκτικός, πυκνόκοκκος, σύμφωνα με το BS 1452 CLASS 14. Η 
χύτευσή του θα έχει γίνει με επιμέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, 
φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα μαλακός και ανθεκτικός και 
εύκολα κατεργάσιμος. Οι επιφάνειες που δεν θα είναι μηχανικά κατεργασμένες θα πρέπει να 
υποστούν κατάλληλη επεξεργασία για την αφαίρεση των ανωμαλιών από το χυτήριο. Εάν η 
αφαίρεση μετάλλου για τις τυχόν επιδιορθώσεις ελαττώσει την διατομή περισσότερο από το 
25%, ή μέχρι τέτοιου σημείου, ώστε η τάση να υπερβεί την επιτρεπόμενη τάση περισσότερο 
από 50%, το εν λόγω χυτό υλικό θα απορρίπτεται. 

 

2.2.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Ο εξοπλισμός που θα κατασκευασθεί από κράματα αλουμινίου θα πρέπει να προέρχεται από 
έναν ειδικευμένο κατασκευαστή παρόμοιου εξοπλισμού και να είναι σύμφωνος με το DIN 
1725. Οι εργασίες συγκόλλησης πρέπει να γίνουν από ειδικευμένο προσωπικό στο 
εργοστάσιο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όλα τα τεμάχια από αλουμίνιο, που 
θα έρχονται σε επαφή με το σκυρόδεμα, θα καλύπτονται με δύο στρώσεις ασφαλτικής 
βαφής. 

 

2.2.4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή διάβρωσης που θα οφείλεται στην 
επαφή διαφορετικών μετάλλων. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει επαφή μεταξύ 
διαφορετικών μετάλλων, τα μέταλλα αυτά θα επιλέγονται έτσι ώστε η διαφορά δυναμικού 
μεταξύ τους στην ηλεκτροχημική σειρά να μην είναι μεγαλύτερη από 0,5mV. Εάν αυτό δεν 
είναι δυνατό, οι επιφάνειες επαφής του ενός ή και των δύο μετάλλων θα είναι 
γαλβανισμένες, ή κατάλληλα επεξεργασμένες ώστε η διαφορά δυναμικού να βρίσκεται μέσα 
στα επιτρεπτά όρια. Εναλλακτικά μπορεί τα δύο μέταλλα να είναι μονωμένα μεταξύ τους με 
μία εγκεκριμένη μέθοδο (μονωτικοί σύνδεσμοι, κ.λπ.). 

 

2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
2.3.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Ο εξοπλισμός, πριν την αποστολή του από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή στο 
εργοτάξιο, θα πρέπει να έχει επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων 
ζημιών, που μπορεί να προκύψουν κατά την μεταφορά, την αποθήκευση και την ανέγερση 
του. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω και θα πρέπει να 
προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα μέσα και υλικά (κιβώτια συσκευασίας, κ.λπ.) και να λάβει 
όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε ο εξοπλισμός να φθάσει στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς 
ζημιές. 

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορέσει να αντέξει σε 
κακομεταχειρίσεις κατά την μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές καθυστερήσεις 
και να είναι κατάλληλη για αποθήκευση. Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα ειδικά τεμάχια θα 
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πρέπει να προστατεύονται με ξύλινους δίσκους, που θα είναι στερεωμένοι με προσωρινά 
μπουλόνια (τα οποία όμως δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού), 
ή με άλλες δόκιμες μεθόδους. Τα διάφορα μικρούλικα όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιμούχες, 
κοχλίες, περικόχλια, κ.λπ., θα συσκευάζονται σε κιβώτια. 

Όλα τα αντικείμενα θα μαρκάρονται καθαρά, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται στον κατάλογο 
συσκευασίας, που θα βρίσκεται μέσα σε αδιάβροχο φάκελο. Τα κιβώτια θα πρέπει να έχουν 
σημεία αναγνώρισης, που να συσχετίζεται με τον φάκελο συσκευασίας και να μαρκάρονται 
με αδιάβροχη μπογιά, ώστε να φαίνεται το βάρος τους και τα σημεία στερέωσης των λαβών. 
Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει, εάν του 
ζητηθεί, να ανοίξει το οποιοδήποτε κιβώτιο ή συσκευασία για έλεγχο από τον Εργοδότη και 
μετά να προβεί ο ίδιος στη επανασυσκευασία του. 

 

2.3.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η παράδοση του εξοπλισμού στο εργοτάξιο, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα κατάλληλο 
πρόγραμμα, που θα ετοιμάσει ο Ανάδοχος, έτσι ώστε ο εξοπλισμός να παραδίδεται, να 
αποθηκεύεται και στην συνέχεια να εγκαθίσταται με τις λιγότερες δυνατές παρενοχλήσεις 
και καθυστερήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα κατασκευής των έργων. Ο Ανάδοχος με δικά 
του μέσα και ευθύνη θα εξασφαλίσει επαρκή χώρο για την αποθήκευση του εξοπλισμού μετά 
την άφιξη του στο εργοτάξιο. Ο Εργοδότης θα εξετάσει τους διάφορους χώρους 
αποθήκευσης του εξοπλισμού και θα συμφωνήσει με τον τρόπο και το πρόγραμμα 
παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού. 

Τα μέσα αποθήκευσης θα πρέπει γενικά να συμφωνούν με τις παρακάτω απαιτήσεις: 

 Ο εξοπλισμός πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό, και χωρίς υγρασία στεγασμένο 
χώρο. 

 Τα αποθηκευόμενα αντικείμενα πρέπει να είναι κατάλληλα διατεταγμένα, έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η ανεύρεση τους και να προστατεύονται από φθορές. 

 Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα υποστηρίγματα για την παραλαβή του 
φορτίου. 

 Η μεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων αντικειμένων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε 
να μην υποβάλλονται σε υπερβολικές καταπονήσεις και να μην φθείρεται η βαφή και 
το φινίρισμα τους. 

 Τα περιστρεφόμενα μηχανικά μέρη θα πρέπει να είναι καλυμμένα. 

 Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι ταπωμένοι στα δύο άκρα προς αποφυγή εισόδου 
υγρασίας ενώ οι πλαστικοί σωλήνες θα πρέπει να προστατεύονται και από την ηλιακή 
ακτινοβολία. 

 Τα μεταλλικά αντικείμενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ ευθείας πάνω στο έδαφος. 

 

2.3.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με την καλύτερη σύγχρονη 
πρακτική και μεθόδους και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού. 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει εξάλλου και όλον τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό όπως: 
γερανούς, παλάγκα, αναρτήρες, συνδετήρες, κ.λπ. φορτηγά και μέγγενες 
σωλήνων/εξοπλισμού, χωροβάτες, ωρολόγια συγκρίσεως, όργανα δοκιμών, μονάδες 
συγκόλλησης, μονάδες οξυγόνου / ασετιλίνης, καθώς και όλα τα αναλώσιμα υλικά και γενικά 
οτιδήποτε παρόμοιο υλικό που είναι απαραίτητο για την ανέγερση τις επιτόπιες δοκιμές και 
την θέση σε λειτουργία. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει τον ανυψωτικό 
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εξοπλισμό που θα προμηθεύσει για την εγκατάσταση, θα πρέπει να φροντίσει να ζητήσει από 
τον κατασκευαστή του ανυψωτικού εξοπλισμού να τον ελέγξει μετά την εγκατάσταση του, 
για να εξασφαλισθεί η σωστή τοποθέτηση του εξοπλισμού. 

Ο εξοπλισμός θα είναι αλφαδιασμένος και ευθυγραμμισμένος, ώστε να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις και τις ανοχές του κατασκευαστή. Θα χρησιμοποιηθούν επαρκή προσωρινά 
παρεμβύσματα, στηρίγματα, κ.λπ. για να διευκολυνθεί η ανέγερση και η ευθυγράμμιση του 
εξοπλισμού και να εξασφαλισθεί ότι θα παραμείνει αμετακίνητος κατά την τοποθέτηση του. 
Αφού ο εξοπλισμός αλφαδιασθεί και ευθυγραμμισθεί, θα γίνει τελική επιθεώρηση από τον 
Εργοδότη. 

 

2.3.4 ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού θα πρέπει να 
προστατευθούν από τη διάβρωση και ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη 
αντιδιαβρωτική προστασία. Τα αναφερόμενα παραπάνω θεωρούνται σαν οι ελάχιστες 
απαιτήσεις και ο Ανάδοχος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ικανοποιήσει τον Εργοδότη ότι 
τα εφαρμοζόμενα συστήματα βαφής και αντιδιαβρωτικής προστασίας των υλικών και του 
εξοπλισμού είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προδιαγραφόμενα. 

Όλες οι σχετικές εργασίες, που θα γίνουν στο εργοστάσιο του προμηθευτή του εξοπλισμού 
και επί τόπου, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από πεπειραμένους 

τεχνίτες. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να έχουν εγκριθεί πριν την 
εφαρμογή τους και δεν επιτρέπεται αλλαγή του προμηθευτή, εκτός εάν εγκριθεί 
διαφορετικά. Η προετοιμασία και η βαφή του εξοπλισμού θα γίνει στο εργοστάσιο του 
προμηθευτή, σε στεγασμένο χώρο, με ελεγχόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος 
θα υποβάλει στον Εργοδότη για έγκριση πίνακα με τον μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό, που προτίθεται να βάψει στο εργοτάξιο. Δεν θα γίνονται εργασίες βαφής στο 
εργοτάξιο, εφόσον η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 5ο C και η σχετική 
υγρασία μεγαλύτερη από το 85%. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα, ώστε να 
εξασφαλίσει ότι τα χρώματα δεν θα καλύπτουν πινακίδες αναγνώρισης, οδηγιών, κ.λπ., που 
βρίσκονται στον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό. 

 

2.3.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Όλα τα χρώματα θα αναμιγνύονται και θα χρησιμοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και τα αστάρια θα εναρμονίζονται με το τελικό χρώμα. Όπου είναι 
δυνατόν, οι τύποι των χρωμάτων θα είναι τυποποιημένοι για να διευκολύνεται η μελλοντική 
συντήρηση. 

Κάθε στρώση βαφής θα εφαρμόζεται μόλις στεγνώσει η προηγούμενη. Το χρονικό διάστημα 
μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων βαφής θα είναι τουλάχιστον 24 ώρες, εκτός εάν ο 
κατασκευαστής αναφέρει διαφορετικά. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε να αποφεύγονται 
τρεξίματα χρωμάτων, ή υπερβολικό πάχος στρώσης. Οι στρώσεις βαφής θα πρέπει να έχουν 
διαφορετικές αποχρώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη της στρώσης από την 
επόμενη. 

Τα διάφορα εργαλεία (βούρτσες, κ.λπ.), που χρησιμοποιούνται για την βαφή, θα πρέπει να 
καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε διαλυτικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή των υλικών βαφής. Γενικά όλες οι εργασίες (προετοιμασία και βαφή) θα 
γίνονται σύμφωνα με το BS 5493, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

 

2.3.6 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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2.3.6.1 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Κάθε εξάρτημα του εξοπλισμού θα φέρει μόνιμα στερεωμένη σε εμφανή θέση πινακίδα 
αναγνώρισης, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, επάνω στην οποία θα έχουν τυπωθεί ή 
χαραχθεί στα αγγλικά και ελληνικά οι ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: 

 όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή 

 περιγραφή του εξαρτήματος 

 αύξοντας αριθμός της κατασκευής, στοιχεία της κατασκευής και/ή της εργασίας 

 ισχύς και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία 

 ότι πρόσθετα στοιχεία αφορούν ειδικά το υπόψη εξάρτημα 

Όλα τα εξαρτήματα του εξοπλισμού, που χρησιμεύουν για ένδειξη, συναγερμό και έλεγχο 
πρέπει να φέρουν κατάλληλες πληροφορίες, σχετικά με τον ρόλο τους, τον τρόπο και τον 
τομέα λειτουργίας. Οι πινακίδες θα είναι άσπρες με μαύρα χαραγμένα γράμματα και 
αριθμούς. 

Οι σωληνώσεις και οι αγωγοί, που μεταφέρουν είτε επικίνδυνα είτε ακίνδυνα ρευστά, ή 
περιέχουν καλώδια, κ.λπ., θα είναι βαμμένοι με κωδικοποιημένο χρώμα και χαρακτηρισμένοι 
σύμφωνα με το πρότυπο BS 1710. Τα κωδικοποιημένα χρώματα, εκτός εάν εγκριθεί 
διαφορετικά, θα είναι τα παρακάτω: 

 καθαρό νερό     κυανό 

 βιομηχανικό νερό    μαύρο 

 λύματα, επιπολάζοντα υγρά  βαθύ πράσινο 

 Πυροσβεστικό δίκτυο   κόκκινο 

 λάδι και πετρέλαιο   πορτοκαλί 

 καύσιμο αέριο    λευκό 

 βιοαέριο    κίτρινο 

 πεπιεσμένος αέρας   γκρίζο 

 

Μεταλλικοί αγωγοί που προστατεύουν όδευση ηλεκτρικών καλωδίων εκτός εδάφους θα 
είναι γαλβανισμένοι και θα παραμένουν άβαφοι. Σε εμφανείς θέσεις των εγκαταστάσεων θα 
τοποθετηθούν πίνακες, οι οποίοι θα δείχνουν τα χρώματα και τα τυχόν ενδεικτικά γράμματα 
που χρησιμοποιήθηκαν για τις διάφορες κατηγορίες σωληνώσεων. 

 

2.3.6.2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει πινακίδες ανακοίνωσης κινδύνου, προσοχής και οδηγιών, όπου 
κριθεί απαραίτητο, για την ασφάλεια του προσωπικού και την καλή λειτουργία των 
επιμέρους μονάδων. Οι ανακοινώσεις θα είναι γραμμένες στα ελληνικά και στα αγγλικά. 
Γενικά οι ανακοινώσεις "Κινδύνου" θα είναι γραμμένες με άσπρα γράμματα σε μαύρο φόντο, 
οι ανακοινώσεις για "Προσοχή" θα είναι με κόκκινα γράμματα σε άσπρο φόντο και τέλος οι 
ανακοινώσεις με οδηγίες θα είναι με μαύρα γράμματα σε άσπρο φόντο. 

 

2.3.6.3 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει, όπου απαιτείται, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, για την προστασία του 
προσωπικού λειτουργίας. Ειδικότερα: 

 Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη, τα προεξέχοντα ακραξόνια και κάθε επικίνδυνο 
κινούμενο μέρος του εξοπλισμού θα έχει κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα, 
επαρκούς πάχους και καλά στερεωμένα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται πρόσβαση 
στον εξοπλισμό, θα υπάρχουν ανοίγματα με κινητά καλύμματα. 
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 Οποιοδήποτε τμήμα του εξοπλισμού, στο οποίο η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει 
τους 80ο C, θα πρέπει να θωρακισθεί με δικτυωτό ή συμπαγές παραπέτασμα, για να 
αποφευχθεί η τυχούσα επαφή με το προσωπικό. 

 Όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης με ιμάντες ή συρματόσχοινα θα πρέπει να είναι 
προστατευμένα με άκαμπτο δικτυωτό παραπέτασμα. Οι αναγνώσεις της ταχύτητας 
περιστροφής των μηχανών θα πρέπει να γίνεται χωρίς την αφαίρεση του 
προφυλακτήρα. 

 Όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης με αλυσίδα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
καλύμματα, από χαλύβδινα φύλλα, με μέσα λίπανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή της αλυσίδας. Όλες οι ενώσεις πρέπει να προστατεύονται από την 
σκόνη και να αποσυναρμολογούνται εύκολα. Κάθε κάλυμμα θα έχει θυρίδα 
πρόσβασης και οπή στράγγισης. 

 Εξοπλισμός, που θα βρίσκεται σε χώρους που θα υπάρχει προσωπικό για τις συνήθεις 
εργασίες λειτουργίας, θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένος ή θα έχει σιγαστήρες, έτσι 
ώστε το προσωπικό να μην υπόκειται σε θόρυβο μεγαλύτερο από ισοδύναμο συνεχούς 
ήχου 85 DBA, όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO 1999. 

 Σε όλες τις δεξαμενές, φρεάτια, κανάλια, κ.λπ., όπου διέρχονται ή αποθηκεύονται 
ρευστά, θα υπάρχουν κιγκλιδώματα εφόσον η στάθμη εργασίας είναι χαμηλότερα από 
50 cm από την στέψη των αντίστοιχων κατασκευών. 

 Οι σκάλες, που υπερβαίνουν τα 3 μέτρα σε ύψος, θα έχουν στεφάνια ασφαλείας 
μέχρι 2,5 μέτρα πάνω από το επίπεδο αφετηρίας και πλατύσκαλα σε αποστάσεις, που 
δεν θα υπερβαίνουν τα 6 μέτρα. 
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3 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΑ 

 

3.1 ΘΥΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
Οι θύρες θα είναι ηλεκτροκίνητες τύπου βιομηχανικού ρολού τοποθετημένες έτσι ώστε να 
πραγματοποιείται ασφαλώς και ευχερώς η προσέγγιση των απορριμματοφόρων και η 
είσοδός τους στο κτίριο. 

Κατά τις ώρες λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων οι θύρες θα 
παραμένουν κλειστές και θα ανοίγουν μόνο για όση ώρα διαρκεί η διαδικασία της 
απόρριψης των απορριμμάτων. Η αυτοματοποίηση αυτή στη λειτουργία των θυρών 
αποσκοπεί στην αποφυγή έκλυσης οσμών. 

Κάθε πόρτα θα έχει καθαρό πλάτος που να επαρκεί για την εξυπηρέτηση όλων των τύπων 
οχημάτων. Το συνολικό ύψος θα επιτρέπει την απόρριψη των απορριμμάτων από τα 
απορριμματοφόρα. 

Ο τρόπος χειρισμού της κάθε θύρας θα μπορεί να γίνεται και από το κέντρο ελέγχου μέσω 
PLC και των μαγνητικών καρτών που φέρουν οι οδηγοί των οχημάτων ή τοπικά μέσω 
μπουτόν. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητου τοπικού χειρισμού μέσω αλυσίδας ή 
άλλου χειροκίνητου μηχανισμού για περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα είναι εξοπλισμένες 
με φωτοκύτταρα για την αυτόματη λειτουργία τους. 

Κάθε θύρα θα διαθέτει ηλεκτρομειωτήρα βιομηχανικού τύπου κατάλληλου για συχνές 
χρήσεις. Για την ασφαλή λειτουργία των θυρών θα φέρουν σύστημα ασφαλείας για την 
αυτόματη διακοπή της λειτουργίας τους σε περίπτωση που η ύπαρξη κάποιου εμποδίου 
μπλοκάρει την ελεύθερη κίνησή τους. Οι θύρες θα φέρουν ως αντιδιαβρωτική προστασία 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας τύπου D25. 

 

3.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΡΠΑΓΗΣ 
Τα απορριμματοφόρα θα προσεγγίζουν και εκφορτώνουν μέσω των θυρών, οι οποίες θα 
ανοίγουν και θα κλείνουν αυτόματα. Η τροφοδοσία της Μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής µε 
σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα γίνεται µε τη χρήση αρπάγης, η οποία είναι αναρτηµένη σε 
γερανογέφυρα. Η γερανογέφυρα αποτελείται από ένα µεταλλικό τµήµα το όποιο ολισθαίνει 
κατά µήκος του κτιρίου. Πάνω στο µεταλλικό αυτό τµήµα φέρεται φορείο µε δυνατότητα 
ολίσθησης επί αυτού και από το φορείο αναρτάται αρπάγη µε δυνατότητα κατακόρυφης και 
περιστροφικής κίνησης αλλά και χειρισµού ανοίγµατος. Το μεταλλικό πλαίσιο φέρει κινητήρα 
µε µηχανικό µειωτήρα στροφών στα δύο άκρα του. Λόγω της συνεχούς και αδιάλειπτης 
λειτουργίας της γερανογέφυρας θα είναι βαρέως τύπου FEM4m-M7 ή ανώτερη. Το µέγιστο 
βέλος κάµψεως, οφειλόµενο στο µέγιστο ονοµαστικό φορτίο (SWL) δεν θα υπερβαίνει το 
1/1000 του ανοίγµατος της γερανογέφυρας. Επί της γερανογέφυρας και συγκεκριµένα από το 
βαρούλκο, αναρτάται η αρπάγη που τροφοδοτεί το σχίστη. Η αρπάγη θα είναι χωρητικότητας 
κατ’ ελάχιστον 4 m3 για την απρόσκοπτη τροφοδοσία του σχίστη/ων σάκων. Η αρπάγη θα 
είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων.  

H λειτουργία της γερανογέφυρας θα γίνεται µε τηλεχειρισµό, από ειδικά διαµορφωµένο χώρο 
(θάλαµο ελέγχου). Ο θάλαµος ελέγχου θα φέρει σύστηµα αερισµού, θερµοµόνωσης και 
κλιµατισµού, ενώ θα παρέχεται τη µέγιστη ευκολία στη χρήση από τον χειριστή. Επίσης θα 
διαχωρίζεται από το εσωτερικό µέρος του υπόλοιπου κτιρίου µε ειδικό κρύσταλλο ασφαλείας 
προστατευόµενο από µεταλλική κατασκευή που θα καλύπτει όλη του την επιφάνεια. Θα 
προβλέπεται σηµείο πρόσβασης στο διάδροµο επίσκεψης της γερανογέφυρας ο οποίος θα 
φέρεται επί του κυρίως φορέα αυτής. Οι κλίµακες και οι διάδροµοι προσπέλασης θα είναι 
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αντιολισθητικού τύπου και θα υποστηρίζονται από κάγκελα. Οι προδιαγραφές της 
γερανογέφυρας θα είναι σύμφωνες με τους παρακάτω διεθνείς κανονισμούς:  

• Κανονισμοί DIN 15018 φόρτισης H3-B4  

• Κανονισμοί DIN 4100 υπολογισμοί ηλεκτροσυγκόλλησης  

• Κανονισμοί FEM για το βαρούλκο  

• Κανονισμοί DIN VDE για τα ηλεκτρολογικά  

Το βέλος κάμψεως του κυρίου φορέα θα είναι 1/1000. Η σιδηροκατασκευή φέρει πλήρη 
αντιδιαβρωτική προστασία με αμμοβολή SA2½ και με βαφή TDF 180 μm τουλάχιστον. Η βαφή 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία των γερανογεφυρών, στις έντονα διαβρωτικές 
συνθήκες που θα λειτουργούν. Η γερανογέφυρα πρέπει να παραδοθείν πλήρως 
συναρµολογηµένη, δοκιµασµένη και έτοιµη προς λειτουργία. Θα φέρει πιστοποίηση CE.  

Επί του κυρίου φορέα της γερανογέφυρας κινείται το βαρουλκοφορείο που φέρει το 
βαρούλκο. Το βαρούλκο θα είναι ελάχιστης δυναμικότητας 5 τόνων.(μπαστέκα). Θα διαθέτει 
πιστοποιητικό δοκιμών με φορτίο 125%, καθώς και πιστοποιητικό συρματόσχοινου και 
πιστοποιητικό αγκίστρου. Το βαρούλκο θα διαθέτει μηχανισμό κατακράτησης του φορτίου 
ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με ολισθαίνοντα συμπλέκτη κωνικής πέδησης ή 
ηλεκτρομαγνητικό φρένο. Επίσης, θα διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση και 
οριακό διακόπτη με δυνατότητα να ρυθμίζει όχι την ανύψωση – κατάβαση, αλλά και να 
καταμετρά και το χρόνο λειτουργίας. Η γερανογέφυρα θα τροφοδοτείται ηλεκτρικά μέσω 
ροηφόρου γραμμής ενώ το βαρουλκοφορείο θα τροφοδοτείται ηλεκτρικά από πτυσσόμενο 
πεπλατυσμένο καλώδιο, το οποίο μεταφέρεται με ειδικά φορεία που κινούνται μέσα σε ειδική 
κλειστή τροχιά τύπου "Ω".  

Η αρπάγη θα είναι τύπου πολύποδα και διαθέτει βραχίονες με ανεξάρτητη μεταξύ τους 
υδραυλική κίνηση, ώστε κλείνοντας να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με το 
σχήμα των υλικών. Η αρπάγη θα αποτελείται από τον κορμό της όλης κατασκευής, τους 
κινούμενους βραχίονες, τα υδραυλικά έμβολα κίνησης των βραχιόνων διπλής ενέργειας και 
την υδραυλική μονάδα με τις απαραίτητες διατάξεις αυτοματισμού. Η χωρητικότητα της 
αρπάγης θα είναι τουλάχιστον 4 m3 . Ο κορμός της αρπάγης αποτελείται από μία στιβαρή 
κατασκευή από συγκολλημένα ελάσματα ποιότητας χάλυβα St 52-3 ή ανώτερης. Στο εσωτερικό 
του κορμού αυτού είναι εγκατεστημένη η υδραυλική μονάδα. Ο κορμός φέρει εξωτερικά έξι 
κινούμενους βραχίονες (ενδεικτικά) και τα υδραυλικά έμβολα των βραχιόνων. Θα διαθέτει 
ενισχυμένο στοιχείο ανάρτησης με το βαρούλκο της γερανογέφυρας. Το τελείωμα των 
βραχιόνων θα είναι κατασκευασμένο από σκληρό χάλυβα, με βέλτιστη αντιτριβική 
συμπεριφορά και σκλήρυνση 400 ΗΒ ή ανώτερη. Η αρπάγη θα διαθέτει έδρανα στα σημεία 
σύνδεσης των υδραυλικών κυλίνδρων με το κορμό και των βραχιόνων από επώνυμο 
κατασκευαστικό οίκο. Τα βάκτρα θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό σκληρό χάλυβα CK45 με 
επιφανειακή σκλήρυνση ΗV600 τουλάχιστον, ενώ το κέλυφος του κυλίνδρου από χάλυβα St52-
3. Η υδραυλική μονάδα θα αποτελείται από γραναζωτή αντλία ελαίου σταθερής παροχής, η 
οποία παίρνει κίνηση από τριφασικό ηλεκτροκινητήρα, εγκατεστημένης ισχύος ενδεικτικά 18,5 
kW. Το σύνολο κινητήρα αντλίας θα εδράζεται επί χαλύβδινου δοχείου αποθήκευσης ελαίου. 
Η αντλία θα τροφοδοτεί πλήρη υδραυλική μονάδα ελέγχου, η οποία θα φέρει τις 
απαιτούμενες ηλεκτροβάννες ελαίου ανεπίστροφες βάνες, πιεζοστάτες κ.λ.π. Η ηλεκτρική 
τροφοδοσία της αρπάγης θα γίνεται με καλώδιο, το οποίο κατά την κίνηση της αρπάγης, στην 
κατακόρυφη διεύθυνση, θα τυλίγεται σε καλωδιοτύμπανο, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο 
βαρουλκοφορείο της γερανογέφυρας. Η αρπάγη θα διαθέτει ειδική πρίζα για τη σύνδεση της 
με το καλώδιο τροφοδοσίας.  

 

Καθ΄όλο το μήκος του κτιρίου Υποδοχής, θα προβλέπεται διάδρομος πρόσβασης στο 
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διάδρομο επίσκεψης της γερανογέφυρας ο οποίος θα φέρεται επί του κυρίως φορέα αυτής. 

Οι κλίμακες και οι διάδρομοι προσπέλασης θα είναι αντιολισθητικού τύπου και θα 
υποστηρίζονται από κάγκελα. 

 

Η γερανογέφυρα κατά την παράδοση της θα πρέπει να συνοδεύεται µε τα απαραίτητα, βιβλία 
και σχέδια ήτοι:  

α)  λεπτοµερή κατασκευαστικά σχέδια της µεταλλικής κατασκευής,  

β)  βιβλία χειρισµού (στα ελληνικά),  

γ)  βιβλία συντηρήσεων (στα ελληνικά),  

δ)  βιβλία επισκευών (στα ελληνικά),  

ε)  βιβλία ανταλλακτικών,  

στ)  ηλεκτρολογικά σχέδια,  

ζ)  µηχανολογικά σχέδια,  

η)  σχέδια µηχανισµών,  

θ)  πλάνο τακτικής συντήρησης και πίνακας απαιτούµενων ανταλλακτικών 
κατανεµηµένων ανά ώρες λειτουργίας. 

 

3.3 ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (CONTROL ROOM) 
Μπροστά από τις διατάξεις τροφοδοσίας και δοσομέτρησης θα υπάρχει ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος - θάλαμος ελέγχου (Control room) έτσι ώστε να έχει άμεση εποπτεία 
αυτών. 

Εντός του θαλάμου ελέγχου θα βρίσκεται το προσωπικό λειτουργίας της Μονάδας Υποδοχής, 
απ’ όπου θα χειρίζεται τα συστήματα τροφοδοσίας και δοσομέτρησης. Ο θάλαμος ελέγχου 
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργασίας και θα φέρει σύστημα 
εξαναγκασμένου αερισμού, θερμομόνωσης και κλιματισμού, ενώ θα παρέχεται τη μέγιστη 
ευκολία στη χρήση από τον χειριστή. Επίσης θα διαχωρίζεται από το εσωτερικό μέρος του 
υπόλοιπου κτιρίου με ειδικό κρύσταλλο πυρίμαχο και αλεξίσφαιρο κρύσταλλο ασφαλείας 
προστατευόμενο από μεταλλική κατασκευή που θα καλύπτει όλη του την επιφάνεια. 

 

3.4 ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ 
Για την διάνοιξη των κλειστών σάκων και την απελευθέρωση του περιεχομένου αυτών θα 
χρησιμοποιηθεί σχίστης σάκων, ο οποίος θα εξασφαλίζει την απελευθέρωση του περιεχομένου 
αλλά δε θα προκαλεί σύνθλιψη των υλικών που περιέχονται σε αυτούς. Η απόδοση σε 
άνοιγμα σάκων, η οποία θα βεβαιώνεται από την τεκμηρίωση του μηχανήματος, θα είναι 
τουλάχιστον 95%.  

Η µονάδα του σχίστη θα πρέπει να προστατεύεται από επικίνδυνα υλικά, που είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν βλάβη της. 

Οι πλαστικοί σάκοι που τροφοδοτούνται στο σχίστη θα αδειάζονται σε χοάνη τροφοδοσίας, 
από όπου θα µεταφέρονται στο κανάλι εισόδου του σχίστη. Ο έλεγχος της τροφοδοσίας του 
σχίστη µε απορρίµµατα θα γίνεται µε φωτοκύτταρο, το οποίο ενεργοποιείται στον θάλαµο 
ελέγχου του τµήµατος παραλαβής των απορριμμάτων σε περίπτωση πλήρωσης του 
προσωρινού χώρου συλλογής. 

Ο σχίστης θα φέρει πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τροφοδοσίας και αυτοµατισµού µε 
ανεξάρτητο PLC, το οποίο ελέγχει την λειτουργία του. Η κατασκευή πρέπει να έχει υψηλή 
αντοχή έναντι σε φθορές, σκόνες, µπλοκαρίσµατα από ογκώδη αντικείµενα, ενώ θα µπορεί να 
λειτουργεί και κάτω από δύσκολες συνθήκες τροφοδοσίας. 
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Η χοάνη τροφοδοσίας του σχίστη σάκων θα να είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινο έλασμα 
με πλευρικές ενισχύσεις από προφίλ χάλυβα (ποιότητας St 37 ή ανώτερο). Η κατασκευή θα 
είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη για την αντιμετώπιση των ισχυρών κρουστικών δυνάμεων, που 
αναπτύσσονται κατά την πτώση των απορριμμάτων. Η χοάνη θα φέρει πλήρη αντιδιαβρωτική 
προστασία µε αµµοβολή SA 2.5 και εποξειδική βαφή συνολικού πάχους 160 µmDFT κατ' 
ελάχιστο και τουλάχιστον δύο στρώσεων ή αντίστοιχο ισοδύναµο σύστηµα βαφής.  

Το γεωµετρικό σχήµα της χοάνης και οι κλίσεις των πλευρικών τοιχίων θα εξασφαλίζουν ότι 
δεν θα δηµιουργούνται γέφυρες υλικών στο εσωτερικό της χοάνης και ότι η προοδευτική 
παραλαβή των απορριµµάτων από την ταινία θα είναι οµαλή και χωρίς διακοπές. Η χοάνη 
τροφοδοσίας να διαθέτει αυτόµατο µηχανισµό (αυτοµατισµό µε φωτοκύτταρο) για τον έλεγχο 
της τροφοδοσίας των απορριµµάτων προς τον σχίστη. 

Η τροφοδοσία του σχίστη σάκων θα γίνεται μέσω μεταλλικού κινούμενου δαπέδου το οποίο 
θα φέρει μεταλλικό πλαίσιο και θα οδηγεί τους εισερχόμενους σάκους προς τον θάλαμο 
διάνοιξης. Θα αποτελείται από ένα σταθερό πλαίσιο πάνω στο οποίο εδράζονται κινούμενες 
διαμήκεις ράβδοι ειδικού προφίλ. Οι ράβδοι θα έχουν την δυνατότητα να εκτελούν 
παλινδρομική κίνηση σε καθορισμένη διαδρομή και με σταθερή ταχύτητα. Το μήκος του 
κινούμενου δαπέδου θα είναι ενδεικτικά 5 m και το πλάτος του ενδεικτικά 1.5 m. Η 
χωρητικότητα του συστήματος του δοσομετρητή θα είναι τουλάχιστον 12m3 .  

Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες του υπό προµήθεια µηχανήµατος θα πρέπει να έχουν υποστεί 
όλες τις απαραίτητες επεξεργασίες και θα προστατεύονται από την διάβρωση από άριστης 
ποιότητας αντισκωριακές επιστρώσεις και χρώµα DUCO του πιστολιού σε δύο (2) τουλάχιστον 
στρώσεις ή αντίστοιχο ισοδύναµο σύστηµα βαφής. 

 

3.5 ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 
Σε διάφορα στάδια δύναται να πραγματοποιείται χειροδιαλογή διαφόρων υλικών και 
ποιοτικού ελέγχου ανακυκλωσίμων. Η χειροδιαλογή θα πραγματοποιείται σε κλειστή, 
απομονωμένη από τους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου καμπίνα με έντονο εξαερισμό (10 
εναλλαγές/ώρα), ενώ θα είναι κλιματιζόμενη και θερμομονωμένη. 

Στο τμήμα αυτό θα μπορούν να αφαιρούνται ανεπιθύμητα απόβλητα όπως ογκώδη, 
επικίνδυνα (π.χ. μπαταρίες), οποιουδήποτε άλλου τύπου απορρίμματα που δεν είναι 
επιθυμητά, ανακυκλώσιμα ευμεγέθη υλικα όπως χαρτοκιβώτια, ανακυκλώσιμα όπως 
αποκλειστικά ξύλο και γυαλι είτε θα γίνεται ποιοτικός έλεγχος των ανακτώμενων ρευμάτων 
ανακυκλώσιμων υλικών. 

Ως ελάχιστη απαίτηση, η κάθε καμπίνα χειροδιαλογής θα περιλαμβάνει: 

 επαρκείς θέσεις εργασίας εκατέρωθεν της μεταφορικής ταινίας 

 χοάνες εκκένωσης 

 ανοίγματα εισόδου – εξόδου για τον ιμάντα χειροδιαλογής 

 Σύστημα ισχυρού εξαερισμού, με προσαγωγή καθαρού αέρα από το εξωτερικό 
περιβάλλον 

 ασφαλείς προσβάσεις 

 ηχομόνωση και θερμομόνωση 

 συσκευή ψύξης – θέρμανσης (Air conditioning) με αεραγωγούς  

 Περαιτέρω τεχνικές απαιτήσεις: 

 Κάτω από τις καμπίνες θα τοποθετούνται bunkers ή container συλλογής των υλικών ή 
απομάκρυνσης των απορριπτώμενων. 
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 Πρέπει να είναι δυνατό να υπάρχει ορατότητα στην καμπίνα από όλες τις οπτικές 
γωνίες, πράγμα που σημαίνει ότι ένα υψηλό ποσοστό των πλευρικών τοιχωμάτων θα 
πρέπει να σχεδιαστούν ως παράθυρα. 

 Η καμπίνα διαλογής και ο εσωτερικός εξοπλισμός θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις θέσεις εργασίας. 

 

3.6 ΚΟΣΚΙΝΑ 
Οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον τύπο του κοσκίνου που θα 
χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με τη θέση του κοσκίνου στο διάγραμμα ροής της εγκατάστασης. 
Θα πρέπει όμως να αιτιολογήσουν την επιλογή τους αυτή μέσω της παράθεσης στην Τεχνική 
Μελέτη Προσφοράς τους καταλόγου εγκατεστημένων μονάδων από τον κατασκευαστή του 
μηχανήματος, ο οποίος θα αποδεικνύει ότι ο προσφερόμενος τύπος κοσκίνου έχει 
χρησιμοποιηθεί ξανά σε αντίστοιχη εφαρμογή. Ενδεικτικά, οι τύποι κοσκίνου που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν είναι περιστροφικά κόσκινα, δονητικά κόσκινα, κόσκινα τύπου αστέρα 
(star screen), κλπ.  

Για το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος από τα ΑΣΑ και την ανάκτηση ρευμάτων 
πλούσιων σε ανακυκλώσιμα ρεύματα θα εφαρμοστεί πρωτοβάθμιος ή/και δευτεροβάθμιος 
διαχωρισμός βάσει μεγέθους του ρεύματος τροφοδοσίας. Κατά τους διαχωρισμούς μεγέθους 
διαχωρίζονται εν τέλει τα ακόλουθα κλάσματα: 

 το ευμέγεθες κλάσμα, αποτελούμενο κυρίως από χαρτί, πλαστικό, ξύλα, δέρματα, 
υφάσματα κ.ά. 

 το ενδιάμεσο κλάσμα, αποτελούμενο κυρίως από χαρτί, πλαστικό, μέταλλα κ.ά. 

 το λεπτόκοκκο κλάσμα, αποτελούμενο κυρίως από οργανικό κλάσμα. 

Τα μεγέθη των οπών κοσκίνισης θα προταθούν από τους διαγωνιζόμενους και θα κυμανθούν 
στα εύρη που περιγράφονται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

3.6.1 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ 

Το περιστρεφόµενο τύµπανο των κόσκινων θα αποτελείται από στιβαρό σκελετό 
κατασκευασµένο από προφίλ χάλυβα επί του οποίου θα είναι προσαρµοσµένα τα διάτρητα 
ελάσµατα της επιφάνειας κοσκίνισης. Το πάχος των διάτρητων ελασµάτων απαραίτητα δεν θα 
είναι µικρότερο των 8mm και το υλικό κατασκευής είναι κατ' ελάχιστο χάλυβας St - 37.2. Για 
λόγους ασφαλείας καθώς επίσης και για αποφυγή των εκποµπών σκόνης, ενιαίο µεταλλικό 
κέλυφος καλύπτει ολόκληρο το κύριο περιστρεφόµενο τµήµα, τους µηχανισµούς κίνησης, το 
τµήµα παραλαβής υλικού προς επεξεργασία καθώς επίσης και το τµήµα απόρριψης µη 
διερχόµενου υλικού. Το κέλυφος διαθέτει θύρες έτσι ώστε να διευκολύνεται η επιθεώρηση και 
συντήρηση των µηχανισµών κίνησης καθώς επίσης η επιθεώρηση, καθαρισµός και 
αντικατάσταση των διάτρητων ελασµάτων της επιφάνειας κοσκίνισης. Το κέλυφος διαθέτει 
στόµια σύνδεσης µε το σύστηµα αποκονίωσης-απόσµησης. Με ειδική θύρα του κελύφους 
εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο εσωτερικό του κυρίου περιστρεφόµενου τµήµατος. 
Περιµετρικά του κελύφους θα υπάρχει εξέδρα επίσκεψης µε προστατευτικό κιγκλίδωµα. Κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας του κόσκινου, είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιούνται τα επίπεδα του 
θορύβου και να παρέχεται προστασία των στοιχείων από την τριβή. Το περιστρεφόμενο 
τύμπανο θα κινείται δια τριβής από κατάλληλο αριθμό ηλεκτρικών δυναμοδοτούμενων τροχών 
υποστήριξης.  
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Στις εξόδους του απορριμματικού υλικού, ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένος ώστε το υλικό να κατευθύνεται επί των μεταφορικών ταινιών εξόδου και να 
αποτρέπεται ο διασκορπισμός του. 

 

 

 

3.7 ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 
Ο βαλλιστικός διαχωριστής αποτελείται από κεκλιμένη τράπεζα, που λαμβάνει κίνηση από 
συστοιχία ωθητήρων εκκέντρου κινήσεως, επί της οποίας προσπίπτει η μάζα των υλικών 
μικτού σχήματος, προκειμένου να διαχωριστούν με βάση το σχήμα τους. 

Η έκκεντρη περιστροφική κίνηση που μεταδίδει ο άξονας στους ωθητήρες και εν συνεχεία 
στην τράπεζα αναταράσσει τα υλικά κατ΄ αρχήν κατά διεύθυνση κάθετη στην επιφάνεια και 
εν συνεχεία μέσω των ωθητήρων κατά την ολοκλήρωση της εκκέντρου κινήσεως ασκούνται 
εφαπτομενικές δυνάμεις ωθήσεως μέσω τριβής σε αυτά, με κατεύθυνση την άνω άκρη της 
κεκλιμένης επιφάνειας. 

Τα υλικά αναδιατάσσονται συνεχώς, με αποτέλεσμα, σταδιακά, τα επιπέδου σχήματος, λόγω 
της μεγαλύτερης επιφάνειας που έχουν και επομένως της μεγαλύτερης τριβής που 
αναπτύσσουν με τους ωθητήρες και μεταξύ τους, να διαστρώνονται επί της κεκλιμένης 
επιφανείας και να μετακινούνται προς την άνω άκρη της, ωθούμενα προς την κατεύθυνση 
αυτή μέσω των εφαπτομενικών δυνάμεων τριβής. 

Τα ογκώδη αναταρασσόμενα εκτελούν περιστροφική κίνηση προς το κάτω άκρο της 
κεκλιμένης επιφάνειας, βαλλόμενα καθέτως κατά την έναρξη της εκκέντρου περιστροφικής 
κινήσεως, οπότε πίπτουν σταδιακά προς τα πίσω με την επίδραση του βάρους τους και 
καταλήγουν στην κάτω άκρη της κεκλιμένης επιφάνειας. Τα συλλεγόμενα υλικά στο άνω 
άκρο της κεκλιμένης επιφάνειας ονομάζονται κατά σύμβαση «ελαφρά» ή «πεπλατυσμένα» 
(δισδιάστατα – 2D, όπως χαρτιά) και αυτά στο κάτω άκρο «βαρέα» ή «κυλιόμενα» 
(τρισδιάστατα – 3D, όπως φιάλες). Η κεκλιμένη επιφάνεια θα πρέπει να είναι διάτρητη, έτσι 
ώστε να ανακτώνται και να οδηγούνται προς την μονάδα βιολογικής επεξεργασίας τα 
οργανικά υλικά που ενδέχεται να βρίσκονται στα ρεύματα ανακυκλωσίμων. Ενδεικτικά το 
μέγεθος των οπών θα είναι περίπου 50-60 mm. 

Ο βαλλιστικός διαχωριστής θα είναι ηλεκτροκίνητος, κατάλληλης ισχύος και θα είναι 
τοποθετημένης με κλίση ως προς την οριζόντια θέση η οποία θα μπορεί να ρυθμίζεται. Θα 
διαθέτει κατάλληλο αριθμό δονούμενων στοιχείων (paddles) διαχωρισμού από έλασμα 
χάλυβα υψηλής ποιότητας ελάχιστου πάχους 3mm, τα οποία θα φέρουν οπές κατάλληλου 
μεγέθους.  

Το πλαίσιο θα αποτελείται από συγκολλητά χαλυβδόφυλλα με ενισχύσεις από κατάλληλα 
χαλύβδινα προφίλ. Θα διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα για την έξοδο των τριών κλασμάτων 
των διαχωριζόμενων απορριμμάτων, και χοάνη εισόδου υλικού προς διαχωρισμό στο άνω 
μέρος του.  

Περιμετρικά του εξοπλισμού θα υπάρχει εξέδρα επίσκεψης για τη συντήρησή του με 
προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

 

Θα χρησιμοποιούνται μόνο διαχωριστές των τύπων και των κατασκευαστών που έχουν 
δοκιμαστεί στην πράξη σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. Για αυτόν τον λόγο οι διαγωνιζόμενοι 
θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς τους καταλόγο 
εγκατεστημένων μονάδων από τον κατασκευαστή του μηχανήματος, ο οποίος θα 
αποδεικνύει ότι ο προσφερόμενος τύπος διαχωριστή έχει χρησιμοποιηθεί ξανά σε αντίστοιχη 
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εφαρμογή. 

 

3.8 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ 
Σε διάφορα σημεία των μηχανικών διαχωρισμών παρεμβάλλονται διατάξεις ανάκτησης 
σιδηρούχων υλικών. Η θέση των μαγνητικών διαχωριστών θα επιλέγεται με κριτήριο την 
προστασία του εξοπλισμού επεξεργασίας και την μεγιστοποίηση της ανάκτησης των 
σιδηρούχων. Οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να προσφέρουν τον τύπο του μαγνητικού 
διαχωριστή που θα επιλέξουν (ηλεκτρομαγνήτης, μόνιμος μαγνήτης, μαγνητικό τύμπανο) 
ανάλογα με τη θέση του στο διάγραμμα ροής και το βάρος των υλικών που καλούνται να 
διαχωρίσουν. Ο μαγνητικός διαχωριστής θα έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και θα 
τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατότητα ανάκτησης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Ο μαγνητικός διαχωριστής είναι αυτοκαθαριζόμενος και περιλαμβάνει ελαστική ταινία 
μεγάλης αντοχής για την απαγωγή και μεταφορά των μαγνητιζόμενων μετάλλων. Ο μαγνήτης 
αποτελεί ενιαίο μαγνητικό δίπολο και αναπτύσσει ισχυρό και εκτεταμένο μαγνητικό πεδίο 
μέσω του οποίου πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των μαγνητιζόμενων μετάλλων. 

Η διάταξη ανάρτησης του Μαγνητικού Διαχωριστή θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα St 
37.2 ή ανώτερης ποιότητας και θα επιτρέπει τη ρύθμιση της απόστασης και της γωνίας του 
μαγνήτη από την επιφάνεια του προς διαχωρισμό υλικού. Με αυτό τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται η ρύθμιση της ελκτικής ικανότητας του μαγνήτη αφού είναι ανάλογη της 
απόστασης από το μαγνητιζόμενο αντικείμενο. 

Θα χρησιμοποιούνται μόνο διαχωριστές των τύπων και των κατασκευαστών που έχουν 
δοκιμαστεί στην πράξη σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. Για αυτόν τον λόγο οι διαγωνιζόμενοι 
θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς τους καταλόγο 
εγκατεστημένων μονάδων από τον κατασκευαστή του μηχανήματος, ο οποίος θα 
αποδεικνύει ότι ο προσφερόμενος τύπος διαχωριστή έχει χρησιμοποιηθεί ξανά σε αντίστοιχη 
εφαρμογή. 

 

3.9 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
Ο διαχωρισμός των μη σιδηρούχων μετάλλων θα πραγματοποιείται με χρήση ειδικών 
διαχωριστών επαγωγικού μαγνητικού πεδίου, στους οποίους θα χρησιμοποιούνται φυσικοί 
μαγνήτες σπανίων γαιών. Το σύστημα διαχωρισμού των μη σιδηρούχων μετάλλων βασίζεται 
στην αρχή του επαγωγικού μαγνητικού πεδίου (Eddy Current Induction) και θα τροφοδοτείται 
με δονητικό τροφοδότη. 

Ο διαχωριστής μη σιδηρούχων μετάλλων περιλαμβάνει ένα ρότορα κατασκευασμένο από 
φυσικό μόνιμο μαγνήτη, ο οποίος περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε ένα μη 
σιδηρούχο τύμπανο το οποίο δρα και σαν τύμπανο κύλισης της ελαστικής ταινίας, η οποία 
μεταφέρει τα υλικά προς διαχωρισμό. Ο ρότορας περιστρέφεται ανεξάρτητα και σε όλο το 
μήκος του τύμπανου έτσι ώστε να αξιοποιούνται στο μέγιστο οι απωθητικές δυνάμεις που 
δημιουργούνται κατά την περιστροφή του. Ο διαχωρισμός των μη σιδηρούχων μετάλλων 
γίνεται στην κεφαλή της μεταφορικής ταινίας, όπου και δημιουργούνται οι απωθητικές 
δυνάμεις. Επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας της ταινίας αλλά 
και του μαγνητικού ρότορα του διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων για αριστοποίηση της 
διεργασίας. 

Το ρεύμα των υλικών που πρόκειται να τροφοδοτηθεί προς τον διαχωριστή μη σιδηρούχων 
μετάλλων δεν πρέπει να περιέχει σιδηρούχα αντικείμενα επειδή αναπτύσσεται ισχυρό 
μαγνητικό πεδίο και τα σιδηρούχα αντικείμενα έλκονται ισχυρά με αποτέλεσμα σοβαρές 
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καταπονήσεις της διατάξεως που δυνατόν να την καταστρέψουν. Για τον λόγο αυτό ο 
διαχωριστής μη σιδηρούχων μετάλλων μπορεί να φέρει μαγνητικό διαχωριστή τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου τοποθετημένου επί του πλαισίου του από τον οποίο διέρχονται 
τα υλικά. Εναλλακτικά, ανάντη εκάστου διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων είναι 
τοποθετημένη διάταξη μαγνητικού διαχωριστή με σκοπό την αφαίρεση υπολειμμάτων 
σιδηρούχων υλικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον διαχωριστή μη 
σιδηρούχων μετάλλων. 

Η αρχή λειτουργίας στηρίζεται στην εφαρμογή εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου που έχει 
ως αποτέλεσμα την δημιουργία δινορευμάτων στα υλικά που πρόκειται να διαχωριστούν. Τα 
δινορεύματα δημιουργούν μαγνητικό πεδίο αντίθετης φοράς ως προς το μαγνητικό πεδίο του 
ρότορα με αποτέλεσμα την δημιουργία απωστικών δυνάμεων επί των μη σιδηρούχων 
μετάλλων, που οδηγούν στο διαχωρισμό τους. 

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα αλουμινούχα υλικά λόγω των επαγωγικών ρευμάτων που 
αναπτύσσονται όταν διέρχονται από τον διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων, τα εκτρέπουν 
και εκτελούν βολή, οπότε και διαχωρίζονται. Τα μη σιδηρούχα μέταλλα συλλέγονται από 
ταινία, η οποία τα εκφορτώνει στο σιλό των μη σιδηρούχων μετάλλων. Τα υλικά που 
συλλέγονται στο σιλο εντάσσονται στην χρονική αλληλουχία της πρέσας μετάλλων και 
οδηγούνται προς δεματοποίηση. Τα υλικά που δεν ανακτώνται στη διάταξη του διαχωριστή 
μη σιδηρούχων μετάλλων οδηγούνται μέσω μεταφορικών ταινιών στα επόμενα στάδια της 
επεξεργασίας. 

Η διάταξη που θα εγκατασταθεί θα είναι πλήρης, θα εδράζεται σε στιβαρό ορθογώνιο 
πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ χάλυβα, το οποίο είναι τοποθετημένο σε 
αντικραδασμικές βάσεις για την απορρόφηση των κραδασμών που θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν από το διαχωρισμό κάποιων βαρέων υλικών. Κατά το μήκος της μεταφορικής 
ταινίας του διαχωριστή θα υπάρχουν πλευρικά προφυλακτικά χαλύβδινα ελάσματα. 

Οι παράμετροι του διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων θα πρέπει να επιλεγούν 
λαμβάνοντας υπόψη το είδος του υλικού. Η διαστασιολόγηση του διαχωριστή μη 
σιδηρούχων μετάλλων θα πρέπει να προσαρμοστεί για το συγκεκριμένο πλάτος του ιμάντα 
τροφοδοσίας. 

Η κάθε διάταξη διαχωριστή θα πρέπει να διαθέτει: 

 Τύμπανο επαγωγής υψηλής ταχύτητας από ανοξείδωτο χάλυβα ή ισοδύναμο υλικό 

 Τύμπανο επαγωγής με μαγνήτες νεοδυμίου ή αντίστοιχου υλικού 

 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ιμάντα (ενδεικτικά 0,5 - 3,0 m/s) 

 διακόπτη εκτάκτου διακοπής λειτουργίας στις δύο πλευρές του πλαισίου 

Περαιτέρω τεχνικές απαιτήσεις: 

 Οι κραδασμοί που προκύπτουν από τον δονητικό τροφοδότη να μην μπορούν να 
μεταφερθούν στο πλαίσιο στήριξης. 

 Εκτός από πολύ στιβαρή κατασκευή, χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αντοχή στη 
φθορά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλα τα κρίσιμα στοιχεία να είναι εύκολα 
προσβάσιμα και να μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια των 
επιθεωρήσεων και επισκευών. 

 Θα χρησιμοποιούνται μόνο διαχωριστές των τύπων και των κατασκευαστών που έχουν 
δοκιμαστεί στην πράξη σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. Για αυτόν τον λόγο οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς τους 
καταλόγο εγκατεστημένων μονάδων από τον κατασκευαστή του μηχανήματος, ο 
οποίος θα αποδεικνύει ότι ο προσφερόμενος τύπος διαχωριστή έχει χρησιμοποιηθεί 
ξανά σε αντίστοιχη εφαρμογή. 
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 Ο διαχωριστής μη σιδηρούχων μετάλλων θα πρέπει να είναι προσβάσιμος και από τις 
δύο πλευρές για εργασίες καθαριότητας και συντήρησης. 

 

3.10 ΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ 
Ο διαχωρισµός πραγματοποιείται µε ανάγνωση και επεξεργασία του φάσµατος εγγύς 
υπερύθρου και ορατού φωτός των υλικών. Επειδή τα υλικά που διαχωρίζονται από τα 
σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα υψηλής υγρασίας είναι οσµηρά, λόγω των αναπόφευκτων 
προσμείξεων µε τις οποίες είναι επιβαρυμένα, τα ανακυκλώσιµα πρέπει να έχουν υψηλή 
καθαρότητα, ώστε η εκ των προσμείξεων οσµή να ελαχιστοποιείται και να είναι αποδεκτά 
από εµπορική άποψη. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον παράγοντα, οι διατάξεις οπτικού διαχωρισμού πρέπει να 
είναι ιδιαιτέρως ευέλικτες ως προς την επισήμανση και τον διαχωρισμό υλικών µε ευρεία 
κλίμακα συγκεντρώσεων σε προσμείξεις, ώστε να επιλέγονται και να διαχωρίζονται τα υλικά 
ελαχίστων προσμείξεων και επομένως ελαχίστης οσμής. 

Προκειμένου να επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος, η βάση δεδομένων του λογισμικού για τον 
εντοπισμό, επιλογή και διαχωρισμό που θα συνοδεύει την προμήθεια των μηχανημάτων, 
πρέπει να είναι ευρύτατη και να προέρχεται από ευρεία εφαρμογή στην επεξεργασία και τον 
διαχωρισµό ανακυκλωσίµων από σύμμεικτα αστικά απορρίµµατα.  

Η βάση δεδομένων πρέπει να έχει υποστεί την ανάλογη χηµικοµετρική επεξεργασία, ώστε η 
εφαρμογή του λογισμικού να είναι άμεση και να µην απαιτείται πρωτογενής και επί τόπου 
δημιουργία βάσεως δεδομένων, ώστε να επιτευχθούν οι απαιτούμενες αποδόσεις και 
καθαρότητες.  

Η διαθεσιμότητα ευρείας βάσης δεδομένων θα ελεγχθεί µε κριτήριο την ευρεία εφαρμογή 
των οπτικών διαχωριστών σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης υλικών από τα σύμμεικτα αστικά 
απορρίµµατα, αλλά και µε βάση την ποικιλία των υλικών που διαχωρίζονται στις 
εγκαταστάσεις αυτές.  

Για αυτόν τον λόγο οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην Τεχνική Μελέτη 
Προσφοράς τους καταλόγο εγκατεστημένων μονάδων από τον κατασκευαστή του 
μηχανήματος, ο οποίος θα αποδεικνύει ότι ο προσφερόμενος τύπος οπτικού διαχωριστή έχει 
χρησιμοποιηθεί ξανά σε αντίστοιχη εφαρμογή. Η ανωτέρω απαίτηση διαθεσιμότητας ευρείας 
βάσης δεδομένων από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης υλικών από σύμμεικτα απορρίµµατα 
αναφέρεται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας οι οποίες δύναται να βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε χώρα, δεν παραπέμπει δηλαδή σε οιοδήποτε γεωγραφικό περιορισμό. Στόχος 
της ανωτέρω απαίτησης είναι η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αποδοτικότητας του 
μηχανήματος σε ανακύκλωση από σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα, των οποίων ο 
διαχωρισµός είναι ιδιαίτερα δύσκολος σε σχέση µε τον διαχωρισµό προδιαλεγμένων στην 
πηγή απορριμμάτων. 

 

Α) Απαιτήσεις εξοπλισμού-σύστημα αισθητήρα-ικανότητα εντοπισμού 

Η κάθε μονάδα οπτικού διαχωρισμού πρέπει να έχει υψηλή απόδοση, ώστε να είναι σε θέση 
να σαρώνει την πλήρη επιφάνεια της μεταφορικής ταινίας τροφοδοσίας τους χωρίς κενά, 
ακόμη και όταν η ταχύτητα της μεταφορικής ταινίας είναι υψηλή, ώστε να εξασφαλίζεται ο 
εντοπισμός όλων των αντικειμένων. Με βάση τα δεδομένα και τις παραδοχές αυτής, πρέπει 
να καθοριστούν οι ελάχιστες μέσες διαστάσεις κάθε μετρούμενου σημείου (dot). Διακριτικές 
ικανότητες μικρότερων διαστάσεων είναι δεκτές και επιθυμητές. Με βάση τα αποτελέσματα 
μετρήσεων σε αντίστοιχες λειτουργούσες εγκαταστάσεις, το ελάχιστο μέσο μέγεθος 
ανακυκλώσιμων υλικών (αφορά κυρίως στα πλαστικά) είναι 13Χ13 mm2. 
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Επίσης θα καθοριστεί η «ευκρίνεια» του κάθε οπτικού διαχωριστή, η οποία μετράται σε dot 
ανά δευτερόλεπτο και μέτρο πλάτους ταινίας (dots/sec.m). 

Κατά τον οπτικό διαχωρισμό των πλαστικών είναι επιθυμητό ο εξοπλισμός να είναι σε θέση 
να επιτυγχάνει τον προσδιορισμό της εκάστοτε επιθυμητής ποιότητας εκάστου είδους 
πλαστικού αναλόγως των απαιτήσεων της αγοράς και τον διαχωρισμό του. Οι μετρήσεις των 
αποδόσεων των οπτικών διαχωριστών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και θα 
επιβεβαιώνονται κατά την έναρξη της λειτουργίας με δειγματοληψία και χειρονακτικά. Οι 
αποκλίσεις μεταξύ των δύο μετρήσεων θα πρέπει να είναι της τάξεως του ±10%.Οι οπτικοί 
διαχωριστές δεν θα μετρούν βάρος αλλά μόνον επιφάνεια. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ο 
οπτικός διαχωριστής να είναι εφοδιασμένος με υψηλή φασματική ανάλυση, ώστε να 
επιτυγχάνεται ακριβής μέτρηση της επιφάνειας (mm2) των υλικών που σαρώνονται, 
προκειμένου εν συνεχεία να εφαρμοσθεί η συσχέτιση επιφάνειας - ειδικού βάρους από την 
βάση δεδομένων και να υπολογισθεί η παροχή μάζας και οι κατά βάρος συστάσεις. 

Οι οπτικοί διαχωριστές που θα χρησιμοποιηθούν για τον διαχωρισµό του χαρτιού θα πρέπει 
να είναι σε θέση, εκτός από το να επιτυγχάνουν τον προσδιορισµό της εκάστοτε επιθυµητής 
ποιότητας χαρτιού αναλόγως των απαιτήσεων της αγοράς, να αναγνωρίζουν την 
περιεκτικότητα του χαρτιού σε υγρασία, προκειµένου ο διαχωρισµός του χαρτιού να γίνεται 
µε κριτήριο και την υγρασία, η οποία αποτελεί σηµαντική παράµετρο της εµπορικής του 
αξίας. Οι οπτικοί διαχωριστές που θα χρησιµοποιηθούν για τον διαχωρισµό των πλαστικών 
θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν τον προσδιορισµό της εκάστοτε επιθυµητής 
ποιότητας εκάστου είδους πλαστικού αναλόγως των απαιτήσεων της αγοράς και τον 
διαχωρισµό του. 

Η διαστασιολόγηση των λαµπτήρων από την άποψη του πλήθους και της ισχύος είναι 
επιθυµητό να διαθέτει εφεδρεία. Οι λαµπτήρες θα καθαρίζονται και θα αλλάζουν εύκολα. 

Η σταθερή απόδοση του συστήματος είναι ιδιαίτερης σημασίας. Ο χρόνος εγγύησης πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 5.000 ώρες. Η λειτουργία και η εγγύηση του συστήματος πρέπει να 
είναι ανεξάρτητη από τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως θερμοκρασία κ.λπ. 

 

Β) Ασφάλεια-Κίνδυνος πυρκαγιάς 

Δεδομένου ότι τα υλικά προς διαχωρισµό και ανακύκλωση είναι εύφλεκτα (φύλλο πλαστικού, 
χαρτί) απαιτείται να διασφαλίζεται ότι ουδείς κίνδυνος αναφλέξεως υφίσταται. Προς τούτο, 
σε οποιαδήποτε περίπτωση, η θερµοκρασία του ιµάντα της µεταφορικής ταινίας, που 
τροφοδοτεί την µονάδα οπτικού διαχωρισµού δεν θα υπερβαίνει τους 80 °C. Τούτο σηµαίνει, 
ότι ακόµη και αν η ταινία τροφοδοσίας του οπτικού διαχωριστού δεν κινείται επί µία ώρα, 
ενώ οι λαµπτήρες του οπτικού διαχωριστού είναι αναµµένοι, η θερµοκρασία στην επιφάνεια 
της ταινίας δεν θα υπερβεί τους 80 °C.  

Τα μηχανήματα θα φέρουν πλαϊνά προστατευτικά και κάλυμμα οροφής (στο τμήμα 
διαχωρισμού) για προστασία του προσωπικού. Τέλος, θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα 
πεπιεσμένου αέρα (σύστημα αεροσυμπιεστή, αεριοφυλακίου, σωληνώσεων) για την 
τροφοδοσία των βαλβίδων των οπτικών διαχωριστών. Το σύστημα του πεπιεσμένου αέρα θα 
είναι εφοδιασμένο με όλο το απαραίτητο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία του και η 
δυναμικότητά του θα καθορισθεί από τις απαιτήσεις των οπτικών διαχωριστών που θα 
εγκατασταθούν. Οι βαλβίδες εμφύσησης και όλος ο χώρος μετά από αυτές, εντός του οποίου 
τα διαχωριζόμενα υλικά διαγράφουν τροχιά απομάκρυνσης από το αρχικό ρεύμα, θα 
καλύπτεται από μεταλλική χοάνη με την οποία θα είναι συνδεδεμένο το δίκτυο απόσμησης – 
αποκονίωσης.  

Ο εξοπλισμός θα στηρίζεται επί μεταλλικού σκελετού. Στην έξοδο του απορριμματικού υλικού, 
ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε το υλικό να κατευθύνεται 
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επί της μεταφορικής ταινίας εξόδου και να αποτρέπεται ο διασκορπισμός του. Περιμετρικά του 
εξοπλισμού θα υπάρχει εξέδρα επίσκεψης για τη συντήρησή του με προστατευτικό κιγκλίδωμα 
και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

 

Γ) Βαθμός διαχωρισμού και καθαρότητας 

Ο επί τοις εκατό βαθµός διαχωρισµού των οπτικών διαχωριστών καθορίζεται ως ο λόγος της 
διαχωριζόµενης ποσότητας επιθυµητής ποιότητας υλικού προς το σύνολο της ποσότητας µε 
την ίδια ποιότητα υλικού που τροφοδοτείται στον οπτικό διαχωριστή, πολλαπλασιασµένος 
επί εκατό. 

Η επί τοις εκατό καθαρότητα εκάστου διαχωριζοµένου υλικού καθορίζεται ως ο λόγος της 
διαχωριζοµένης ποσότητας επιθυµητής ποιότητας υλικού προς το σύνολο της 
διαχωριζοµένης ποσότητας, πολλαπλασιασµένος επί εκατό. 

 Για οπτικό διαχωριστή αναμικτων πλαστικών (εφόσον τοποθετηθεί), η ανάκτηση 
ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 40%. 

 Για τον οπτικό διαχωρίστη 3D (ανακτηση PET, HDPE), τα παραπάνω μεγέθη ορίζονται 
κατ'ελαχιστο σε 90% και 90% αντίστοιχα. 

 Για τον οπτικό διαχωριστή 2D (LPDE, χαρτι-χαρτόνι), τα παραπάνω μεγέθη ορίζονται 
κατ'ελαχιστο σε 40% και 80% αντίστοιχα. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς τους 
πίνακες χαρακτηριστικών οι οποίοι θα αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τις ανωτέρω 
προδιαγραφές.  

 

3.11 ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ (ΠΡΕΣΑ) ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
Τα ανακτώμενα υλικά από τις διατάξεις ανάκτησης μεταλλικών υλικών (μαγνήτες, 
διαχωριστές μη μαγνητιζόμενων μετάλλων), εφόσον από το σχεδιασμό προβλεφθεί, θα 
συλλέγονται και θα τροφοδοτούνται μηχανικά σε μεταφορική ταινία η οποία θα τα 
μεταφέρει στη χοάνη τροφοδοσίας της πρέσας δεματοποίησης. Η πρέσα δεματοποίησης των 
ανακτώμενων υλικών θα λειτουργεί αυτόματα, μέσω δύο (2) φωτοκυττάρων που θα φέρει η 
χοάνη τροφοδοσίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των ανώτερων και 
κατώτερων σταθμών της τροφοδοσίας. Το φωτοκύτταρο χαμηλής στάθμης είναι 
τοποθετημένο στο κάτω μέρος της χοάνης τροφοδοσίας και είναι αυτό που επιτρέπει την 
έναρξη της διαδικασίας συμπίεσης. Το φωτοκύτταρο υψηλής στάθμης χρησιμοποιείται για το 
σταμάτημα της τροφοδοσίας της χοάνης με υλικό έως την εκκένωσή της. 

Ο δεματοποιητής όταν δεν χρησιμοποιείται, βρίσκεται σε θέση αναμονής (stand by). Η 
εκκίνησή του λαμβάνει χώρα όταν το αντίστοιχο φωτοκύτταρο δώσει το σήμα ότι ο θάλαμος 
συμπίεσης περιέχει υλικό ικανού όγκου προς συμπίεση. Σε περίπτωση που το φωτοκύτταρο 
υψηλής στάθμης δώσει σήμα για υπερφόρτωση παύει αυτόματα η λειτουργία του 
μεταφορέα τροφοδοσίας. 

Η διαδικασία εκκινεί εκ νέου με εντολή που δίδεται αυτόματα από το δεματοποιητή μετά την 
εκκένωση της άνω στάθμης της χοάνης τροφοδοσίας αυτού. 

Η πρέσα θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για την συμπίεση και δεματοποίηση των 
σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μέταλλων. 

Η πρέσα θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 Χοάνη τροφοδοσίας 

 Χαλύβδινος κορμός 

 Έμβολο συμπίεσης 
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 Κινητήρα 

 Τοπικό ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου 

Ο κορμός του δεματοποιητή θα είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινα φύλλα βαρέως 
τύπου, ηλεκτροσυγκολλημένα μεταξύ τους με πολλές διαμήκεις και εγκάρσιες ενισχύσεις έτσι 
ώστε να σχηματίζεται μια ενιαία στιβαρή κατασκευή. 

Οι επιφάνειες επαφής του εμβόλου συμπίεσης θα είναι κατασκευασμένες από βελτιωμένο 
χάλυβα υψηλής μηχανικής αντοχής και αντοχής σε τριβές. Ο θάλαμος συμπίεσης θα είναι 
στιβαρής κατασκευής με πολλές πλευρικές ενισχύσεις και από χάλυβα υψηλής αντιτριβικής 
ικανότητας. Ο θάλαμος στα πλαϊνά και στο δάπεδο θα είναι επενδεδυμένος πλάκες από 
χάλυβα υψηλής αντιτριβικής ικανότητας HARDOX 500 που μπορούν να αντικαθίστανται. 

Το κλείστρο του θαλάμου συμπίεσης θα είναι υδραυλικό και θα λειτουργεί αυτόματα και 
χειροκίνητα. 

Η κίνηση θα δίδεται από ηλεκτροκίνητη υδραυλική μονάδα, αποτελούμενη από γραναζωτή 
αντλία αθόρυβης λειτουργίας και υδραυλικούς κυλίνδρους. 

Η υδραυλική μονάδα θα είναι πλήρης με όλο τον εξοπλισμό ασφαλείας και παρακολούθησης 
της ορθής λειτουργίας της (δικλείδες υπερπίεσης, δείκτες στάθμης λαδιού, ελεγκτές 
θερμοκρασίας λαδιού κλπ). 

Θα υπάρχει έλεγχος μέσω PLC που είναι εγκατεστημένο εντός του τοπικού ηλεκτρολογικού 
πίνακα, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα για άμεσο έλεγχο και ρύθμιση της λειτουργίας. 

Τέλος θα πρέπει απαραιτήτως να παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής του μήκους των 
δεμάτων (μπάλας) και του βαθμού συμπίεσης. 

 

3.12 ΠΡΕΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Στη διάταξη συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό) θα οδηγούνται τα 
ανακυκλώσιμα υλικά που θα ανακτώνται από τα ανάντη συστήματα.  

Η διάταξη συμπίεσης θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 Τον χαλύβδινο κορμό του συμπιεστή 

 Τη χοάνη τροφοδοσίας 

 Το έμβολο - θάλαμο συμπίεσης 

 Τον κλωβό εξόδου δεματιών 

 Την υδραυλική μονάδα  

 Το αυτόματο σύστημα δεσίματος δεμάτων 

 Τον ηλεκτρολογικό πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου 

 

Η πρέσα δεματοποίησης θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:  

 Ελάχιστη δύναμη συμπίεσης : 90 tons  

 Μέγιστος χρόνος κύκλου συμπίεσης : 30 sec  

 Ελάχιστη δυναμικότητα : 3,5 tn/h  

 Ελάχιστη συμπίεση : 350 kg/m3  

 

 Η χοάνη τροφοδοσίας θα φέρει δύο (2) φωτοκύτταρα, άνω και κάτω στάθμης, για την 
ανίχνευση παροχής του υλικού. Το φωτοκύτταρο χαμηλής στάθμης εγκαθίσταται στο κάτω 
μέρος της χοάνης, στο χείλος του θαλάμου συμπίεσης όπου με ανίχνευση του υλικού εκκινεί η 
διαδικασία συμπίεσης. Το φωτοκύτταρο υψηλής στάθμης εγκαθίσταται πλησίον του χείλους 
της χοάνης τροφοδοσίας όπου με ανίχνευση υλικού σταματά η τροφοδοσία της χοάνης με νέο 
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υλικό έως ότου εκκενωθεί η χοάνη τροφοδοσίας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η 
αυτόματη τροφοδοσία της πρέσας συμπίεσης ανακυκλώσιμων προϊόντων. 

Ο κορμός του δεματοποιητή θα είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινα φύλλα βαρέως τύπου, 
με πολλές εγκάρσιες και διαμήκεις ενισχύσεις, έτσι ώστε να σχηματίζεται μία στιβαρή 
κατασκευή. Στον κορμό αυτό θα είναι προσαρμοσμένος ο κύλινδρος του εμβόλου συμπίεσης. 
Σε ενιαία βάση θα είναι τοποθετημένη και η κινητήρια μονάδα της συμπιεστικής διάταξης.  

Ο θάλαμος συμπίεσης επίσης θα είναι στιβαρής κατασκευής με πολλές πλευρικές ενισχύσεις 
και από χάλυβα υψηλής αντιτριβικής αντοχής. Εκεί, το υλικό θα συμπιέζεται, θα παίρνει την 
μορφή δέματος και θα δένεται για την καλύτερη συγκράτηση του.  

Η συντήρηση της μονάδας θα πρέπει να είναι απλή, γρήγορη και εύκολη με τη βοήθεια 
κατάλληλων μεγάλων πλευρικών θυρών πρόσβασης στα διάφορα σημεία.  

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία η οποία θα επιτυγχάνεται με 
αμμοβολή SA 2 ½ και εποξειδική βαφή 80μm TDF κατ’ ελάχιστο ή ισοδύναμα. 
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4 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
 

4.1 ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Για τη διάνοιξη των κλειστών σάκων και την απελευθέρωση του περιεχομένου αυτών θα 
χρησιμοποιηθεί σχίστης σάκων, ο οποίος θα εξασφαλίζει την απελευθέρωση του περιεχομένου 
αλλά δε θα προκαλεί σύνθλιψη των υλικών που περιέχονται σε αυτούς. Η δυναμικότητα του 
Σχίστη θα είναι τουλάχιστον 6tn/hr. Η απόδοση έκαστου σχίστη θα είναι τουλάχιστον 95% σε 
άνοιγμα σάκων.  

Η µονάδα του σχίστη θα πρέπει να προστατεύεται από επικίνδυνα υλικά, που είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν βλάβη της. 

Οι πλαστικοί σάκοι που τροφοδοτούνται στο σχίστη θα αδειάζονται σε χοάνη τροφοδοσίας, 
από όπου θα µεταφέρονται στο κανάλι εισόδου του σχίστη. Ο έλεγχος της τροφοδοσίας του 
σχίστη µε απορρίµµατα θα γίνεται µε φωτοκύτταρο, το οποίο ενεργοποιείται στον θάλαµο 
ελέγχου του τµήµατος παραλαβής των απορριμμάτων σε περίπτωση πλήρωσης του 
προσωρινού χώρου συλλογής. 

Ο σχίστης θα φέρει πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τροφοδοσίας και αυτοµατισµού µε 
ανεξάρτητο PLC, το οποίο ελέγχει την λειτουργία του. Η κατασκευή πρέπει να έχει υψηλή 
αντοχή έναντι σε φθορές, σκόνες, µπλοκαρίσµατα από ογκώδη αντικείµενα, ενώ θα µπορεί να 
λειτουργεί και κάτω από δύσκολες συνθήκες τροφοδοσίας. 

Η χοάνη τροφοδοσίας του σχίστη σάκων θα να είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινο έλασμα 
με πλευρικές ενισχύσεις από προφίλ χάλυβα (ποιότητας St 37 ή ανώτερο). Η κατασκευή θα 
είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη για την αντιμετώπιση των ισχυρών κρουστικών δυνάμεων, που 
αναπτύσσονται κατά την πτώση των απορριμμάτων. Η χοάνη θα φέρει πλήρη αντιδιαβρωτική 
προστασία µε αµµοβολή SA 2.5 και εποξειδική βαφή συνολικού πάχους 160 µmDFT κατ' 
ελάχιστο και τουλάχιστον δύο στρώσεων ή αντίστοιχο ισοδύναµο σύστηµα βαφής.  

Το γεωµετρικό σχήµα της χοάνης και οι κλίσεις των πλευρικών τοιχίων θα εξασφαλίζουν ότι 
δεν θα δηµιουργούνται γέφυρες υλικών στο εσωτερικό της χοάνης και ότι η προοδευτική 
παραλαβή των απορριµµάτων από την ταινία θα είναι οµαλή και χωρίς διακοπές. Η χοάνη 
τροφοδοσίας να διαθέτει αυτόµατο µηχανισµό (αυτοµατισµό µε φωτοκύτταρο) για τον έλεγχο 
της τροφοδοσίας των απορριµµάτων προς τον σχίστη. 

Η τροφοδοσία του σχίστη σάκων θα γίνεται μέσω μεταλλικού κινούμενου δαπέδου το οποίο 
θα φέρει μεταλλικό πλαίσιο και θα οδηγεί τους εισερχόμενους σάκους προς τον θάλαμο 
διάνοιξης. Θα αποτελείται από ένα σταθερό πλαίσιο πάνω στο οποίο εδράζονται κινούμενες 
διαμήκεις ράβδοι ειδικού προφίλ. Οι ράβδοι θα έχουν την δυνατότητα να εκτελούν 
παλινδρομική κίνηση σε καθορισμένη διαδρομή και με σταθερή ταχύτητα. Το μήκος του 
κινούμενου δαπέδου θα είναι ενδεικτικά 5 m και το πλάτος του ενδεικτικά 1.5 m. Η 
χωρητικότητα του συστήματος του δοσομετρητή θα είναι τουλάχιστον 10m3 .  

Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες του υπό προµήθεια µηχανήµατος θα πρέπει να έχουν υποστεί 
όλες τις απαραίτητες επεξεργασίες και θα προστατεύονται από την διάβρωση από άριστης 
ποιότητας αντισκωριακές επιστρώσεις και χρώµα DUCO του πιστολιού σε δύο (2) τουλάχιστον 
στρώσεις ή αντίστοιχο ισοδύναµο σύστηµα βαφής. 

 

4.2 ΚΟΣΚΙΝΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
Το κόσκινο επεξεργασίας των ΠΟΑ θα είναι περιστροφικό κατάλληλο για τον διαχωρισμό 
ανάλογα με το μέγεθος του υλικού των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. H 
δυναμικότητα του θα είναι σύμφωνη με τη διαστασιολόγηση της αντίστοιχης τεχνικης λύσης. 
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Οι διαστάσεις των οπών κοσκίνισης θα είναι ενδεικτικά 80 mm. Μέσω της διαδικασίας αυτής, 
παραλαμβάνονται δύο (2) κλάσματα :  

 Υλικά λεπτόκοκκου μεγέθους  

 Υλικά λεπτόκοκκου μεγέθους  

 

Η διάμετρος, το μήκος, το εμβαδόν της επιφάνειας κοσκίνισης, η κλίση και η ταχύτητα 
περιστροφής, η διάμετρος και η πυκνότητα των οπών θα πρέπει να είναι ειδικά μελετημένα 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής δυναμικότητα για την παροχή του προς επεξεργασίας 
υλικού καθώς επίσης και υψηλή απόδοση διαχωρισμού.  

To περιστρεφόμενο τύμπανο του κοσκίνου θα έχει μήκος ενδεικτικά 6 m και διάμετρο 
ενδεικτικά 2 m..  

Το υλικό κατασκευής του θα πρέπει να είναι από χάλυβα υψηλής ποιότητας (St-37 ή 
ανώτερος), με πάχος ελάσματος τουλάχιστον 6 mm. To τύμπανο θα φέρει στο άνω τμήμα του, 
εφαπτόμενο καθ’ όλο το μήκος του κατάλληλη περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού 
αποτελούμενη από πολλαπλά εναλλασσόμενα τμήματα, με σύστημα προέντασης, η οποία θα 
διατηρεί την επιφάνεια του τυμπάνου καθαρή. Στο εσωτερικό του τυμπάνου, θα πρέπει να 
υπάρχουν τοποθετημένα σταθερά μεταλλικά ελάσματα σπειροειδούς μορφής, ώστε σε 
συνδυασμό με την περιστροφή του το διαχωριζόμενο υλικό να προωθείται κατά το μήκος του 
τυμπάνου και να οδηγείται εκτός της διάταξης. Η κλίση του θα είναι σταθερή και τουλάχιστον 
2ο. Η ταχύτητα περιστροφής του τυμπάνου θα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη από Inverter. 

Το περιστρεφόμενο τύμπανο θα κινείται δια τριβής από κατάλληλο αριθμό ηλεκτρικών 
δυναμοδοτούμενων τροχών υποστήριξης.  

Η συντήρηση της μονάδας κίνησης, καθώς και των διαφόρων άλλων επιμέρους μερών του 
μηχανήματος, θα πρέπει να είναι απλή, γρήγορη και εύκολη με την βοήθεια κατάλληλων 
μεγάλων πλευρικών θυρών πρόσβασης στα διάφορα σημεία. 

Το πλαίσιο θα αποτελείται από συγκολλητά χαλύβδινα ελάσματα με ενισχύσεις. Θα διαθέτει 
κατάλληλες μεταλλικές χοάνες τόσο στην είσοδο/έξοδο του υλικού (για την ασφαλή οδήγηση 
εντός/εκτός του περιστρεφόμενου κόσκινου) όσο και στην έξοδο του λεπτόκοκκου κλάσματος. 
Θα φέρεται επί τεσσάρων ισχυρών στηριγμάτων, ενώ θα διαθέτει μεταλλικό κάλυμμα καθ’ όλο 
το μήκος του. Ο εξοπλισμός θα στηρίζεται επί μεταλλικού σκελετού. Επί του πλαισίου θα 
πρέπει να υπάρχουν ανοιγόμενες θύρες εποπτείας και συντήρησης του τυμπάνου. Με ειδική 
θύρα του κελύφους θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο εσωτερικό του κύριου 
περιστρεφόμενου τμήματος. Περιμετρικά του πλαισίου θα υπάρχει εξέδρα επίσκεψης των 
θυρών συντήρησης με προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη 
σκάλα. Στις εξόδους του απορριμματικού υλικού, ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένος ώστε το υλικό να κατευθύνεται επί των μεταφορικών ταινιών εξόδου και να 
αποτρέπεται ο διασκορπισμός του. Η αντιδιαβρωτική επεξεργασία του περιστρεφόμενου 
κόσκινου θα επιτυγχάνεται με αμμοβολή SA 2 ½ και εποξειδική βαφή τουλάχιστον 80μm TDF ή 
ισοδύναμη διεργασία. 

 

4.3 ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Στη βαρυμετρική τράπεζα ο διαχωρισμός του υλικού πραγματοποιείται με βάση το 
διαφορετικό ειδικό βάρος των υλικών που περιέχονται στο λεπτόκοκκο κλάσμα. Έτσι θα 
διαχωρίζονται δύο κλάσματα. Το βαρύ κλάσμα που αποτελεί και τα άχρηστα του 
συγκεκριμένου διαχωρισμού και το ελαφρύ κλάσμα που αποτελεί το τελικό προς διάθεση 
προϊόν. 

Η διάταξη βαρυμετρικής τράπεζας θα περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 
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 Δονούμενη τράπεζα ρευστοποίησης 

 Πιεστικό θάλαμο εισαγωγής του αέρα προς ρευστοποίηση του υλικού 

 Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα για τη ρεύστωση του υλικού 

Επάνω στη δονούμενη τράπεζα θα εκφορτώνεται το προς ραφινάρισμα υλικό άφου έχει 
προηγηθεί η κοσκίνιση στο περιστροφικό κόσκινο ραφιναρίας. Η τράπεζα θα συνίσταται από 
διάτρητη μεταλλική επιφάνεια, με οπές πολύ μικρού μεγέθους που θα εξυπηρετούν τη 
διέλευση του αέρα. Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας θα καταθλίβει κατάλληλη παροχή σε 
πιεστικό θάλαμο που βρίσκεται κάτω από την τράπεζα. 

Ο αέρας θα διέρχεται διαμέσου των οπών της επιφάνειας με ταχύτητα τόση ώστε τα 
σωματίδια του κόμποστ να ανυψώνονται (χαλάρωση, αποκόλληση και ψευδοαιώρηση του 
υλικού επί της δονούμενης επιφάνειας), ενώ τα βαρύτερα υλικά θα παραμένουν σε επαφή 
με την τράπεζα. Η σύνδεση του θαλάμου με τον αεραγωγό κατάθλιψης του ανεμιστήρα θα 
γίνεται με εύκαμπτο ελαστικό σύνδεσμο για την αποφυγή μετάδοσης δονήσεων στη τράπεζα. 
Η βαρυμετρική τράπεζα θα βρίσκεται εντός πιεστικού θαλάμου όπου θα λαμβάνει χώρα η 
διεργασία ρευστοποίησης του υλικού. Η βαρυμετρική τράπεζα θα αποτελείται από 
ανοξείδωτη, διάτρητη τράπεζα, η οποία θα εδράζεται σε χαλύβδινο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό 
διαμέσου αρθρώσεων και εκκεντροφόρας διάταξης θα εκτελεί παλινδρομική βαλλιστική 
κίνηση. Το διαχωριζόμενο υλικό θα παραλαμβάνεται από ταινιόδρομο και θα οδηγείται σε 
κατάλληλο χώρο συλλογής ενώ το βαρύ κλάσμα θα οδηγείται προς τελική διάθεση μέσω 
container. 

Θα χρησιμοποιούνται μόνο διαχωριστές των τύπων και των κατασκευαστών που έχουν 
δοκιμαστεί στην πράξη σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. Για αυτόν τον λόγο οι διαγωνιζόμενοι, 
εφόσον συμπεριλάβουν στο σχεδιασμό τους τέτοιο μηχάνημα, θα πρέπει να συμπεριλάβουν 
στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς τους καταλόγο εγκατεστημένων μονάδων από τον 
κατασκευαστή του μηχανήματος, ο οποίος θα αποδεικνύει ότι ο προσφερόμενος τύπος 
διαχωριστή έχει χρησιμοποιηθεί ξανά σε αντίστοιχη εφαρμογή. 
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5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΑ 

 

5.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ 
Το σύστημα αναερόβιας χώνευσης των οργανικών, διακριτό για το κλάσμα του οργανικού 
των ΑΣΑ και διακριτό για τα προδιαλεγμένα οργανικό απόβλητα, θα αποτελείται από 
οριζόντιους ή κάθετους αντιδραστήρες συνεχούς ή διαλείποντος έργου, στατικούς ή με 
ανάμιξη και συνοδευτικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 

Οι αντιδραστήρες θα κλείνουν αεροστεγώς. Η παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου και η 
θερμοκρασία στο εσωτερικό τους θα παρακολουθούνται συνεχώς. Ο κάθε αντιδραστήρας θα 
είναι εξοπλισμένος με συστήματα ασφαλείας και ελέγχου. 

Τα βασικά και απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του συστήματος για τους 
διαγωνιζόμενους είναι τα εξής: 

 Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο κλειστό σύστημα αναερόβιας χώνευσης θα είναι 
21 ημέρες όπως έχει ορισθεί στην τεχνική περιγραφή. 

 Η εισαγωγή και απομάκρυνση των οργανικών αποβλήτων θα γίνεται είτε μέσω 
φορτωτή είτε μέσω αυτόματης διάταξης τροφοδοσίας (π.χ κοχλία). 

 Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας, καθώς και 
συστημα ελέγχου των απαραίτητων παραμέτρων  

 Οι αντιδραστήρες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες, ενώ θα φέρουν συστημα θέρμανσης για την 
επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας επεξεργασίας. 

 Τα σημεία του/των αντιδραστήρα/ων όπου έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο στον 
αντιδραστήρα οργανικό υλικό θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ή 
προκατασκευασμένα στοιχεία ή ανοξείδωτο χάλυβα στην περίπτωση των 
αντιδραστήρων με αναμίκτη Η κατασκευή ή συναρμολόγηση τους στο έργο θα γίνει 
από εξειδικευμένα συνεργεία. 

 

Το σύνολο της κατασκευής του αντιδραστήρα και η τελική διαμόρφωση με τα αντίστοιχα 
υλικά θα οριστικοποιηθεί στην τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου. 

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με συστήματα ανίχνευσης διαφυγής βιοαερίου. 

 

5.1.1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 

Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης λαμβάνει χώρα σε τρεις φάσεις. Η πρώτη και η τρίτη 
φάση της διεργασίας αφορούν στην έναρξη και τη λήξη της επεξεργασίας και 
πραγματοποιούνται υπό αερόβιες συνθήκες. Στόχος είναι η επίτευξη κατάλληλων συνθηκών 
για την έναρξη και τον τερματισμό της αναερόβιας χώνευσης. Η δεύτερη φάση της διεργασίας 
αφορά αμιγώς στην αναερόβια επεξεργασία και την παραγωγή βιοαερίου. Ο χρόνος 
παραμονής του υλικού εντός του αντιδραστήρα, από την τοποθέτηση του στον αντιδραστήρα 
μέχρι και την ολοκλήρωση της διεργασίας, είναι 21 ημέρες. Η φόρτωση του υλικού σε κάθε 
κελί πραγματοποιείται μέσω αεροστεγούς θύρας, με τη βοήθεια φορτωτή ή μέσω αυτόματων 
διάταξεων (μεταφορικοί κοχλίες κ.λπ). 

Εντός του αντιδραστήρα μπορεί να επανακυκλοφορηθεί έως 25% χωνεμένο υλικό από τον 
προηγούμενο κύκλο επεξεργασίας προκειμένου να εμβολιαστεί η νέα απορριμματική μάζα με 
το κατάλληλο μικροβιακό φορτίο. 

Το βιοαέριο που παράγεται κατά την διάρκεια της αναερόβιας χώνευσης απομακρυνεται από 
τους αντιδραστήρες και οδηγείται είτε προς αξιοποίηση στη μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας, 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      34  

είτε προς καύση στον πυρσό. Για την προσωρινή αποθήκευση του παραγόμενου βιοαερίου, 
εγκαθίσταται αεριοφυλάκιο πλησίον των αντιδραστήρων, εφόσον είναι απαιτητό από την 
προσφερόμενη τεχνολογία. Η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο το καθιστά εξαιρετικά 
εύφλεκτο και μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. Αυτές οι ιδιότητες του 
βιοαερίου καθώς και η περιεκτικότητα αυτού σε επιβλαβή αέρια καθιστούν απαραίτητη τη 
χρήση ειδικών υλικών κατασκευής και διατάξεων ελαχιστοποίησης των διαφυγών βιοαερίου 
και προστασίας σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Μετά την ολοκλήρωση της διεργασίας της 
αναερόβιας χώνευσης το εναπομένον στον αντιδραστήρα αέριο θα εκκενώνεται κατάλληλα και 
με τρόπο που να αποκλείει τη δημιουργία εκρηκτικών μιγμάτων και θα υφίσταται ειδική 
διαχείριση προκειμένου να μην απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. 

 

5.1.2 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Το βιοαέριο που παράγεται από τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης απομακρύνεται από 
κάθε αντιδραστήρα μέσω κατάλληλου δικτύου. Το δίκτυο διακλαδίζεται σε δύο γραμμές. Στην 
πρώτη γραμμή αποστέλλεται το βιοαέριο υψηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο, το οποίο 
οδηγείται προς αποθήκευση στο αεροφυλάκιο. Στη δεύτερη γραμμή αποστέλλεται το αέριο 
χαμηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο, το οποίο οδηγείται για καύση στο πυρσό. Οι αγωγοί 
μεταφοράς του βιοαερίου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλα σχεδιασμένοι για τη 
διαχείριση του αερίου. Το δίκτυο θα αποτελείται από ειδικά υλικά κατασκευής και διατάξεις 
που ελαχιστοποιούν τις διαφυγές βιοαερίου και προστατεύουν τον εξοπλισμό από εκτεταμένες 
φθορές.  

Πλησίον των αντιδραστήρων εγκαθίσταται αεριοφυλάκιο για τη συλλογή του βιοαερίου 
υψηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο που παράγεται από τη λειτουργία των αντιδραστήρων, 
εκτός αν απο την τεχνική λύση προδιαγράφεται διαφορετικά (π.χ αποθήκευσης βιοαερίου 
εντός του αντιδραστήρα). Το αεριοφυλάκιο είναι ελάχιστης χωρητικότητας 2.000 m3 και θα 
διαθέτει σύστημα αγκύρωσης επί της πλάκας που θα εγκατασταθεί. Το αεριοφυλάκιο έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Το αεριοφυλάκιο έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:  

 Βάρος 900 g/m2,  

 Αντοχή σε εφελκυσμό Ν/50 4000/3500 mm,   

 Αντοχή σε σχίσιμο 500/500 Ν,  

 Οριακές θερμοκρασίες λειτουργίας -20 έως +80 o C,  

  Διαπερατότητα μεθανίου <400 cm3 /m2 bar d. 

 

Ο πυρσός καύσης του βιοαερίου χαμηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο θα εγκατασταθεί σε 
ειδική πλατφόρμα σε υπαίθριο χώρο εντός περίφραξης. Ο πυρσός θα είναι δυναμικότητας 
τουλάχιστον 400 m3 /h, ικανός να καλύπτει τη μέγιστη παροχή αερίου. Ο πυρσός καύσης του 
βιοαερίου, θα πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

 Ηλεκτροκινητήρα, σε άμεση ρύθμιση με τον φυσητήρα, με ηλεκτροκινητήρα 
αντιεκρηκτικής κατασκευής.  

 Μανόμετρο στην έξοδο του φυσητήρα.  

 Βαλβίδα για ρύθμιση της παροχής και τροφοδοσία του πυρσού καύσης.  

 Φλογοπαγίδες από ανοξείδωτο χάλυβα στην είσοδο και στην έξοδο του φυσητήρα.  

 Πυρσό καύσης από ανοξείδωτο χάλυβα με έλεγχο της θερμοκρασίας καύσης που 
επιτρέπει ρύθμιση στην απαιτούμενη θερμοκρασία.  

 Αισθητήρα UV για την ανίχνευση της φλόγας.  
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 Ηλεκτρική ανάφλεξη, μόλις η μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Η διαδικασία της καύσης να 
ελέγχεται από ΡLC.  

 Πινάκα έλεγχου, με προστασία από τις καιρικές συνθήκες (ΙΡ55) 

 

5.2 ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Ο αναμίκτης, εφόσον προσφερθεί από την τεχνική λύση, χρησιμοποιείται για την ανάμιξη 
των τεμαχισμένων πρασίνων ή του υλικού δομής με το οργανικό κλάσματος των σύμμεικτων 
απορριμμάτων ή το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα ή το χώνεμα από τα οργανικά 
κλάσματα ώστε αυτά να αποκτήσει το κατάλληλο πορώδες που θα επιτρέψει τον επαρκή 
αερισμό του κατά τη διαδικασία της αερόβιας επεξεργασίας (κομποστοποίηση) 

Η φόρτωση του γίνεται με μεταφορική ταινία ή φορτωτή.  

Η ανάδευση γίνεται με πτερύγια πάνω σε άξονα από INOX. 

Μετά την ανάδευση, το ομοιογενές υλικό εκφορτώνεται από τον αναμίκτη σε μεταφορική 
ταινία η οποία το εναποθέτει σε παρακείμενο διαμορφωμένο χώρο από όπου θα αρχίσει η 
τροφοδότηση των κελιών κομποστοποίησης με την βοήθεια του φορτωτή.  

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του αναμίκτη, όπου δεν επισημαίνονται με τον 
χαρακτηρισμό ενδεικτικά, δίνονται παρακάτω: 

 Κίνηση (ενδεικτικά)     :ιμαντοκίνηση με ηλεκτροκινητήρα 

 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα(ενδεικτικά)   :20kW 

 Ταχύτητα περιστροφής άξονα (ενδεικτικά) :15rpm 

 Ισχύς ταινίας(ενδεικτικά)    :0,75kW 

 Πλάτος ταινίας (ενδεικτικά)   :1000mm  

 Μήκος ταινίας (ενδεικτικά)   :2500mm 

 Όγκος mixer      :>10m3/h 

 Μήκος mixer (ενδεικτικά)   :4000mm (ενδεικτικό) 

 Πλάτος mixer (ενδεικτικά)   :2500mm (ενδεικτικό) 

 Ύψος mixer (ενδεικτικά)    :2000mm (ενδεικτικό) 

 Υλικό άξονα      :ανοξείδωτος χάλυβας 

 Υλικό δοχείου      :ανοξείδωτος χάλυβας 

 

5.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Το σύστημα κομποστοποίησης των οργανικών, διακριτό για το χώνεμα του οργανικού των ΑΣΑ 
και διακριτό για το χώνεμα των προδιαλεγμένων οργανικών απόβλητων, θα αποτελείται από 
οριζόντιους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου (βιοκελιά) και συνοδευτικό 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 

Τα κελιά θα είναι πλήρως κλειστά ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας των 
εργαζομένων αλλά και να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη έκλυση οσμών στο άμεσο περιβάλλον 
της μονάδας. 

Τα βασικά και απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του συστήματος είναι τα 
εξής: 

 Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο κλειστό σύστημα κομποστοποίησης θα είναι 14 
ημέρες. 

 Η εισαγωγή και απομάκρυνση των οργανικών αποβλήτων θα γίνεται είτε μέσω 
φορτωτή είτε μέσω αυτόματης διάταξης τροφοδοσίας 
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 Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται και να 
τεκμηριώνεται η υγειονοποίηση του υλικού. 

 Το υλικό που θα εξέρχεται των κλειστών κελιών κομποστοποίησης θα οδηγείται προς 
τη φάση ωρίμανσης, μετά ή πρίν το στάδιο ραφιναρίας ανάλογα με την προσφερόμενη 
λύση, σε ανοιχτά αναδευόμενα σειράδια.  

 Τα σημεία του/των αντιδραστήρα/ων όπου έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο στον 
αντιδραστήρα οργανικό υλικό θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ή 
προκατασκευασμένα στοιχεία. Η κατασκευή ή συναρμολόγηση τους στο έργο θα γίνει 
από εξειδικευμένα συνεργεία. 

 

Το σύνολο της κατασκευής του αντιδραστήρα και η τελική διαμόρφωση με τα αντίστοιχα υλικά 
θα οριστικοποιηθεί στην τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του συστήματος 
περιλαμβάνουν: 

 Σύστημα εξαναγκασμένου αερισμού στην μάζα του υπό κομποστοποίηση υλικού 
αποτελούμενο από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα κατάλληλης παροχής και πίεσης. 

 Σύστημα διάχυσης αέρα στο εσωτερικό του κελιού αποτελούμενο από διάτρητο 
δάπεδο ή άλλο δόκιμο τρόπο, το οποίο θα καλύπτει όλη την επιφάνεια του 
σχηματισμού του υποστρώματος. 

 Σύστημα απαγωγής αέρα από το κελί, αποτελούμενο από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 
κατάλληλης παροχής και πίεσης. Το κάθε κελί θα έχει αρνητική πίεση τουλάχιστον 
10Pa ώστε να μην διαφεύγουν οσμές προς τα έξω.  

 Αεραγωγούς απαγωγής αέρα. Οι αεραγωγοί από το κάθε κελί θα συμβάλλουν σε κοινό 
αεραγωγό που θα καταλήγει στη διάταξη απόσμησης ενώ θα παρεμβάλλονται ντάμπερ 
που θα εξυπηρετούν το σύστημα ανακυκλοφορίας. 

 Διάταξη προσθήκης νερού στην μάζα του υλικού με ψεκασμό ή άλλο μέσο (π.χ. 
ανακυκλοφορία στραγγίσματος, χρήση επεξεργασμένων στραγγισμάτων, κ.λπ.). 

 Διάταξη ανακυκλοφορίας πιθανών στραγγισμάτων πίσω στον όγκο του υλικού, δια 
μέσω κλειστού κυκλώματος – αντλιοστασίου, και αποχέτευση πιθανής περίσσειας 
στραγγισμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης της μονάδας. 

 Ηλεκτρικό πίνακα και πίνακα αυτοματισμού. Ο προσφερόμενος ελεγκτής 
αυτοματισμού θα είναι κατάλληλος για επικοινωνία με το υπόλοιπο δίκτυο 
τηλεελέγχου της μονάδας. Για τον σκοπό αυτό κάθε κελί θα είναι εφοδιασμένο με όλα 
τα απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήματα παρακολούθησης ώστε να γίνεται 
παρακολούθηση των εξής λειτουργικών παραμέτρων σε κάθε κελί ξεχωριστά 
(ενδεικτικά θερμοκρασία, πίεση εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα κτλ.) 

Από το PLC κάθε κελιού θα μεταφέρονται στον κεντρικό σταθμό τα ανωτέρω μετρούμενα 
μεγέθη και παράμετροι όπως και σφάλματα στον επιμέρους εξοπλισμό. Επιπλέον θα 
ρυθμίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά: 

 Όγκος παροχής αέρα 

 Ποιότητα αέρα με έλεγχο της θέσης των ντάμπερ 

 Παροχή νερού ψεκασμού-ύγρανσης 

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι προσβάσιμος για την εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης και επισκευών. 

Η τελική διαμόρφωση των αερόβιων αντιδραστήρων και των επιμέρους συστημάτων 
λειτουργίας αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου. 
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5.4 ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
Μετά την αερόβια επεξεργασία του χωνέματος του οργανικού τμήματος των ΑΣΑ και των 
προδιαλεγμένων οργανικών, το σταθεροποιημένο υλικό (κοµπόστ τύπου Α και κόμποστ καλής 
ποιότητας αντίστοιχα) οδηγείται στο τμήμα ωρίμανσης όπου με χρήση φορτωτή διαστρώνεται 
σε σωρούς, διαφορετικούς για κάθε τύπο κομπόστ, στην πλατεία ωρίμανσης όπου λαμβάνουν 
χώρα αερόβιες βιολογικές διεργασίες που αποσκοπούν στην περαιτέρω σταθεροποίηση των 
υλικών και στη μείωση της υγρασίας του τελικού προϊόντος. Ο χρόνος παραμονής θα είναι για 
τουλάχιστον 35 ημέρες.  

Για την κατασκευή της πλάκας ωρίμανσης, χρησιμοποιείται ειδικών προδιαγραφών 
σκυρόδεμα, το οποίο παρουσιάζει υψηλότατες αντοχές στις ισχυρά διαβρωτικές συνθήκες που 
αναπτύσσονται κατά την κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων. Η 
πλάκα ωρίμανσης διαθέτει διαμορφωμένες κλίσεις και κατάλληλο δίκτυο για τη συλλογή των 
στραγγισμάτων. Το δίκτυο θα καταλήγει σε κοινό αγωγό που θα οδηγεί τα στραγγίσματα στην 
εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων. 
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6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤ 
 

Η ραφιναρία τελικού προϊόντος λαμβάνει χώρα εντός ίδιου κτιρίου και περιλαμβάνει δύο 
γραμμές: 

 Τη Ραφιναρία Κόμποστ τύπου Α από την επεξεργασία συμμείκτων ΑΣΑ που 
αποτελείται κατά ελάχιστον από: 

o Κόσκινο (ενδεικτικά 20mm) 

o Βαρυμετρική τράπεζα 

 Τη Ραφιναρία Κόμποστ καλής ποιότητας από την επεξεργασία των ΠΟΑ-Πρασίνων 
που αποτελείται κατά ελάχιστον από: 

o Κόσκινο (ενδεικτικά 20mm) 

o Βαρυμετρική τράπεζα 

o Ενσακιστή Κόμποστ 

 

Ακολούθως δίνονται οι ενδεικτικές προδιαγραφές των απαιτούμενων μηχανημάτων της 
ραφιναρίας. 

 

6.1 ΚΟΣΚΙΝO ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ  
Το κόσκινο ραφιναρίας κόμποστ Τύπου Α από την επεξεργασία των ΑΣΑ όσο και το κόσκινο 
ραφιναρίας κόμποστ καλής ποιόητας από την επεξεργασίας των ΠΟΑ θα είναι περιστροφικά 
και κατάλληλα για τον διαχωρισμό ανάλογα με το μέγεθος του υλικού του κόμποστ. H 
δυναμικότητα για το κόσκινο ραφιναρίας κόμποστ Τύπου Α του θα πρέπει να ανέρχεται σε 
τουλάχιστον σε 14 tons/h, ενώ η δυναμικότητα για το κόσκινο ραφιναρίας κόμποστ καλής 
ποιόητας από την επεξεργασίας των ΠΟΑ θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 5 
tons/h. Οι διαστάσεις των οπών κοσκίνισης θα είναι ίσες με 20 mm. Μέσω της διαδικασίας 
αυτής, παραλαμβάνονται δύο (2) κλάσματα:  

 Υλικά λεπτόκοκκου μεγέθους >20mm (ενδεικτικό) 

 Υλικά λεπτόκοκκου μεγέθους <20mm (ενδεικτικό) 

 

Η διάμετρος, το μήκος, το εμβαδόν της επιφάνειας κοσκίνισης, η κλίση και η ταχύτητα 
περιστροφής, η διάμετρος και η πυκνότητα των οπών θα πρέπει να είναι ειδικά μελετημένα 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής δυναμικότητα για την παροχή του προς επεξεργασίας 
υλικού καθώς επίσης και υψηλή απόδοση διαχωρισμού. To περιστρεφόμενο τύμπανο του 
κόσκινου θα έχει μήκος ενδεικτικά 6 m και διάμετρο ενδεικτικά 1,5 m, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η άνω δυναμικότητα. Το υλικό κατασκευής του θα πρέπει να είναι από χάλυβα 
υψηλής ποιότητας (St-37 ή ανώτερος), με πάχος ελάσματος τουλάχιστον 6 mm. To τύμπανο 
θα φέρει στο άνω τμήμα του, εφαπτόμενο καθ’ όλο το μήκος του κατάλληλη περιστρεφόμενη 
βούρτσα καθαρισμού αποτελούμενη από πολλαπλά εναλλασσόμενα τμήματα, με σύστημα 
προέντασης, η οποία θα διατηρεί την επιφάνεια του τυμπάνου καθαρή. Στο εσωτερικό του 
τυμπάνου, θα πρέπει να υπάρχουν τοποθετημένα σταθερά μεταλλικά ελάσματα 
σπειροειδούς μορφής, ώστε σε συνδυασμό με την περιστροφή του το διαχωριζόμενο υλικό 
να προωθείται κατά το μήκος του τυμπάνου και να οδηγείται εκτός της διάταξης. Η κλίση του 
θα είναι σταθερή και τουλάχιστον 2ο . Η ταχύτητα περιστροφής του τυμπάνου θα είναι 
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη από Inverter. 

Το περιστρεφόμενο τύμπανο θα κινείται δια τριβής από κατάλληλο αριθμό ηλεκτρικών 
δυναμοδοτούμενων τροχών υποστήριξης 
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Η συντήρηση της μονάδας κίνησης, καθώς και των διαφόρων άλλων επιμέρους μερών του 
μηχανήματος, θα πρέπει να είναι απλή, γρήγορη και εύκολη με την βοήθεια κατάλληλων 
μεγάλων πλευρικών θυρών πρόσβασης στα διάφορα σημεία. Επί του πλαισίου θα πρέπει να 
υπάρχουν ανοιγόμενες θύρες εποπτείας και συντήρησης του τυμπάνου. Με ειδική θύρα του 
κελύφους θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο εσωτερικό του κύριου περιστρεφόμενου 
τμήματος. Περιμετρικά του πλαισίου θα υπάρχει εξέδρα επίσκεψης των θυρών συντήρησης 
με προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. Στις εξόδους 
του απορριμματικού υλικού, ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος 
ώστε το υλικό να κατευθύνεται επί των μεταφορικών ταινιών εξόδου και να αποτρέπεται ο 
διασκορπισμός του.  

 

6.2 ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Η βαρυμετρική τράπεζα χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό ελαφριού και βαρέως κλάσματος 
του λεπτόκοκκου υλικού του παραγόμενου κόμποστ. Η δυναμικότητα για τη βαρυμετρική 
τράπεζα ραφιναρίας κόμποστ Τύπου Α του θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 14 
tons/h, ενώ η δυναμικότητα για το βαρυμετρική τράπεζα ραφιναρίας κόμποστ καλής ποιόητας 
από την επεξεργασίας των ΠΟΑ θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 5 tons/h. 

 

Η διάταξη βαρυμετρικής τράπεζας θα αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:  

 Δονητικός τροφοδότης  

 Δονούμενη τράπεζα ρευστοποίησης  

 Πιεστικό θάλαμο εισαγωγής του αέρα για τη ρευστοποίηση του υλικού  

 Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα για τη ρευστοποίηση του υλικού 

 Σύστημα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα αναρρόφησης, αεραγωγών και κυκλώνα  

 

Η τροφοδοσία θα γίνεται μέσω δονητικού τροφοδότη. Η βαρυμετρική τράπεζα θα βρίσκεται 
εντός πιεστικού θαλάμου όπου θα συντελείται η ρευστοποίηση του υλικού. Η βαρυμετρική 
τράπεζα θα αποτελείται από διάτρητη τράπεζα, η οποία θα εδράζεται επί πλαισίου που θα 
εκτελεί μέσω εκκεντροφόρου άξονα παλινδρομική / βαλλιστική κίνηση. Κάτω από την 
βαρυμετρική τράπεζα θα ενσωματώνεται χοάνη στην οποία θα συλλέγονται τα βαρέα υλικά 
που διέρχονται από την διάτρητη επιφάνεια της βαρυμετρικής τράπεζας. Το δίκτυο απαγωγής 
του αέρα θα εξυπηρετείται από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα. Προ του ανεμιστήρα, ο 
εξερχόμενος από την τράπεζα αέρας θα διέρχεται μέσα από κυκλώνα για το διαχωρισμό του 
παρασυρόμενου λεπτόκοκκου υλικού. Ο κυκλώνας θα συνδέεται με περιστροφικό αεροφράκτη 
για την συνεχόμενη εξαγωγή του διαχωριζόμενου υλικού. Η βαρυμετρική τράπεζα θα 
εδράζεται σε βάση στιβαρής κατασκευής από χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον St 37 ή ανώτερο. 
Η εγκατεστημένη ισχύς της βαρυμετρικής τράπεζας για το κόμποστ τύπου Α εκτιμάται περίπου 
ίση με 30 kW, ενώ της βαρυμετρικής τράπεζας για το κόμποστ καλής ποιότητας από ΠΟΑ 
εκτιμάται σε 15kW. Ο εξοπλισμός θα εδράζεται επί μεταλλικού σκελετού. Η συντήρηση της 
μονάδας θα πρέπει να είναι απλή, γρήγορη και εύκολη με την βοήθεια κατάλληλων μεγάλων 
πλευρικών θυρών πρόσβασης στα διάφορα σημεία. Περιμετρικά του εξοπλισμού θα υπάρχει 
εξέδρα επίσκεψης για τη συντήρησή του με προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με 
μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

 

6.3 ΕΝΣΑΚΚΙΣΗ COMPOST ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Η μονάδα ενσάκκισης αφορά το κόμποστ καλής ποιότητας που προέρχεται από την 
επεξεργασία των ΠΟΑ και θα έχει την δυνατότητα ενσάκισης ποσότητας compost ίση με 20 
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tn/ημέρα. Το ενσακιστικό μηχάνημα θα είναι τοποθετημένο εντός του χώρου αποθήκευσης. Το 
ενσακιστήριο παραλαμβάνει το επεξεργασμένο υλικό μετά την ωρίμανση και διά μέσω ειδικής 
χοάνης και το οδηγεί με μεταφορικό κοχλία στο σημείο μέτρησης και τροφοδοσίας. 

Το μηχάνημα θα αποτελείται από τα εξής μέρη: 

• Σύστημα δοσομετρικού κοχλία 

• Σύστημα ζύγισης και προσαρμογής σάκων 

• Αυτόματη δοσομετρική μονάδα ελέγχου 

• Συρραπτική μονάδα σάκων.  

Η συσκευασία γίνεται χειροκίνητα με την τοποθέτηση του σάκου κάτω από το στόμιο εξόδου. 
Στη συνέχεια μετά την πλήρωση και το κλείσιμο του σάκου μέσω συρραπτικής μηχανής αυτός 
απομακρύνεται. Το compost θα αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο.  

 

Η μονάδα για την ενσάκιση σάκων ανοικτού στομίου θα έχει απόδοση 70-80 σάκων ανά ώρα 
με δυναμικότητα σάκου έως 40Kg θα αποτελείται από τα εξής μέρη: 

• Σύστημα Δοσομετρικού κοχλία. 

• Σύστημα ζύγισης και προσαρμογής σάκων. 

• Αυτόματη δοσομετρική μονάδα ελέγχου 

• Κατάλληλο μεταλλικό ικρίωμα επάνω στο οποίο στηρίζονται ο κοχλίας δοσομέτρησης, 
το σύστημα ζύγισης και προσαρμογής των σάκων και η αυτόματη μονάδα ελέγχου.  

 

6.3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Θα μπορεί να γίνεται πληκτρολόγηση του επιθυμητού βάρους και των περιοχών υψηλής και 
χαμηλής ροής (2 Set Points SP1, SP2) και εισαγωγής τους στη μνήμη της δοσομετρικής μονάδας 
ελέγχου.  

Με την πληκτρολόγηση του START κλείνουν οι σιαγόνες που στερεώνουν τον σάκο και δίδεται 
σήμα χαμηλής ισχύος που μηδενίζει την ένδειξη του ενδείκτη. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται το 
σύστημα τροφοδοσίας (εκκίνηση του κοχλία στην μέγιστη ταχύτητα) και αρχίζει η πλήρωση του 
σάκου.  

Παράλληλα με την τροφοδοσία τρέχει και η ψηφιακή ένδειξη του βάρους στην οθόνη της 
δοσομετρικής μονάδας ελέγχου.  

Μόλις η ένδειξη ταυτιστεί με το προκαθορισμένο βάρος της υψηλής ροής (SP1) δίδεται εντολή 
για τη 2η ταχύτητα (μειώνεται η ταχύτητα του κοχλία σε προεπιλεγμένη ταχύτητα κίνησης). 
Μόλις η ένδειξη ταυτιστεί με το προκαθορισμένο βάρος της χαμηλής ροής (SP2) κλείνει-
σταματά τελείως η κίνηση του κοχλία και σταματάει η ροή τροφοδοσίας, ανοίγουν οι σιαγόνες 
και ελευθερώνεται ο σάκος.  

Ο κεκλιμένος κοχλίας δοσομέτρησης θα είναι δύο (2) ταχυτήτων ρυθμιζόμενος με κατάλληλο 
inverter. Η είσοδος του υλικού στο κοχλία θα γίνεται από κατάλληλο στόμιο τροφοδοσίας και η 
έξοδος από ανάλογο στόμιο εξόδου. Στο στόμιο εξόδου θα υπάρχει προσαρμοσμένη 
πνευματική πόρτα τύπου κλαπέ. Στην είσοδο του κοχλία θα τοποθετηθει μεταλλική χοάνη 
κατάλληλων διαστάσεων.  

 

6.3.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΑΚΩΝ 

Θα αποτελείται από μια κυλινδρική μεταλλική κεφαλή που θα φέρει ειδικό σύστημα με 
πνευματικά ενεργοποιημένους σιαγόνες για την στερέωση των σάκων. Η κεφαλή θα εδράζεται 
σε δύο δυναμοκυψέλες (αισθητήρια όργανα βάρους) βιομηχανικού τύπου για βαριά χρήση, 
πολύ υψηλής ακρίβειας και αντοχής. Θα είναι εγκεκριμένες κατά EEC και O.I.M.L., C3, 3000d 
(Organisation Internationale de Metrologie Legale). Oι δυναμοκυψέλες θα συνοδεύονται από 
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ειδικά συστήματα προσαρμογής και σταθεροποίησης των. Το σήμα της κάθε δυναμοκυψέλης 
θα οδηγείται στο συνδετικό κυτίο (Junction box), και το τελικό σήμα θα συνδέεται με ειδικό 
καλώδιο με την μονάδα ελέγχου.  

 

6.3.3 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις τελευταίες 
εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας παρέχοντας γρήγορη, σταθερή και ακριβή ένδειξη σε 
δύσκολο βιομηχανικό περιβάλλον. Θα προσφέρει υψηλής πιστότητας μετατροπή σήματος 
αναλογικού-ψηφιακού και προγραμματισμένο φιλτράρισμα που θα εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα λήψης χαμηλού επιπέδου σημάτων. Θα είναι ειδικά κατασκευασμένη για 
βιομηχανική χρήση τοποθετημένη σε ειδικό πίνακα με περίβλημα από πλαστικοποιημένη 
λαμαρίνα με βαθμό προστασίας IP55 και θα περιλαμβάνει:  

 Ενδείκτη βάρους για δυναμοκυψέλες ιδανικός για βιομηχανικούς αυτοματισμούς 
μεγάλης ακρίβειας και σταθερότητας. Ο ηλεκτρονικός ενδείκτης θα είναι μία 
προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου βιομηχανικού τύπου, με ειδικό λογισμικό για 
δύο Set points. Θα περιλαμβάνει πληκτρολόγιο βιομηχανικού τύπου, μεμβράνης 4 
πλήκτρων για την εισαγωγή δεδομένων στην μνήμη όπως επιθυμητό βάρος και 
περιοχή γρήγορης και χαμηλής ροής. Η κεντρική ένδειξη του βάρους θα είναι LED, 4 
ψηφίων 10mm, μαζί με τρία ενδεικτικά LED για την κατάσταση λειτουργίας. Θα 
διαθέτει δύο (2) εξόδους ρελέ 5Α, 240Vac και (προαιρετικά) μία (1) αναλογική έξοδο. 
Ο ενδείκτης θα παρέχει τη δυνατότητα εκτυπώσεων και σύνδεσης με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ή PLC.  

 Πίνακα χειρισμού με μπουτόν διακόπτες, φωτεινές λυχνίες και βοηθητικά στοιχεία.  

 

6.3.4 ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΚΩΝ 

Η μονάδα για την θερμοσυγκόλληση των σάκων θα αποτελείται από τα εξής μέρη:  

 Θερμοσυγκολλητική ημιαυτόματη μηχανή  
 Το σύστημα προσαρμογής μηχανής  
 Μια μεταφορική ταινία  

Το συνολικό ωφέλιμο πλάτος της μεταφορικής ταινίας θα είναι 30cm και μήκος 200cm. Η 
ταινία θα είναι αντιολισθητική από πολυεστερικά υλικά δύο λινών και με πλευρικούς οδηγούς 
ύψους. Η κίνηση θα γίνεται με τριφασικό ηλεκτρομειωτήρα με παρεμβολή ρυθμιστή ταχύτητας 
(inverter).  

Στην μεταφορική ταινία θα προσαρμόζεται σύστημα θερμοσυγκόλλησης. Θα είναι ειδικό για 
θερμοσυγκόλληση σάκων σε απαιτητικές συνθήκες σκόνης. Οι θερμαινόμενες μπάρες 
ανοίγουν ώστε να τοποθετηθεί ο σάκος. Το ύψος της κεφαλής θερμοσυγκόλλησης θα είναι 
ρυθμιζόμενο, το πλάτος θερμοσυγκόλλησης θα είναι τουλάχιστον 5mm και το μήκος 60cm. Θα 
υπάρχει επίσης ρυθμιστής θερμοκρασίας ανάλογα με το πάχος του σακιού που σφραγίζεται 
και τέλος η ενεργοποίησή του θα μπορεί να γίνεται με ποδόπληκτρο.  
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7 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 
2020-2030 ) 

 

Εξοπλισμός υλικά και εγκαταστάσεις που δεν αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, αποτελούν 
ομοειδή υλικά και καλλύπτονται από τις προδιαγραφές του Τευχους αυτού. 

 

7.1 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΣ 
Ο θερμικός ξηραντής χρησιμοποιείται για τη μείωση της υγρασίας του υλικού που θα 
αποτελέσει το παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο της ΜΑΑα υψηλής μέσης κατώτερης 
θερμογόνου. Ο ξηραντής περιλαμβάνει : 

  σύστημα τροφοδοσίας,  

  μονάδα ξήρανσης,  

  σύστημα εξόδου του ξηρού υλικού,  

  σύστημα ανακυκλοφορίας θερμού αέρα,  

  σύστημα συνεχούς προσδιορισμού υγρασίας στην έξοδο,  

  σύστημα ανίχνευσης φωτιάς και  

  σύστημα πλύσης της ταινίας. 

Ο ξηραντής είναι τύπου κλίνης και προσάγει θερμό αέρα (έως 70οC) στο υλικό, ενώ ο 
εξερχόμενος αέρας έχει θερμοκρασία κατά μέγιστο τους 50οC. 

Η θέρμανση του αέρα γίνεται με εναλλάκτη νερού-αέρα κατάλληλης ισχύος. Η θερμότητα στο 
πρωτεύον κύκλωμα του εναλλάκτη δίνεται από λέβητα με καυστήρα βιοαερίου που αξιοποιεί 
το παραγόμενο βιοαέριο από την εγκατάσταση επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών. 

 

Τα χαρακτηριστικά του ξηραντή είναι: 

Τροφοδοσία υλικού για επεξεργασία : ≥4,0t/h  

Μέγεθος υλικού προς επεξεργασία : 50mm 

Υγρασία υλικού-είσοδος  :>30% 

Υγρασία υλικού-έξοδος   : ≤15% 

Μέσο θέρμανσης   : νερό 

Θερμοκρασία μέσου θέρμανσης : ≥85οC 

 

7.2 ΠΡΕΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Στην πρέσα απορριμματογενούς καυσίμου θα οδηγείται το απορριμματογενές καύσιμο. Η 
πρέσα θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

  Τον χαλύβδινο κορμό του συμπιεστή 

  Τη χοάνη τροφοδοσίας 

  Το έμβολο - θάλαμο συμπίεσης 

  Τον κλωβό εξόδου δεματιών 

  Την υδραυλική μονάδα  

  Το αυτόματο σύστημα δεσίματος δεμάτων 

  Τον ηλεκτρολογικό πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω πρέσας θα είναι αντίστοιχες της πρέσας 
ανακυκλώσιμων υλικών (παρ. 3.12 της παρούσας). 
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8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Στη γραμμή παραγωγικών διαδικασιών του Τμήματος Υποδοχής, Μηχανικής Διαλογής ΑΣΑ 
και προδιαλεγμένων και Ραφιναρίας, χρησιμοποιείται εξοπλισμός μεταφοράς υλικών, οι 
βασικές προδιαγραφές του οποίου παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους. 

Η διακίνηση των υλικών σε όλο το τμήμα της μηχανικής διαλογής θα πραγματοποιείται 
αυτόματα με τη χρήση μεταφορικών ταινιών, αλυσομεταφορέων, κοκ όπου κρίνεται 
απαραίτητο. 

Οι χρησιμοποιούμενοι πιθανοί μεταφορείς θα είναι: 

 Μεταφορικές ταινίες 

 Μεταφορικές ταινίες με αλυσοκίνηση (οι διατάξεις αυτές εάν χρησιμοποιηθούν, θα 
αποτελούνται από λαστιχένιο ιμάντα κινούμενο από δύο πλευρικές αλυσίδες). 

 Ολισθαίνουσες ταινίες (Η ολισθαίνουσα ταινία για τη μεταφορά υλικών θα αποτελείται 
από λαστιχένιο ιμάντα που ολισθαίνει πάνω σε μεταλλικά ελάσματα). 

 Κοχλιομεταφορείς 

 

8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Μόνο εξειδικευμένοι ιμάντες μεταφοράς, προσαρμοσμένοι για τη μεταφορά των αστικών 
αποβλήτων θα επιτρέπονται. Τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των 
χρησιμοποιουμένων μεταφορέων πρέπει να έχουν ως ακολούθως: 

Οι διατάξεις μεταφορικών ταινιών θα πρέπει να είναι σύμφωνες κατ’ ελάχιστον με τα 
ακόλουθα πρότυπα κανονισμών DIN 22101, 22102, 22103, 22104, 22107, 22109, 
22111,22118, 18800, 4114, 7168, 8570 ή των αντίστοιχων ISODIN.  

 

8.2 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 Όλα τα υλικά κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές και θα 

είναι τυποποιημένα ως προς το πλάτος κάθε μεταφορικής ταινίας. Δηλαδή ταινίες 
ίδιου πλάτους θα έχουν ίδιο τύπο και διαστάσεις άνω και κάτω ραούλων, τύμπανων, 
ιμάντων, ραούλων εκτροπής, ξύστρων καθαρισμού, αυτορυθμιζόμενων σταθμών 
ραούλων κ.λπ. 

 Η σχεδίαση των μεταφορικών ταινιών θα λαμβάνει υπόψη της: την ασφάλεια 
προσωπικού, την προστασία του περιβάλλοντος, το χαμηλό κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης και την αυτόματη λειτουργία τους. 

 Όλες οι μεταλλικές κατασκευές των ιμάντων θα έχουν υποστεί αμμοβολή (SA 2½), θα 
προστατεύονται με εποξειδική βαφή ολικού ξηρού πάχους 160 μm (εποξειδική 
ψευδαργυρική βαφή 40 μm και δύο στρώσεις εποξειδικού χρώματος 2Χ60 μm). 
Εναλλακτικά μπορεί να είναι γαλβανισμένες. 

 Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα είναι αντισεισμικές με αντοχή σε οριζόντια 
συνιστώσα σύμφωνα με τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό. 

 Οι ιμάντες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έιναι ανθεκτικοί σε έλαια και λίπη 
(Medium oil resistance - ΜΟR). 

 Η ταχύτητα των μεταφορικών ταινιών δεν θα υπερβαίνει τα 1,2 m/sec, ενώ η ανώτατη 
επιτρεπόμενη κλίση θα είναι οι 18°.  

 Oι ταινιόδρομοι χειροδιαλογής θα έχουν ρυθμιζόμενη ταχύτητα 0,1- 0,5 m/sec με 
ρυθμιστή στροφών. 

 

Οι μεταφορικές ταινίες θα έχουν κατ' ελάχιστον τα εξής συστήματα ασφάλειας: 
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 Χαλινοδιακόπτες στα προσβάσιμα σημεία, για αποφυγή ατυχημάτων. 

 Κατάλληλο αριθμό σειρήνων προειδοποίησης για επικείμενη εκκίνηση κάθε ταινίας. 

 Μανδάλωση ταινιών με λειτουργική σειρά εκκίνησης και σταματήματος αυτών. 

 Προστασία από πλάγια εκτροπή του ιμάντα, όπου απαιτείται (κυρίως σε ταινίες με 
μήκος > 30m). 

 Χρήση αυτορρυθμιζόμενων σταθμών ραούλων για προστασία του ιμάντα από εκτροπή, 
όπου απαιτέιται (κυρίως σε ταινίες με μήκος > 30m). 

 Ελαστική επένδυση τύμπανων, όπου απαιτείται, για αποφυγή ολίσθησης των ιμάντων, 
κυρίως κατά την εκκίνηση αλλά και κατά τη λειτουργία. Επίσης τοποθέτηση ταχονόμων 
για έλεγχο τυχόν ολίσθησης του ιμάντα. 

 Οι ταινίες με μεγάλη κλίση ή / και με μήκος > 30m θα φέρουν φρένο στον 
ηλεκτρομειωτήρα. 

 

8.3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΡΑΟΥΛΑ 
Η μελέτη και σχεδίαση των μεταφορικών ταινιών γίνεται βάσει των γερμανικών κανονισμών 
(DIN) ή των αντίστοιχων αμερικανικών (ASTM). Ενδεικτικά αναφέρονται τα DIN : 22101, 
22102, 22103, 22104, 22107, 22109, 22111, 22118, 18800, 4114, 7168, 8570, κ.λπ. 

Το πλήθος καθώς και η γεωμετρία των μεταφορικών ταινιών καθορίζεται από την διάταξη 
των μηχανημάτων στην εγκατάσταση, όπως θα προτείνεται στην τεχνική προσφορά του 
Αναδόχου, πάντα σε σχέση με το ρυθμό τροφοδοσίας του υλικού και την ταχύτητα της 
ταινίας. 

Ο κινητήρας πρέπει να έχει την απαραίτητη ισχύ για να μεταφέρει το βάρος της ταινίας, να 
περιστρέψει τα τύμπανα και τα ράουλα, να μεταφέρει το βάρος των μεταφερομένων υλικών 
και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ανύψωση σε περίπτωση επικλινούς μεταφοράς. 

Οι ιμάντες θα είναι ενδεικτικά  τύπου EP400/3 με 4mm άνω στρώση και 2mm κάτω στρώση 
ελαστικού με αντοχή σε έλαια και λίπη. Ο έλεγχος τους γίνεται βάσει του DIN 22102. Η 
συγκόλληση των ιμάντων θα γίνεται εν θερμώ. 

Η χάραξη - όδευση των μεταφορικών ταινιών θα πρέπει να γίνει με γνώμονα : 

 Τον ομαλό ρυθμό μεταφοράς του υλικού 

 την ασφάλεια προσωπικού 

 την εύκολη πρόσβαση 

 την εύκολη συντήρηση 

 την απρόσκοπτη λειτουργία 

 το χαμηλό κόστος λειτουργίας 

 το χαμηλό κόστος συντήρησης 

 το χαμηλό επίπεδο θορύβου 

 την αποφυγή δημιουργίας σκόνης 

 την μη απασχόληση προσωπικού λειτουργίας (αλλά μόνον προσωπικού συντήρησης) 
και επομένως την αυτόματη λειτουργία των ταινιών 

Η ταχύτητα των μεταφορικών ταινιών δεν θα υπερβαίνει τα 1,2 m/sec. 

 

Οι ταινίες θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ασφάλεια του 
προσωπικού: 

 Για λόγους ασφαλείας, πλησίον της κεφαλής της κάθε ταινίας θα υπάρχει τοπικός 
διακόπτης απομόνωσης. 
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 Προ της εκκίνησης των μεταφορικών ταινιών θα ηχεί προειδοποιητικός ήχος- σειρήνας 
για λόγους ασφαλείας ενώ παράλληλα θα ανάβει έντονο προειδοποιητικό φως 
(φαροσειρήνες). 

 Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα είναι αντισεισμικές. 

 Όλα τα συστήματα λειτουργίας των ιμάντων, οι κινητήρες των μεταφορικών ταινιών 
και τα συστήματα τάνυσης είναι επιθυμητό να είναι προσβάσιμα με σκάλες και 
διαδρόμους επίσκεψης ελάχιστου πλάτους 1000 χιλιοστών. 

 Για τον έλεγχο τυχόν ολίσθησης του ιμάντα πάνω στα τύμπανα κίνησης τοποθετείται 
ταχονόμος στα τύμπανα επιστροφής. 

 Τα τύμπανα κίνησης φέρουν ελαστική επένδυση με χάραξη αυλακιών σχήματος 
ψαροκόκαλου για αποφυγή ολίσθησης του ιμάντα πάνω στο τύμπανο. 

 Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη όπως άξονες, κομπλέρ, τροχαλίες, τύμπανα θα φέρουν 
προστατευτικά καλύμματα. 

 Κατάλληλοι οδηγοί θα βοηθούν το υλικό να διαστρωθεί στο μέσον του ιμάντα και να 
μην εκτραπεί και διαρρεύσει εκτός αυτού. 

 Θα τοποθετούνται οδηγοί υλικού που να εξασφαλίζουν την ορθή οδήγηση του υλικού 
καθ’ όλο το μήκος των μεταφορικών ταινιών. 

 Μανδάλωση ταινιών με λειτουργική σειρά εκκίνησης και σταματήματος αυτών. 

Όλα τα υλικά εμπορίου θα είναι τυποποιημένα ως προς το πλάτος κάθε μεταφορικής ταινίας. 
Δηλαδή ταινίες ίδιου πλάτους και ίδιου τύπου, θα έχουν ίδιο τύπο και διαστάσεις άνω και 
κάτω ραούλων, τυμπάνων, ιμάντων, ραούλων εκτροπής, ξυστρών καθαρισμού, 
αυτορυθμιζόμενων σταθμών ραούλων κ.λ.π. 

Στο τύμπανο κίνησης κάθε ταινίας είναι επιθυμητό να υπάρχει ξύστρα καθαρισμού του 
υλικού που τυχόν έχει επικαθίσει στον ελαστικό ιμάντα με ρύθμιση της πίεσης στον ιμάντα 
και εσωτερική ξύστρα προ του τυμπάνου ουράς για καθαρισμό και προστασία του ιμάντα 
από εσωτερικές ακαθαρσίες. 

 

8.4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΑΛΥΣΟΚΙΝΗΣΗ 
Οι διατάξεις αυτές εάν χρησιμοποιηθούν, θα αποτελούνται από λαστιχένιο ιμάντα κινούμενο 
από δύο πλευρικές αλυσίδες. Η κατασκευή θα πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η επιπεδότητα του ιμάντα. 

 Η κατασκευή θα διαθέτει πλευρικά καλύμματα πάνω από την επιφάνεια του 
μεταφορικού ιμάντα. 

 Για την προστασία των αλυσίδων έναντι εισροής διαφόρων υλικών που μεταφέρονται, 
θα υπάρχει προστασία μεταξύ των πλευρικών καλυμμάτων και της επιφάνειας του 
ιμάντα. 

 Οι ιμάντες θα είναι ενδεικτικά τύπου ΕΡ400/3 με 4mm άνω στρώση και 2mm κάτω 
στρώση ελαστικού με αντοχή σε έλαια και λίπη. Ο έλεγχος τους θα γίνεται βάσει του 
DIN22102. Η συγκόλληση των ιμάντων θα γίνεται εν θερμώ. 

 Οι οδηγοί της αλυσίδας, οι άξονες και οι αλυσοτροχοί θα είναι από ειδικό κράμα 
χάλυβα με αντιτριβική αντοχή. 

 

8.5 ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
Οι ολισθαίνουσες ταινίες για τη μεταφορά υλικών θα αποτελούνται από λαστιχένιο ιμάντα 
που ολισθαίνει πάνω σε μεταλλικά ελάσματα. Για την αποφυγή της διαρροής υλικού θα 
υπάρχει προστασία μεταξύ των πλευρικών καλυμμάτων και της επιφάνειας της 
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ολισθαίνουσας ταινίας. 

Οι ιμάντες θα είναι ενδεικτικά τύπου ΕΡ400/3 με 2mm άνω στρώση και 0mm κάτω στρώση 
ελαστικού με αντοχή σε έλαια και λίπη. Ο έλεγχος τους θα γίνεται βάσει του DIN22102. Η 
συγκόλληση των ιμάντων θα γίνεται εν θερμώ. 

 

8.6 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΚΟΧΛΙΕΣ 
Το κέλυφος των κοχλιών με άξονα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
χάλυβα με επένδυση από κατάλληλο πλαστικό υλικό. Η έλικα των εν λόγω κοχλιών θα είναι 
κατασκευασμένη από ειδικό χαλυβδόκραμμα με πάχος ενδεικτικά 15mm ή από κοινό χάλυβα 
με επένδυση από κατάλληλο πλαστικό υλικό. 

Ο κοχλίας θα λειτουργεί σε χαμηλές στροφές για τη μείωση των απαιτήσεων συντήρησης. 

Επιπλέον, οι εν λόγω κοχλίες θα είναι κατασκευασμένοι, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο 
εύκολος και γρήγορος καθαρισμός τους, καθώς και η αντικατάσταση των φθειρόμενων 
μερών (π.χ. έλικα, άξονας, έδρανα κ.τ.λ.). 

Στην περίπτωση κοχλιών με άξονα τα μήκη των κοχλιών θα επιλέγονται, ώστε να μην 
απαιτείται η χρησιμοποίηση ενδιαμέσων εδράνων και επομένως να μην υπάρχει περίπτωση 
επαφής των εδράνων με μεταφερόμενο υλικό. 

Οι μεταφορικοί κοχλίες θα είναι πλήρως κλειστοί και θα διαθέτουν βιδωτά καπάκια για 
εύκολη αλλαγή της αντιτριβικής επικάλυψης. 
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9 ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Ο απαιτούμενος Κινητός Εξοπλισμός για τη λειτουργία της μονάδος αφορά τόσο στα έργα 
μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας ΑΣΑ της ΜΕΑ, όσο και αυτά της μηχανικής και 
βιολογικής επεξεργασίας των ΠΟΑ-Πρασίνων. Το σύνολο του εξοπλισμού παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο Πίνακα: 

 

Α/Α Είδος Ποσότητα 

1 Ελαστιχοφόρος Φορτωτής 5(*) 

2 Τράκτορας  1 

3 Αναστροφέας  1 

4 Περανοφόρο Όχημα 1 

5 Ηλεκτροκίνητο ψαλιδωτό ανυψωτικό μηχάνημα 1 

6 Αρθρωτό ανυψωτικό μηχάνημα 1 

7 Τεμαχιστής Πρασίνων 1 

 

Στην παράγραφο αυτή προδιαγράφεται ο κινητός εξοπλισμός για τις ανάγκες του έργου. 

Για τη λειτουργία της μονάδας ωρίμανσης του παραγόμενου κόμποστ απαιτείται η 
προμήθεια ενός (1) αναστροφέα κόμποστ, ενός (1) περονοφόρου οχήματος, κατ’ εκτίμηση (3) 
φορτωτών πρόσθιας φόρτωσης, ενός (1) τράκτορα μεταφοράς των container με συστημα 
γάντζου, καθώς και container και κλωβους ανακυκλώσιμων υλικών. 

(*) Ειδικότερα σε ότι αφορά στον ελάχιστο αριθμό προσφερόμενων φορτωτών, αυτός μπορεί 
να προσδιοριστεί από την τεχνική λύση των διαγωνιζομένων, εφόσον τεκμηριώνεται ότι η 
διαχείριση των υλικών σε κάποια από τις ως άνω ρητά αναφερόμενες μονάδες / διεργασίες 
πραγματοποιείται με άλλο τρόπο-εξοπλισμό, πλην φορτωτή, (π.χ αυτοματοποιημένη 
μεταφορά ή πλήρωση αντιδραστήρων) με ισοδύναμα αποτελέσματα, τότε ο ως άνω 
ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός φορτωτών δύναται να διαμορφωθεί αντιστοίχως. 

 

9.1 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ  
Ο Ελαστιχοφόρος Φορτωτής χρησιμοποιείται για τις ακόλουθες εργασίες: 

 Τροφοδοσία Μονάδος Προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων 
(ΠΟΑ) 

 Τροφοδοσία Μονάδος Βιολογικής Επεξεργασίας (Αναερόβια Χώνευση-Αερόβια 
Κομποστοποίηση) ΑΣΑ 

 Τροφοδοσία Μονάδος Βιολογικής Επεξεργασίας (Αναερόβια Χώνευση-Αερόβια 
Κομποστοποίηση) ΠΟΑ-Πρασίνων 

 Μεταφορές εντός των Μονάδων 

 Τροφοδοσία Μονάδος Ωρίμανσης ΑΣΑ και ΠΟΑ 

 Τροφοδοσία Μονάδος Ραφιναρίας Compost ΑΣΑ και ΠΟΑ 

 Ανακυκλοφορία υλικού δομής από ραφιναρία στην κομποστοποίηση ΑΣΑ και ΠΟΑ 

Η προμήθεια αφορά ελαστιχοφόρο αρθρωτό φορτωτή με πετρελαιοκινητήρα, αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ, ελάχιστης καθαρής ιπποδύναμης στο 
σφόνδυλο τουλάχιστον 150hp (DIN) κατά ISO 9249. Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι 
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καινούργιο, αμεταχείριστο, από τα κυκλοφορούντα ευρέως στην Ελλάδα. Οι ενδεικτικές 
προδιαγραφές του θα είναι οι ακόλουθες:  

 

9.1.1 ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Τo βάρoς του οχήματος να είναι περίπου 14 τόνοι. Το μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο 
με τα ακόλουθα: 

 Ελάχιστη χωρητικότητα κάδου 2,5m³, 

 Πλάτος κάδου έως 2600mm. 

 Ελαστικά βαρέως χωματουργικού τύπου διαστάσεων 20.5/25. 

 Φώτα εργασίας εμπρός και πίσω 

 Βομβητή οπισθοπορείας 

 Το στατικό φορτίο ανατροπής σε ευθεία θέση με κάδο γενικής χρήσης δεν πρέπει να 
είναι μικρότερο των 10.000 κιλών κατά ISO 14397-1. 

 Το στατικό φορτίο ανατροπής σε πλήρη άρθρωση με κάδο γενικής χρήσης δεν πρέπει 
να είναι μικρότερο των 9.000 κιλών κατά ISO 14397-1. 

 Η δύναμη αποκόλλησης υλικού με κάδο γενικής χρήσης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 10.000 kg 

 To μέγιστο ύψος εκφόρτωσης με τον κάδο σε γωνία 45° θα πρέπει να είναι κατ΄ 
ελάχιστο 2800 mm 

 Το πλάτος του μηχανήματος στα ελαστικά να είναι περίπου 2500 mm 

 To μεταξόνιο (wheelbase) να είναι τουλάχιστον 3000 mm 

 H ελάχιστη γωνία του κάδου σε θέση μεταφοράς να είναι τουλάχιστον 40° 

 Το ολικό μήκος του μηχανήματος με τον κάδο οριζοντιωμένο στο έδαφος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 8000 mm 

 To ελάχιστο ελεύθερο ύψος από το έδαφος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm 

 H χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 100 
λίτρων για τη μέγιστη δυνατή αυτονομία του μηχανήματος. 

 

9.1.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Ο κινητήρας vα είvαι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από τovίδιo κατασκευαστή 
τoυμηχαvήματoς. Θα είναι τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας με υπερσυμπιεστή και μεταψύκτη 
αέρος, εξακύλιvδρoς, απ’ ευθείας εγχύσεως, υδρόψυκτος. Η διάταξη των φίλτρων αέρα να 
είναι κατάλληλη για την προστασία του από συνεχή παρουσία σκόνης και αιωρούμενων 
στερεών σωματιδίων στο περιβάλλον εργασίας. Να έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για την 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και έγκαιρης προειδοποιήσεως σε περιπτώσεις 
κινδύνου βλάβης. Θα είναι Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕU Stage V. O κυλινδρισμός του 
κινητήρα θα πρέπει να είναι περίπου 7,0 λίτρα. Επίσης θα πρέπει να αvαπτύσει μέγιστη 
καθαρή ιππoδύvαμη τουλάχιστον 166hp (DIN) κατά ISO 9249. H καθαρή ροπή του κινητήρα θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 700 Νm κατά ISO 9249. Πρέπει να υπάρχει διπλό φίλτρο αέρος με 
δείκτη βουλωμένου φίλτρου. Το μηχάνημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρικό σύστημα 
εκκίνησης και λειτουργίας 24V με εναλλακτήρα ελάχιστης ισχύος ενδεικτικά 100 amp και 
κεντρικό διακόπτη απομόνωσης του ηλεκτρικού συστήματος. Το σύστημα ψύξεως του 
κινητήρα και του ελαίου να παρέχει την ευχερέστερη δυνατή πρόσβαση για καθαρισμό των 
κύψελών και του χώρου γενικά στις περιοδικές συντηρήσεις του μηχανήματος. 

 

9.1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
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Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να είvαι υδροστατικό, σχεδιασμέvo και 
κατασκευασμέvo από τov κατασκευαστή τoυμηχ/τoς. Να διαθέτει 4 ταχύτητες και μέγιστη 
ταχύτητα εμπροσθοπορείας τουλάχιστον 40km/h. Ο οπίσθιος άξονας να έχει ταλάντωση άνω 
των 20°. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει κλείδωμα διαφορικού στον εμπρόσθιο άξονα. και 
ρύθμιση μέγιστης ροπής στους τροχούς κατ’ επιλογήν του χειριστή ώστε να αποφεύγεται το 
σπινάρισμα των τροχών κατά τη φόρτωση. Οι τελικές κιvήσεις πρέπει vα είvαι πλαvητικoύ 
τύπoυ. 

 

9.1.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Το μηχάνημα να έχει στεγανά ελαιοψυχόμενα πολλαπλών δίσκων φρένα, αυτορυθμιζόμενα 
και πλήρως στεγανοποιημένα από νερό, λάσπη και σκόνη. Τα φρένα στάθμευσης να είναι 
ενεργοποιούμενα μέσω ελατηρίων και να απελευθερώνονται μέσω υδραυλικής πίεσης. Το 
μηχάνημα να έχει ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης του χειριστή για την μείωση της πίεσης 
κάτω από την ασφαλή στάθμη λειτουργίας. Θα πρέπει να υπάρχουν εξωτερικές θυρίδες 
ένδειξης φθοράς των δίσκων χωρίς να χρειάζεται η αποσυναρμολόγηση των αξόνων. 

 

9.1.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

To μηχάνημα πρέπει να έχει άρθρωση στο κέντρο με ελάχιστη γωνία άρθρωσης 40°. Το 
σύστημα διεύθυνσης να είναι εξοπλισμένο με εμβολοφόρα αντλία μεταβλητής παροχής 
περίπου 130 λίτρων ανά λεπτό, κλειστού τύπου κύκλωμα με αίσθηση φορτίου. Η ακτίνα 
στροφής να είναι περίπου 6000 mm με τον κάδο σε θέση πορείας. Να διαθέτει σύστημα 
βοηθητικής οδήγησης (εφεδρικό) για ασφάλεια. 

 

9.1.6 ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο σύνδεσμος του κάδου πρέπει να είναι σχεδιασμού «Ζ» για μεγαλύτερη εκσκαπτική δύναμη. 
Οι βραχίονες του μηχανήματος πρέπει να είναι από μονοκόμματο συμπαγή χάλυβα υψηλής 
αντοχής. Το πίσω πλαίσιο επιθυμητό να είναι κιβωτοειδούς σχεδιασμού. Θα πρέπει να 
διαθέτει σύστημα αυτόματης λίπανσης 

 

9.1.7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η αντλία υδραυλικού θα είναι παροχής τουλάχιστον 170 λίτρων ανά λεπτό. Η μέγιστη πίεση 
λειτουργίας να είναι περίπου 250bar. Ο χρόνος κύκλου εργασίας (ανύψωση μπούμας, 
ανατροπή κάδου, καταβίβαση μπούμας) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11 δευτερόλεπτα. Θα 
πρέπει να διαθέτει αυτοματισμούς οριακών θέσεων (kickouts), ρύθμιση απόκρισης 
(ευαισθησίας) κινήσεων και σύστημα απόσβεσης κραδασμών κατά την πορεία. 

 

9.1.8 ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ 

Ο θάλαμoς χειριστoύ πρέπει vα είvαι ασφαλείας ROPS/FOPS, ηχομονωμένος, θερμαινόμενος 
και με σύστημα ψύξης αέρα (Air Conditioner), κάθισμα χειριστού πλήρως ρυθμιζόμενο. Θα 
πρέπει να διαθέτει όργαvα: θερμoκρασίας ψυκτικού υγρού κιvητήρoς, θερμοκρασίας 
υδραυλικού λαδιού, δείκτη στάθμης καυσίμoυ, ηλεκτρικόωρόμετρo, στροφόμετρο και 
ηλεκτρονικό σύστημα προειδοποίησης και πρόληψης βλαβών. Η ηχητική στάθμη θορύβου 
στην καμπίνα του χειριστή θα πρέπει να είναι το μέγιστο 72dB(A). 

 

9.2 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ – ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
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Ο τράκτορας χρησιμεύει τόσο στη μεταφορά των container υλικών εντός της μονάδος όσο και 
στη μεταφορά των container προς ΧΥΤΥ. Οι ενδεικτικές προδιαγραφές του θα είναι οι 
ακόλουθες:  

 

9.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το προσφερόμενο όχημα θα είναι τελείως καινούργιο και αμεταχείριστο, πρόσφατης 
κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου και με καλή φήμη στην Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό.  

Το προσφερόμενο όχημα με υπερκατασκευή υδραυλικά κινούμενου γάντζου θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των ανοιχτών containers 
χωρητικότητας όμοιας με αυτή που θα χρησιμοποιηθούν στο έργου. Σε κάθε περίπτωση θα 
υπάρχει πλήρης συνεργασία των προμηθευομένων οχημάτων με τα containers. Οι διαστάσεις 
και τα τεχνικά και κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις 
και τη νομοθεσία και να καθιστούν δυνατή την ταξινόμηση του οχήματος στην Ελλάδα.  

Το φορτηγό θα είναι τριαξονικό και ισχύος 300 ΗΡ και άνω. Θα είναι μικτού φορτίου 26 τόνων 
(νόμιμο φορτίο) και ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 12 τόνων (ως ωφέλιμο λαμβάνεται το 
βάρος του container πλήρους φορτίου). Το πλαίσιο του αυτοκινήτου θα είναι βαριάς και 
ενισχυμένης κατασκευής, με σύστημα ανάρτησης κατάλληλο για χρήση και σε εκτός δρόμου 
συνθήκες. Το πλαίσιο του αυτοκινήτου πρέπει να είναι προωθημένης οδήγησης και η ακτίνα 
στροφής του όσο το δυνατό μικρότερη. Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με πλήρη εφεδρικό τροχό 
καθώς και με πλήρη σειρά εργαλείων και ειδικών εργαλείων. Το αυτοκίνητο θα φέρει πλήρη 
ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού. Στον πίνακα θα φέρουν τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου 
και φωτεινά σήματα. Ο θάλαμος οδήγησης θα φέρει θερμική και ηχητική μόνωση, θα έχει τη 
μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα και παρμπρίζ ασφάλειας, θα φέρει υαλοκαθαριστήρες 
εξωτερικά και αλεξήλιο ρυθμιζόμενο. Το αυτοκίνητο πλαίσιο και η υπερκατασκευή 
(μηχανισμός γάντζου) θα είναι καινούργια και θα ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον 
οποίο προορίζονται. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 150lt.  

 

9.2.2 ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το πλαίσιο θα είναι απόλυτα καινούργιο, προσφάτου κατασκευής από τα τελευταία μοντέλα 
της αντίστοιχης σειράς, ευρέως κυκλοφορούντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελείως 
προωθημένης οδήγησης. Το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου θα εξασφαλίζει την άνετη και 
ασφαλή μεταφορά του.  

Ως ωφέλιμο φορτίο υπολογίζεται το απομένων υπόλοιπο μετά την αφαίρεση από το ολικό 
μικτό επιτρεπόμενο φορτίο του ίδιου (νεκρού) βάρους του πλαισίου πλήρους ύδατος, 
καυσίμων, ορυκτελαίων, εφεδρικού τροχού, εργαλείων και οδηγού.  

Το πλαίσιο του οχήματος κατά την περίοδο της εγγύησης δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει 
ρήγμα ή στρέβλωση για φορτίο μέχρι 20% μεγαλύτερο του ανώτατου επιτρεπόμενου. Εάν 
διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα ο προμηθευτής θα υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να παραλάβει 
το αυτοκίνητο να το επισκευάσει επιστημονικά και κατόπιν επιθεωρήσεώς του να το 
παραδώσει το συντομότερο στην υπηρεσία. Η ανάρτηση του πλαισίου θα εξασφαλίζει την 
χωρίς προβλήματα κίνηση του οχήματος σε εκτός δρόμου συνθήκες και σε περιοχές με έντονες 
κλίσεις. 

Το πλαίσιο είναι σταθερό και άκαμπτο, κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής (500 
Mpa)είναι τελείως επίπεδο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη τοποθέτηση οποιασδήποτε 
Υπερκατασκευής. Το πάχος της πλαϊνής δοκού είναι 10 mm με ενισχύσεις. Φέρει προ 
διαμορφωμένες οπές για την τοποθέτηση της Υπερκατασκευής και των παρελκομένων. 
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Γραμμές φρένων, Καλώδια ηλεκτρικού συστήματος, βίδες και λοιπά εξαρτήματα είναι 
τοποθετημένα στο εσωτερικό του πλαισίου ώστε να μην εμποδίζουν την τοποθέτηση της 
Υπερκατασκευής. 

 

9.2.3 ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Το τιμόνι θα είναι απαραίτητα υδραυλικό και ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, ώστε να προσαρμόζεται 
στις απαιτήσεις του οδηγού. Η καμπίνα θα είναι σύγχρονου σχεδιασμού και θα είναι 
εργονομικά σχεδιασμένη, ώστε να είναι όσο το δυνατόν ευκολότερος ο χειρισμός και έλεγχος 
του οχήματος από τον οδηγό.  

Επίσης θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου που απαιτούνται για τον έλεγχο 
του οχήματος. Θα φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο (αεροαναρτούμενο) και κάθισμα για 
δύο συνοδηγούς. Επίσης θα φέρει ζώνες ασφαλείας για τον αριθμό των ατόμων που 
επιβαίνουν στην καμπίνα. Η καμπίνα θα εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού 
συστήματος. Θα είναι ανακλινόμενου τύπου και θα ανασηκώνεται με υδραυλικό τρόπο. Οι 
μεντεσέδες και οι κλειδαριές ασφαλίσεως και των δυο θυρών θα είναι αρίστης κατασκευής και 
εφαρμογής. Η θύρα θα ασφαλίζεται εσωτερικά. Η καμπίνα θα φέρει επί της οροφής 
(εσωτερικά) απαραιτήτως θερμική και ηχητική μόνωση, παρμπρίζ πανοραμικού τύπου, 
αντηλιακά πτερύγια, εσωτερικό φωτισμό νυκτός και δάπεδο καλυμμένο με πλαστικό τάπητα.  

Ο θάλαμος οδηγήσεως θα περιλαμβάνει επίσης σύστημα κλιματισμού και ηχοσύστημα καθώς 
και σύστημα ηχητικής σήμανσης οπισθοπορείας. 

 

9.2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς γίνεται 
διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των ημιαξονίων τα οποία είναι γνήσια 
του εργοστασίου κατασκευής του φορτηγού-πλαισίου. 

Το όχημα φέρει επίσης εργοστασιακό κιβωτίου ταχυτήτων (δυναμολήπτη σασμάν)κατάλληλο 
για χρήση με την προσφερόμενη Υπερκατασκευή. 

Τα διαφορικά είναι ανάλογου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να κινείται με πλήρες 
φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και περιλαμβάνει διάταξη 
κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε 
αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με 
αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές 
σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους .Οι πίσω τροχοί διαθέτουν σύστημα υπομείωσης 
στροφών στις πλήμνες των τροχών (μειωτήρες)για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση των 
τροχών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις. 

 

9.2.5 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος απ' ευθείας εγχύσεως τετράχρονος, υδρόψυκτος εκ 
των κυκλοφορούντων γνωστών τύπων στο εμπόριο ώστε υπό ομαλές συνθήκες κανένα 
πρόβλημα ανταλλακτικών να παρουσιάζεται.  

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η απλότητα κατασκευής του κινητήρα για την εύκολη επισκευή και 
συντήρηση αυτού, η απόδοσή του και συγκεκριμένα θα πρέπει να παρατίθενται υποχρεωτικά 
τα διαγράμματα ιπποδύναμης και ροπής στρέψης του κινητήρα σε σχέση με τις στροφές 
λειτουργίας αυτού, αλλά και οι εκπομπές του οι οποίες πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις 
προδιαγραφές EURO 5. Επίσης θα εκτιμηθεί σημαντικά το κόστος συντήρησης του κινητήρα 
αναλογικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα που εκτελεί το όχημα.  
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Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα θα είναι όπισθεν και άνωθεν της καμπίνας. Το κιβώτιο 
ταχυτήτων θα είναι μηχανικό, τουλάχιστον 6 σχέσεων και άνω ή αυτοματοποιημένο για την 
εμπρόσθια την οπίσθια κίνηση του.  

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με φάρο, θα έχει φως όπισθεν και θα υπάρχει ηχητικό σήμα 
κατά την όπισθεν κίνηση. Ο συμπλέκτης θα είναι υδραυλικός, αυτορυθμιζόμενος και θα είναι 
ισχυρής κατασκευής και ανθεκτικός για χρήση του οχήματος σε χωματουργικές εργασίες. 

 

 
9.2.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ  

Το σύστημα πέδησης θα εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντας. Το αυτοκίνητο 
θα είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος και θα περιλαμβάνει σύστημα 
αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS). 

Το σύστημα πέδησης θα είναι πνευματικού τύπου και θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για τη λειτουργία του.  

Για την πέδη στάθμευσης το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με μηχανόφρενο το οποίο θα 
επενεργεί στον/στους κινητήριους πίσω άξονες και θα είναι ικανό σε περίπτωση απώλειας του 
αέρα να ακινητοποιεί το όχημα πλήρους φορτίου σε δρόμο με κλίση τουλάχιστον 15%. 

 

9.2.7 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

Η προσφερόμενη υπερκατασκευή μεταφοράς ανοικτών απορριμματοδεκτών (containers) 
τύπου γάντζου (Hooklift) επί του προσφερόμενου πλαισίου θα είναι γνωστού οίκου, εξ’ 
ολοκλήρου μεταλλική, ισχυρή και ανθεκτική κατασκευή, μεγάλης αντοχής, ικανού πάχους και 
αρίστης ποιότητας. Ο προσφερόμενος γερανός μεταφοράς θα έχει την δυνατότητα ανύψωσης 
των απορριμματοδεκτών (containers) που έχουν προσφερθεί, την εναπόθεση των 
απορριμματοδεκτών στο έδαφος καθώς και την εκκένωσή τους μέσω ανατροπής.  

Το πλαίσιο-σκελετός θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής, κατασκευασμένο από 
υψηλής ποιότητας και αντοχής χάλυβα DOMEX. Για την προστασία του το πλαίσιο- σκελετός θα 
καλύπτεται από αντικαταστάσιμες μεταλλικές πλάκες. Θα διαθέτει ανυψωτικό μηχανισμό 
τύπου γάντζου, τοποθετημένο επί του προσφερόμενου αυτοκινήτου πλαισίου ο οποίος θα 
είναι μεταλλικός, ισχυρής και ανθεκτικής κατασκευής από χάλυβα υψηλής ποιότητας και θα 
λειτουργεί μέσω κατάλληλα υπολογισμένου γι΄ αυτόν τον σκοπό υδραυλικού μηχανισμού. 
Συγκεκριμένα θα αποτελείται από βραχίονα κατάλληλου σχήματος, ο οποίος στο άνω άκρο του 
φέρει άγκιστρο για την εμπλοκή και το χειρισμό των απορριμματοδεκτών (containers). Ο 
ανυψωτική ικανότητα του συστήματος από το έδαφος θα είναι ανάλογη μετα προσφερόμενα 
containers και θα φέρει κατάλληλη υδραυλική ασφαλιστική διάταξη συγκράτησηςόλων των 
τύπων απορριμματοδεκτών (containers) για την ανατροπή καιεκκένωσή τους, την 
συγκράτησήτους επάνω στο πλαίσιο κατά την φάση μεταφοράς καθώς και της προστασίας 
τους από κρούσεις, πουαποτελείται από ένα υδραυλικό σύστημα μπλοκαρίσματος με ένα (1) 
υδραυλικό κύλινδρο, με το οποίοσυγκρατούνται οι απορριμματοδέκτες (containers) και 
παράλληλα προφυλάσσονται από τυχόν κρούσεις.  

Η υδραυλική εγκατάσταση του συστήματος θα αποτελείται από κατάλληλη εμβολοφόρα 
αντλία με κατάλληλη παροχή και πίεση λειτουργίας η οποία θα λαμβάνει κίνηση απ΄ευθείας 
από τον δυναμολήπτη (PTO) του οχήματος. Επίσης το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από 
τις απαιτούμενες σωληνώσεις, βάνες, δεξαμενή λαδιού, ρακόρ, βαλβίδες και γενικά όλα τα 
απαιτούμενα εξαρτήματα και όργανα για την πλήρη, σωστή και απρόσκοπτη υποστηρίξη όλων 
των κινήσεων τουανυψωτικού μηχανισμού. Η δεξαμενή υδραυλικού λαδιού καθώς και η 
υδραυλική αντλία του υδραυλικού συστήματος θα διαθέτουν: σύστημα ελέγχου 
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περιεκτικότητας λαδιού (δεξαμενή λαδιού), εξωτερική σύνδεση χαμηλής πίεσης στο κάτω 
μέρος της αντλίας (υδραυλική αντλία), καπάκι πλήρωσης, κατάλληλη βαλβίδα εκτόνωσης 
(ανακουφίσεως), φίλτρο με bypass καθώς και μαγνήτη για την συγκράτηση των μεταλλικών 
ρινισμάτων που τυχόν υπάρχουν στο κύκλωμα (δεξαμενή λαδιού), δείκτη στάθμης λαδιού 
(δεξαμενή λαδιού) κλπ. Στο πίσω μέρος και επί του οχήματος θα υπάρχει ειδική κυλινδρική 
κυλιόμενη βάση, υδραυλικής λειτουργίας, (Hydraulic roller jacket), έτσι ώστε να γίνεται η 
στήριξη του απορριμματοδέκτη (container)(στο πίσω μέρος) για την αποφυγή ανατροπής.  

Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις εσωτερικές και εξωτερικές θα είναι συνεχούς συρραφής και 
υψηλής ποιότητας.  

 

9.3 ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤ 
Ο αναστροφέας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ανάδευση-αερισμό των σειραδιών του 
σταδίου ωρίμανσης της κομποστοποίησης των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών 
αποβλήτων (ΠΟΑ). Θα φέρει σύστημα διαβροχής σειραδιών και σύστημα αναδίπλωσης 
μεμβράνης. 

Ο αυτοκινούμενος αναστροφέας σωρών κομποστοποίησης θα είναι αμεταχείριστος 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή με αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Ο αυτοκινούμενος 
αναστροφέας θα χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή των τριγωνικών σωρών κομποστοποίησης 
στην ανοικτή πλατεία ωρίμανσης κομπόστ στις εγκαταστάσεις του Φορέα. Ο αυτοκινούμενος 
αναστροφέας θα έχει την δυνατότητα να διαμορφώνει σωρούς κομπόστ τριγωνικής διατομής, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες ανάμιξης των σωρών. 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα είναι αυτοκινούμενο, θα εδράζεται πάνω σε ειδικό πλαίσιο 
κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και θα φέρει για την κίνηση ελαστικές 
ερπύστριες ή ελαστικούς τροχούς, ενώ μπροστά τους θα υπάρχουν 2 ξύστρες για τον 
καθαρισμό της όδευσης από διάσπαρτο υλικό. Θα διαθέτει κύλινδρο (τύμπανο) ρυθμιζόμενης 
ταχύτητας, που θα μπορεί να ρυθμίζεται το ύψος του ανεξάρτητα από το σασί και τις ξύστρες. 
Το τύμπανο θα φέρει πτερύγια ιδιαίτερα ανθεκτικά, σε τέτοια αναλογία ώστε να επιτυγχάνεται 
η βέλτιστη σωστή ανάμειξη των υλικών και να θρυμματίζονται οι ενδεχόμενες 
συσσωματώσεις. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνονται πολύ χαλαροί σωροί, υψηλό πορώδες 
και άριστος αερισμός και κατά συνέπεια θα απαιτούνται λιγότερες διελεύσεις. Η διάμετρος 
του τύμπανου θα είναι 0,80m τουλάχιστον, ενώ η ροπή θα είναι ενδεικτικά 5.000 Nm. Η όλη 
λειτουργία του τυμπάνου θα ελέγχεται από κατάλληλα χειριστήρια στην καμπίνα.  

Όλο το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας υλικά, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η αξιόπιστη μακρά λειτουργία και ανθεκτικότητα, ακόμη και σε δύσκολες 
συνθήκες αναστροφής. Επίσης, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης 
καθημερινής συντήρησης του. Για την ευκολότερη μετακίνηση του μηχανήματος επί ειδικού 
οχήματος, θα πρέπει το ύψος του να μην υπερβαίνει τα 3,1m σε κατάσταση μεταφοράς. 

 

9.3.1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαίου εσωτερικής καύσης τετρακύλινδρος. Η ισχύς του κινητήρα θα 
είναι τουλάχιστον 100 ΗΡ, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Tier 4. Θα συμπεριλαμβάνεται 
δοχείο καυσίμων ελάχιστης χωρητικότητας 100lt. Το σύστημα ψύξης, θα είναι ικανό να 
διατηρεί την σωστή λειτουργία του κινητήρα.  

 

9.3.2  ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Οι αποδόσεις του μηχανήματος θα είναι συμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις αναλόγως της 
τεχνικής λύσης που θα προταθεί από τον διαγωνιζόμενο. 
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Ενδεικτικά, η ταχύτητα του αναστροφέα κατά την εργασία θα είναι από 0 μέχρι 40 m/min, με 
ωριαία απόδοση 5500 m3/h, με ικανότητα διαμόρφωσης και αναστροφής σωρών πλάτους 7m 
και ύψους 3,2m διατομής σειραδίου 7,4 m2.  

 

9.3.3 ΚΑΜΠΙΝΑ 

Η καμπίνα του χειριστή θα είναι μεταλλικού σκελετού, τελείως κλειστή, με περιμετρική 
ορατότητα. Θα διαθέτει υαλοπίνακες ασφαλείας μεγάλων διαστάσεων με ηλιοπροστασία 
εμπρός και στους πλαϊνούς. Επίσης, θα είναι εξοπλισμένη με Σύστημα θέρμανσης και 
κλιματισμού. Ο χειρισμός του αναστροφέα θα γίνεται με joystick για μεγαλύτερη ακρίβεια και 
χειρισμό με το ένα χέρι. Θα διαθέτει οθόνη για την παρακολούθηση της κατάστασης του 
μηχανήματος καθώς και σύστημα διάγνωσης σφαλμάτων και βλαβών. Η θέση του χειριστή θα 
έχει αερανάρτηση για την απορρόφηση των κραδασμών. Εκτός των άλλων η καμπίνα θα 
διαθέτει: 4 προβολείς μπροστά και δύο πίσω, προειδοποιητικό ηχητικό σήμα οπισθοπορείας, 
υαλοκαθαριστήρες εμπρός και πίσω, φίλτρο ενεργού άνθρακα για προστασία του χειριστή από 
παθογόνους οργανισμούς, αναδιπλούμενο κάθισμα επισκέπτη. Ο αυτοκινούμενος 
αναστροφέας πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος και να φέρει το σήμα CE. Επίσης, ο 
εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για 
πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του 
ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει 
την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους. 

 

9.3.4 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ 

Για την αποφυγή της διασποράς των υλικών κατά την αναστροφή που μπορεί να προκαλέσει 
ατύχημα, αλλά και τη ρύθμιση του ύψους του σειραδιού, θα φέρει στο πίσω μέρος υδραυλικά 
ρυθμιζόμενη θύρα, κατάλληλων διαστάσεων και αντοχής. 

 

9.3.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 

Ο αναστροφέας θα διαθέτει σύστημα διαβροχής που περιλαμβάνει βαρούλκο τύλιξης του 
λάστιχου διαβροχής 2’’. 

 

9.3.6 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το μηχάνημα θα διαθέτει απαραίτητα: 

 κεντρικό σύστημα λίπανσης με ηλεκτρική αντλία γράσου 

 προεγκατεστημένο επί του αναστροφέα σύστημα διαβροχής των σειραδιών 
αποτελούμενο από (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

o περιστρεφόμενο βραχίονα υποστήριξης της μάνικας 

o σωλήνα σπιράλ 

o σφαιρικό ταχυσύνδεσμο κατάλληλης διαμέτρου 

o κατάλληλες σωληνώσεις επί του μηχανήματος για την διαβροχή των 
λιπασματοσειρών 

o κατάλληλα ακροφύσια για τη διαβροχή των σειραδιών 

o κ.ο.κ. 

Ο αναστροφέας κόμποστ κατά την παράδοση θα συνοδεύεται από: 

 Εγχειρίδιο Χρήσης, 

 Εγχειρίδιο Συντηρήσεως, 
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 Εγχειρίδιο Λίστας ανταλλακτικών. 

 

9.3.7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το μηχάνημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος και να φέρει το σήμα CE. 

Επίσης, ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και 
σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από 
λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης 
τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους 
εργαζομένους. 

 

9.4 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
Για την μεταφορά των δεμάτων ανακυκλωσίμων αλλά και λοιπών υλικών εντός της μονάδας 
προβλέπεται η προμήθεια τουλάχιστον ενός (1) περονοφόρου οχήματος. Το περονοφόρο θα 
είναι εξοπλισμένο με κατάλληλους βραχίονες (Rotating Bale Clamp), και θα τεκμηριωθεί η 
δυναμικότητα του ώστε να διαχειρίζεται τα δέματα των υλικών της μονάδας και άλλα υλικά 
της μονάδας. 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα µε τις προδιαγραφές 
της Ε.Ε. ιπποδύναµης 50 hp κατά ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Αριθμός αξόνων:   2 

Τροχοί:     4 (2 κινητήριοι) 

Καύσιμο:    Diesel 

Ισχύς κινητήρα:    50 hp (ενδεικτικό) 

Βάρος λειτουργίας:   4,5 tones, µε φορτίο (ενδεικτικό) 

Ανυψωτική ικανότητα: 3,5 tones σε απόσταση του κέντρου βάρους τoυ 
φορτίου από την πλάτη των περονών 500 mm 

Μέγιστο ύψος ανύψωσης φορτίου: ≥3,2 m 

Εξάρτηµα εργασίας:   Υδραυλική λαβίδα µε σύσφιξη (bailer clamp) για 
παραλαβή κάδων/ δεµατιών µε δυνατότητα ανύψωσης 
τουλάχιστον 1,5 tones και περιστροφής για την 
εκκένωση τω νκάδων. 

 

Τα περονοφόρο όχημα θα φέρει όλα τα υποχρεωτικά από τον Κ.Ο.Κ φανάρια και σημάνσεις, 
ενώ θα έχουν και βομβητή οπισθοπορείας. 

 

9.5 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 
Το ηλεκτροκίνητο ψαλιδωτό ανυψωτικό μηχάνημα θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 
εργασιών σε ύψος από την επιφάνεια του δαπέδου. Το σύστημα ανύψωσης θα φέρει καλάθι 
που θα το ανυψώνει σε ύψος εργασίας τουλάχιστον 10m (ύψος πατώματος καλαθιού από το 
έδαφος). Το ανυψωτικό όχημα βοηθά στις εργασίες διασφάλισης ομαλούς λειτουργίας εντός 
των κτιρίων της μονάδος (καθαρισμός ταινιών, συντήρηση εξοπλισμού κλπ). Θα φέρει 
κατάλληλο καλάθι εργασίας. Το καλάθι εργασίας θα είναι ευρύχωρο και κατάλληλο για την 
ανύψωση δύο (2) ατόμων με τα εργαλεία και εξοπλισμό τους, δηλαδή το ωφέλιμο φορτίου 
ανύψωσης να είναι τουλάχιστον 250 kg. Το όχημα θα είναι απόλυτα σύμφωνο με τα 
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προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ε.Ε. 
Οι ενδεικτικές προδιαγραφές του θα είναι οι ακόλουθες:  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ανυψωτική ικανότητα:    Ελάχιστη 250 kg (2 άτομα) 

Ανύψωση καλαθιού (δάπεδο εργασίας): >11,00m 

Ύψος εργασίας:     >13,00 m 

Τύπος κινητήρα:    Ηλεκτρικός μέσω μπαταρίας υγρών στοιχείων 

Φορτιστής μπαταρίας:    24V Ενσωματωμένος 

Διαστάσεις καλαθιού:    Ενδεικτικά 2.2x1.1x1.1m (MxΠxY) 

 

9.6 ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 
Το αρθρωτό ανυψωτικό μηχάνημα θα χρησιμοποιείται για την διασφάλιση ομαλούς 
λειτουργίας εκτός των κτιρίων της μονάδος (καθαρισμός ταινιών, συντήρηση εξοπλισμού κλπ). 
Θα φέρει μεταφερόμενο ανυψωτικό καλάθι εναέριας εργασίας με ανυψούμενους άξονες που 
του επιτρέπουν να ρυμουλκείται και να μεταφέρεται σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους. Η 
λειτουργία του ανυψωτικού μηχανισμού είναι ηλεκτρική ενώ ο χειρισμός γίνεται μέσω 
αναλογικών χειριστηρίων ώστε να είναι εύκολος, γρήγορος και ακριβής. Τα χειριστήρια 
βρίσκονται στη βάση και μέσα στο καλάθι. Οι διαστάσεις του καλαθιού θα επιτρέπουν την 
ανύψωση ενός (1) ατόμου. 

Για την ευστάθεια κατά την ανύψωση θα παρέχονται ποδαρικά ευστάθειας τα οποία θα 
ενεργοποιούνται χειροκίνητα ενώ θα υπάρχει φρένο στάθμευσης για την ακινητοποίηση των 
τροχών. Οι ενδεικτικές προδιαγραφές του θα είναι οι ακόλουθες:  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ανυψωτική ικανότητα:    Ελάχιστη 120 kg (1 άτομο) 

Ανύψωση καλαθιού (δάπεδο εργασίας): >10,00m 

Ύψος εργασίας:     >12,00 m 

Τύπος κινητήρα:    Ηλεκτρικός με ρεύμα 230V 

Διαστάσεις καλαθιού:    Ενδεικτικά 1.100x650x1.100mm (MxΠxY) 

Δυνατότητα περιστροφής:   360ο 

 

9.7 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΑΣIΝΩΝ 
Για τον τεµαχισµό των πρασίνων που εισάγονται στην µονάδα ατεµάχιστα για την χρήση τους 
ως λεπτόκοκκου υλικού µε στόχο την ανάµιξη του υλικού προς κοµποστοποίηση, θα υπάρχει 
τεµαχιστής. Ο τεµαχιστής θα είναι φορητός επι ρυµουλκούµενου πλαισίου οπότε θα έχει την 
δυνατότητα µεταφοράς σε όποιο σηµείο της µονάδας.  

Ο τεµαχιστής περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα: 

 Τµήµα τροφοδοσίας. 

 Τµήµα τεµαχισµού. 

 Πετρελαιοκινητήρας / δεξαµενή καυσίµου. 

 Πλαίσιο µεταφοράς. 

 Μονάδα χειρισµού και ελέγχου λειτουργίας. 

 

Θα είναι κατάλληλος για θρυµµατισµό πράσινων αποβλήτων µε µέγιστη διάµετρο κλαδιού 
µέχρι και 15cm, ενώ η δυναµικότητα του θα είναι τουλάχιστον 10m3/h.  
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Η µονάδα τεµαχισµού αποτελείται από περιστρεφόµενο κύλινδρο (δίσκο κοπής), πάνω στον 
οποίο βρίσκονται προσαρτηµένα κινητά σφυριά ή/και µαχαίρια/λεπίδες κοπής.Τόσο τα 
σφυριά όσο και τα µαχαίρια θα είναι τοποθετηµένα στον κύλινδρο µε κοχλίες και όχι 
συγκόλληση ώστε να είναι εύκολή η αντικατάσταση τους. Το µέγιστο µήκος των 
τεµαχισµένων κλαδιών θα είναι το πολύ 30mm. 

Ο τεµαχιστής θα φέρει διάταξη ασφαλείας που θα επιτρέπει την απεµπλοκή των κλαδιών σε 
περίπτωση µπλοκαρίσµατος ή αιφνίδιας βλάβης του τεµαχιστή κλαδιών. Επιπλέον, θα φέρει 
κατάλληλο αυτόµατο σύστηµα ελέγχου, μέσω του οποίου θα ρυθµίζεται το σύστηµα 
τροφοδοσίας, έτσι ώστε να προστατεύεται ο κινητήρας του µηχανήµατος και αποφεύγονται 
φαινόµενα υπερφόρτωσης.  

Ο τεµαχιστής κινείται από υδρόψυκτο πετρελαιοκινητήρα ελάχιστης ισχύος 30hp, και φέρει 
ενσωµατωµένη δεξαµενή πετρελαίου. Η τροφοδοσία του τεµαχιστή γίνεται µέσω χοάνης 
ανοίγµατος ενδεικτικών διαστάσεων 1400Χ800mm. Το πλαίσιο το οποίο θα φέρει τον 
τεµαχιστή θα είναι κατασκευασµένο από χάλυβα. Θα έχει πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία, 
σύστηµα ανάρτησης για την ασφαλή κυκλοφορία του µε µικρή ταχύτητα. Θα φέρει έναν (1) 
άξονα και δύο (2) ελαστικούς τροχούς κατάλληλων διαστάσεων και θα είναι κατάλληλο και 
σύµφωνο κατά Κ.Ο.Κ. για κίνηση στους δρόµους µε ταχύτητα 80 km/h.  

Για τη σύνδεση του µε το όχηµα έλξης, το µηχάνηµα θα φέρει κατάλληλο 
σύστηµαρυµούλκησης, ενώ για την ασφαλή του στήριξη κατά την σύνδεση στο όχηµα έλξης ή 
για την αποσύνδεση του και την παραµονή του στο χώρο του εργοταξίου θα φέρει κατάλληλο 
σύστηµα στήριξης. Η στήριξη θα είναι οπωσδήποτε ρυθµιζόµενη καθ’ ύψος (µεταβλητό 
ύψος). Επιπλέον το πλαίσιο θα φέρει επίσης και πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την 
σύνδεση του φωτισµού µε το ηλεκτρικό σύστηµα του οχήµατος έλξης. Ο αγωγός απόρριψης 
των θρυµµάτων θα είναι τοξοειδής ώστε να είναι εφικτή η απόρριψη του υλικού , είτε επί 
φορτηγού οχήµατος είτε επί του εδάφους. Ο αγωγός απόρριψης θα αποτελείται από δύο (2) 
µέρη, το κάτω µέρος του οποίου θα είναι στερεωµένο επί σταθερής βάσεως, και το άνω 
µέρος µε δυνατότητα περιστροφής στο οριζόντιο επίπεδο κατά 270°. Το άνω µέρος του 
αγωγού θα φέρει κλαπέτο µεταβλητής κλίσης για τον έλεγχο της βέλτιστης διεύθυνσης 
απόρριψης των τεµαχισµένων υλικών.  

 

9.8 CONTAINER- ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Για τη λειτουργία της μονάδας Μηχανικής επεξεργασία των ΑΣΑ, της μονάδας Μηχανικής 
επεξεργασίας των προδιαλεγμένων οργανικών και της μονάδας ραφιναρίας του κομπόστ, θα 
απαιτηθούν τα ακόλουθα μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

 container χωρητικότητας 30κ.μ 

 container χωρητικότητας 10κ.μ 

 κάδοι αποθήκευσης ανακυκλωσίμων 

Ο ακριβείς αριθμός τους θα προσδιοριστεί ανάλογα της τεχνικής λύσης. 

 

9.8.1 CONTAINER  

Το ανοικτό container χωρητικότητας 30κ.µ. θα είναι ορθογωνικής διατοµής, βαρέως τύπου, 
κατασκευασµένο από χάλυβα ST 37 (πάχους 5 mm για το δάπεδο και 3 mm για τα πλαϊνά) µε:  

 οπίσθια πόρτα  

 οπίσθιο διάκενο (προστασίας)  

 µε οπίσθιους συρόµενους οδηγούς µε πείρο άρθρωσης και βαρέως τύπου δακτυλίους, 
απόλυτα συµβατό µε όχηµα τύπου γάντζου -roll on-off µεταφοράς container. Οι 
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εξωτερικές διαστάσεις του είναι περίπου (για 30κ.µ.) : 6.500mm X 2.300 mm X 2.000 
mm (Μ x Π x Υ).  

 

Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασµός της κατασκευής του θα διασφαλίζουν:  

 Υψηλή αντοχή σε παραµορφώσεις των τοιχωµάτων του.  

 Η κατασκευή θα αντέχει σε καταπονήσεις για µέση πυκνότητα φορτίου 600kg/m3 .  

 Ασφαλής συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση, κατά τα στάδια φορτοεκφόρτωσης και 
εκκένωσης.  

Επίσης θα φέρει ειδικά συστήµατα (λαβή παραλαβής) για την παραλαβή, φόρτωση και 
εκκένωση του από κατάλληλο όχηµα και συστήµατα ασφάλισής του κατά την µεταφορά. Η 
οπίσθια πλευρά του θα αποτελείται από σύνθετη ειδική κατασκευή, η οποία θα παρέχει τη 
δυνατότητα ασφαλούς εκφόρτωσης του φορτίου. Η ασφάλιση της οπίσθιας πόρτας θα γίνεται 
µε χειροµοχλό. 

 

9.8.2 ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Για την προσωρινή αποθήκευση των ανακτούμενων ανακυκλωσιμων υλικών 
χρησιμοποιούνται μεταλλικοί κλωβοί. Μεταφέρονται με περονοφόρο όχημα και θα 
αδειάζονται ώστε τα υλικά να οδηγηθούν στην πρέσα δεματοποίησης. Οι κάδοι αυτοί θα 
είναι διαστάσεων ενδεικτικά 1.800x1.800x1.800mm κατασκευασμένοι από λαμαρίνα και θα 
διαθέτουν κατάλληλες πλευρικές υποδοχές για τις περόνες του περονοφόρου οχήματος, 
ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά και περιστροφή τους για άδειασμα. 

 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      59  

10 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Το παραγόμενο βιοαέριο μετά τη συλλογή του προωθείται για αξιοποίηση σε γεννήτρια 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, εφόσον από την προσφερόμενη τεχνική λύση 
απαιτείται θερμική ενέργεια για τις διεργασίες στην αναερόβια επεξεργασία των οργανικών. 

Η μονάδα θα αποτελεί μία compact εγκατάσταση, προσυναρμολογημένη εντός μεταλλικού 
ηχομονωμένου οικίσκου – container και θα είναι έτοιμη εργοστασιακά προς ενσωμάτωση 
στο έργο. 

 

Η ροή του παραγόμενου βιοαερίου παρακολουθείται συνεχώς μέσω ενός μετρητή παροχής, 
ενώ θα παρακολουθούνται και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μέσω καταγραφής του 
περιεχόμενου του σε CO2, Μεθάνιο (CH4) και O2. 

Η γεννήτρια συμπαραγωγής περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

 Αντλία αναρρόφησης 

 Μηχανή εσωτερικής καύσης 

 Ηλεκτρογεννήτρια 

 Εναλλάκτη θέρμανσης τροφοδοτούμενο από το ψυγείο της ΜΕΚ ή/και από τα 
καυσαέρια της. 

Πριν τη διοχέτευση στον κινητήρα το βιοαέριο θα υφίστανται επεξεργασία ώστε να 
απομακρυνθεί η περιεχόμενη σε αυτό υγρασία υπό την μορφή συμπυκνωμάτων. 

Η γεννήτρια συμπαραγωγής περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα και αισθητήρια 
ελέγχου του βιοαερίου, καθώς και πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτοματισμό λειτουργίας. 

Σε περίπτωση που δε θα είναι δυνατή η αξιοποίηση ποσότητας βιοαερίου στις μηχανές 
συμπαραγωγής μερικώς ή ολικώς (σε περίπτωση βλάβης – συντήρησης), θα γίνεται εκτροπή 
στον πυρσό καύσης της μονάδας για την καύση πιθανής περίσσειας βιοαερίου ή όλης της 
παραγόμενης ποσότητας αυτού. 

 

10.1 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Σε κοινή μεταλλική βάση περιλαμβάνεται ο παρακάτω εξοπλισμός:  

 Εναλλάκτης αερίου / νερού σωληνωτού τύπου, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Το αέριο διέρχεται διαμέσω των σωλήνων και το το ψυκτικό υγρό δαιμέσω 
του κελύφους. Με τον εναλλάκτη αυτό επιτυγχάνεται η ψύξη του αερίου και η μείωση 
της απόλυτης υγρασίας του.  

 Ψυκτική μονάδα για την ψύξη του ψυκτικού υγρού εφοδιασμένη με κατάλληλο 
μικροεπεξεργαστή για έλεγχο της θερμοκρασίας λειτουργίας και προστασία της 
λειτουργίας της μονάδας.  

 Demister, για την απομάκρυσνη έως και 99% των συμπυκνωμάτων από τις σταγόνες.  

 Σιφόνι για τη διοχέτευση των συμπυκνωμάτων.  

 Κοινή μεταλλική βάση που περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένου 
του συμπιεστή και των σωληνώσεων.  

 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, ένας συμπιεστής καυσίμου για την ανύψωση της πίεσης 
του καυσίμου.  

 Ο εξοπλισμός που μονώνεται είναι το gas cooler, το air-cooled liquid chiller και το 
siphon 

 

10.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      60  

Για την απομάκρυνση του υδροθείου προτείνεται η χρήση φίλτρου ενεργού άνθρακα. Το 
φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει το υδρόθειο το οποίο περιέχεται στο παραγώμενο 
βιοαέριο, με σκοπό την είσοδο του στον κινητήρα απαλλαγμένο από αυτή τη διαβρωτική 
ουσία. Τα πλεονεκτήματα της αποθείωσης του βιοαερίου συνοψίζονται σε:  

 Μειωμένες χρονικές διακοπές της λειτουργίας του κινητήρα λόγω περιορισμού 
φθορών.  

 Ασφαλής λειτουργία του κινητήρα και του περιφερειακού εξοπλισμού, όπως π.χ. τα 
ψυγεία μείγματος, ο εναλλάκτης καυσαερίων, ο καταλύτης κλπ.  

 Βέλτιστη απόδοση της λειτουργίας του κινητήρα.  

 Μεγαλύτερα διαστήματα αντικατάστασης λιπαντικού λαδιού λόγω μη παρουσίας 
υδροθείου στο καύσιμο. 

 

10.3 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Ο αναλυτής καυσίμου είναι σχεδιασμένος για ανάλυση των βασικών συνιστωσών του 
παραγώμενου βιοαερίου οι οποίες είναι το μεθάνιο CH4, το υδρόθειο H2S, το διοξείδιο του 
άνθρακα CO2 και το οξυγόνο O2. 

 

10.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Για την εγκατάσταση του συστήματος επεξεργασίας βιοαερίου οι παρακάτω ενέργειες 
απαιτούνται να εκτελεστούν στο χώρο της εγκατάστασης:  

 Η κατασκευή τσιμεντένιας βάσης για την εγκατάσταση της μεταλλικής βάσης του 
αφυγραντή και του συμπιεστή καθώς επίσης και του φίλτρου ενεργού άνθρακα.  

 Όλες οι απαραίτητες σωληνώσεις αερίου, νερού , συμπυκνωμάτων για τη διασύνδεση 
του συστήματος.  

 Η καλωδίωση του εξοπλισμού και η παροχή ενέργειας.  

 Η τοποθέτηση φίλτρου αερίου μεταξύ του αφυγραντή και του φίλτρου ενεργού 
άνθρακα.  

 Η μόνωση των σωλήνων αερίου μεταξύ αφυγραντή και φίλτρου ενεργού άνθρακα.  

 Η προμήθεια αντιψυκτικού υγρού για τη λειτουργία της ψυκτικής μονάδας.  

 Εγκατάσταση αλεξικέραυνης προστασίας. 

 

10.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CONTAINER Η/Ζ 
Το container απαρτίζεται από δύο ξεχωριστά δωμάτια, το χώρο στον οποίο βρίσκεται 
εγκατεστημένο το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και το χώρο ελέγχου της μονάδας συμπαραγωγής 
στο οποίο βρίσκονται εγκατεστημένοι οι ηλεκτρολογικοί πίνακες. Επιπροσθέτως, στην οροφή 
του container τοποθετείται μέρος του περιφερειακού εξοπλισμού των υδραυλικών 
κυκλωμάτων καθώς και ο εξοπλισμός του συστήματος καυσαερίων.  

Ενδεικτικές διαστάσεις του container (Μ x Υ x Π): 13 x 3 x 3 m.  

To επίπεδο στάθμης θορύβου θα είναι 65 dB(A) σε απόσταση 10m.  

O σχεδιασμός του container είναι σύμφωνα με τις οδηγίες EU Machinery Directive. Το 
container είναι ειδικής κατασκευής με ατσάλινες δοκούς, (πάτωμα, οροφή, πλαϊνοί τοίχοι) στις 
οποίες έχουν συγκολληθεί ελάσματα. Οι εσωτερικοί χώροι των δύο δωματίων και η οροφή 
είναι καλυμμένη με ηχομονωτικό υλικό και επικαλυμμένη με διάτρητο επιχρωμιωμένο 
έλασμα. Η βάση και η οροφή του container είναι σχεδιασμένη ώστε να αποσβένονται οι 
κραδασμοί. Η βάση του container είναι σχεδιασμένη ως δεξαμενή απορρόφησης υγρών και 
αποτρέπει τη διαφυγή λιπαντικού λαδιού και αντιψυκτικού στο περιβάλλον. Το πάτωμα φέρει 
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στην περιοχή εδράσεως του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σχετικές ενισχύσεις και για την 
τοποθέτηση του ζεύγους ενώ εντός του container τοποθετούνται ράγες κυλίσεως για την 
είσοδο και έξοδο του ζεύγους από αυτό. Ο χώρος των ηλεκτρικών πινάκων χωρίζεται από το 
χώρο του κινητήρα με ηχομονωμένη πόρτα (max. 90 dB(Α)). Οι σωληνώσεις και το σύστημα 
αερίου είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες DVGW. Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις είναι 
σύμφωνες με τους κανονισμούς VDE και DIN EN N60439- 1 part 500. Οι εκπομπές ρύπων είναι 
σύμφωνες με TA-Luft. 

 

10.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Ζ 
Στο χώρο εγκαθίσταται ο κάτωθι ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός:  

 Το ηλεκτροπαραγωγός ζεύγος αποτελούμενο από τον αεριοκινητήρα και τη γεννήτρια, 
τοποθετημένα σε κοινή μεταλλική βάση.  

 Το σύστημα παροχής καυσίμου βιοαερίου με ενσωματωμένη διάταξη ανίχνευσης 
διαρροής αερίου.  

 Το κύκλωμα λιπαντικού λαδιού του κινητήρα αποτελούμενο από: 

o Δεξαμενές φρέσκου και χρησιμοποιημένου λιπαντικού λαδιού  

o Αντλία πλήρωσης φρέσκου λαδιού 

o Σύστημα αυτόματης αναπλήρωσης λιπαντικού λαδιού του κινητήρα  

o Μετρητικά όργανα στάθμης λαδιού δεξαμενών και προειδοποιητική σειρήνα 
υπερπλήρωσης δεξαμενής χρησιμοποιημένου λαδιού  

 Τα υδραυλικά κυκλώματα νερού ψύξεως και ανάκτηση θερμότητας αποτελούμενα 
από:  

o Το κύκλωμα ψύξεως μείγματος  

o Το κύκλωμα ψύξεως κινητήρα  

o Το κύκλωμα έκτακτης ψύξης κινητήρα  

o Το κύκλωμα ανάκτησης θερμότητας 

 

Η ανάκτηση της παραγόμενης θερμότητας από τη ψύξη του κινητήρα και της θερμική ενέργεια 
των καυσαερίων πραγματοποιείται μέσω πλακοειδή εναλλάκτη (νερού-νερού). Στα παραπάνω 
αναφερόμενα κυκλώματα περιλαμβάνεται όλος ο απαραίτητος μηχανολογικός και 
ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.  

 Το σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίου και καπνού.  

 Το σύστημα αερισμού και προσαγωγής αέρα αποτελούμενο από:  

o Φίλτρο εισαγωγής αέρα με ενσωματωμένο αισθητήρα μετρήσεως διαφορικής 
πίεσης.  

o Σιγαστήρα τοποθετημένο στην εισαγωγή του συστήματος αερισμού καθώς και 
γρίλιες τοποθετημένες στην είσοδο και έξοδο, αντίστοιχα.  

o Ανεμιστήρα ελεγχόμενο μέσω μετατροπέα συχνότητας (inverter).  

o Κατάλληλο σύστημα ανακυκλοφορίας ζεστού αέρα για κατάλληλη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας του χώρου και του εισερχόμενου προς καύση αέρα στον 
κινητήρα.  

 

Στο χώρο ελέγχου της μονάδας συμπαραγωγής, εγκαθίσταται οι κάτωθι ηλεκτρολογικοί 
πίνακες:  
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 Ο ηλεκτρολογικός πίνακας με τον διακόπτη της γεννήτριας και το σύστημα ελέγχου 
λειτουργίας του αεριοκινητήρα. Ο χειρισμός και η λειτουργία του προγράμματος 
ελέγχου γίνεται μέσω οθόνης η οποία είναι τοποθετημένη στην πρόσοψη του πίνακα.  

 Ο ηλεκτρολογικός πίνακας για τον έλεγχο και τη λειτουργία του περιφερειακού 
εξοπλισμού της μονάδας συμπαραγωγής.  

Στην οροφή του container τοποθετείται ο παρακάτω εξοπλισμός:  

 Οι τραπεζοειδείς ψύκτες των κυκλωμάτων μείγματος και έκτακτης ψύξης του κινητήρα 
οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την απόρριψη της μη ανακτώμενης θερμότητας, στο 
περιβάλλον. 

 Το σύστημα καυσαερίων αποτελούμενο από:  

o Σιγαστήρα καυσαερίων 

o Τον εναλλάκτη καυσαερίων (εφόσον απαιτείται) με ενσωματωμένη τη βαλβίδα 
παράκαμψης αυτών (by-pass)  

o Οξειδωτικό καταλύτη (εφόσον απαιτείται)  

o Tην καμινάδα μήκους περίπου 7 μέτρων  

o Τη μόνωση όλου του εξοπλισμού του συστήματος καυσαερίων. 
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11 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

11.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι παρακάτω προδιαγραφές παρατίθενται συμπληρωματικά των ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν 
μέχρι τη σύνταξη του παρόντος. 

 

11.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΦΑΦΕΣ 
Η Τεχνική Προδιαγραφή των χωματισμών αφορά σε όλες τις χωματουργικές εργασίες που 
απαιτούνται για την κατασκευή του υπόψη έργου. Γενικά για τις εκσκαφές ισχύει η Τεχνική 
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009. 

Στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής περιλαμβάνονται: 

 Η εκτέλεση των πάσης φύσεως γενικών εκσκαφών. 

 Η διαμόρφωση των πρανών των αναβαθμών και η διαμόρφωση και συμπύκνωση του 
πυθμένα των ορυγμάτων. 

 Η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά ή πλευρική 
απόθεση, προς μελλοντική χρήση ή επανεπίχωση. 

 Η λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου προστασίας έργων και προσωπικού κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. 

Οι γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε: 

 εκσκαφές χαλαρών εδαφών: (περιλαμβάνονται και οι εκσκαφές ιλυωδών εδαφών), 

 εκσκαφές γαιών και ημίβραχου: γαιοημιβραχώδεις εκσκαφές που δεν απαιτούν χρήση 
εκρηκτικών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 εκσκαφές βράχου: εκσκαφές που απαιτούν χρήση εκρηκτικών-συνήθη ή περιορισμένη 
χρήση λόγω επιτρεπτού ορίου δονήσεων για παρακείμενες κατασκευές – ή/ και 
κρουστικού εξοπλισμού. 

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική 
αναγνώριση του εδάφους όπου προβλέπεται η των κατασκευή έργων. Εκτός από τα εμπόδια 
που είναι εμφανή στο έδαφος, ο Ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει, με συγκέντρωση 
πληροφοριών και διαγραμμάτων και ερευνητικές τομές και τα αφανή εμπόδια που 
ενδεχόμενα υπάρχουν. Όλα αυτά τα στοιχεία θα απεικονισθούν σε σχέδια κατάλληλης 
κλίμακας. Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σημεία (τριγωνομετρικά και πολυγωνικά σημεία, 
χωροσταθμικές αφετηρίες κλπ.) πρέπει να διατηρηθούν με φροντίδα και ευθύνη του 
Ανάδοχου σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο 
σταθερά σημεία καταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα επανατοποθετήσει. Ο 
ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εγκαταστήσει πλήρες πολυγωνικό και χωροσταθμικό 
δίκτυο εξαρτημένο από το αντίστοιχο της Γ.Υ.Σ., και να προβεί στη χάραξη των έργων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση τον κατάλληλο μηχανικό 
εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη και για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισμός 
αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται σύμφωνα με τις 
οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής. 

Τα μηχανήματα και οχήματα θα καλύπτουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την κείμενη 
Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, όσον αφορά την στάθμη θορύβου, την εκπομπή 
καυσαερίων και τα συστήματα ασφαλείας, θα είναι εφοδιασμένα με πινακίδες μηχανημάτων 
έργων (ΜΕ) και θα είναι ασφαλισμένα. Οι χειριστές/ οδηγοί θα διαθέτουν τις προβλεπόμενες 
από την κείμενη νομοθεσία άδειες. 

Πριν από την έναρξη των εκσκαφών θα γίνεται παραλαβή του φυσικού εδάφους από την 
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Υπηρεσία βάσει τοπογραφικών στοιχείων που θα υποβάλει ο Ανάδοχος. Άλλως νοείται ότι 
ισχύουν τα στοιχεία του φυσικού εδάφους που παρέχονται από τη Μελέτη. 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, είναι δυνατόν να δοθούν εντολές από την 
Επίβλεψη για την τροποποίηση των γραμμών των πρανών, των κλίσεων και γενικά των 
διαστάσεων των εκσκαφών που φαίνονται στα Σχέδια. 

Κάθε εκσκαφή που θα γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους 
εκτέλεσης εργασιών, σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο 
σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία όρια. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν στα πετρώματα που 
προβλέπεται να εκσκαφθούν, κοιλότητες, ρήγματα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωμένου 
βράχου (σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις). 

Οι γραμμές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια των μελετών δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι 
απεικονίζουν απόλυτα τις τελικές ή πραγματικές γραμμές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να 
ερμηνευθεί ότι δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωμα εκτός των γραμμών 
αυτών. 

Εάν ο πυθμένας του ορύγματος εκσκαφθεί σε στάθμη χαμηλότερη της προβλεπόμενης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να επανεπιχώσει την υπερεκσκαφή με 
κατάλληλα υλικά, επαρκώς συμπυκνωμένα, σύμφωνα με τις σχετικές εντολές της Επίβλεψης, 
για την έδραση των προβλεπομένων ανωδομών. 

Εάν στον πυθμένα των ορυγμάτων συναντηθούν ακατάλληλα υλικά (εδάφη οργανικά, πολύ 
πλαστικά κλπ.), θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται με κατάλληλα υλικά, έως το 
απαιτούμενο βάθος και θα συμπυκνώνονται σύμφωνα πάντα με τις εντολές της Επίβλεψης. 

Οι άρσεις καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθώς και η απομάκρυνση χαλαρών υλικών από 
τα πρανή των ορυγμάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφους, η μεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση (είτε για αποθήκευση, προκειμένου τα κατάλληλα προϊόντα 
κατάπτωσης να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή επιχωμάτων ή άλλων κατασκευών, είτε για 
οριστική απόρριψη), θα εκτελείται με τον κατάλληλο κατά περίπτωση μηχανικό εξοπλισμό. 

Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να εφαρμόζει ορθές 
πρακτικές εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών για την αποτροπή εκδήλωσης 
κατολισθήσεων, κατακρημνίσεων κλπ. και τα προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα 
προστασίας και δεν θα αποζημιώνεται για την άρση των καταπτώσεων στην περίπτωση που 
αποδεδειγμένα οφείλονται σε δική του ταυτότητα. 

 

11.3 ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ – ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
Αυτό το τμήμα καλύπτει τις εργασίες που έχουν σχέση με την κοπή και εκρίζωση δένδρων σε 
συνδυασμό με τον καθαρισμό του εργοταξίου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-01-01-00:2009. 

Εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

 Εκχέρσωση 

Η περιοχή εκτέλεσης των έργων, η οποία περιλαμβάνει το χώρο που θα εκσκαφθεί για την 
κατασκευή των τεχνικών έργων και τις ζώνες που καταλαμβάνουν τα ορύγματα για την 
τοποθέτηση των αγωγών, πρέπει να καθαριστεί από δέντρα, θάμνους και άλλα υλικά, 
εφόσον εμποδίζεται η εργασία εργατών και μηχανημάτων. Τα προϊόντα εκχέρσωσης θα 
απομακρύνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλους χώρους που θα έχουν εγκριθεί από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

 Εκρίζωση 
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Η επιφάνεια του εδάφους μέσα στα όρια της ζώνης κατάληψης των ορυγμάτων του χώρου 
θεμελίωσης των προβλεπόμενων τεχνικών έργων και τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να 
καθαριστεί από τις ρίζες δέντρων ή μεγάλων θάμνων σε βάθος μέχρι 0.60 m, εφόσον απ’ 
αυτές εμποδίζεται η εργασία εργατών και μηχανημάτων. Τα προϊόντα της εκρίζωσης θα 
απομακρύνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλους χώρους που θα έχουν εγκριθεί από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 Αφαίρεση φυτικής γης 

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των κυρίως εκσκαφών θα γίνει κοπή και εκρίζωση κάθε 
φύσης θάμνων και δένδρων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με ευθύνη του και έξοδα να 
ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές άδειες για τις παραπάνω εργασίες. Οι παραπάνω εργασίες 
θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές αστυνομικές 
διατάξεις. Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα ληφθούν κατά τον καθαρισμό, εκρίζωση, κοπή 
δένδρων, κορμών κλπ. θα απομακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε 
απαιτούμενη απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Αντιθέτως 
σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώματα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για επένδυση 
πρανών επιχωμάτων, τότε, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου θα εναποτίθενται 
προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν καταλλήλως. 

 

11.4 ΧΑΡΑΞΕΙΣ – ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Με την εγκατάστασή του επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί 
στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμηση του χώρου των έργων που θα κατασκευάσει 
τοποθετώντας τα αναγκαία σώματα για τον καθορισμό της θέσης σε οριζοντιογραφία και 
κατά μήκος τομή των έργων, βάσει του καθορισθέντος προγράμματος εργασίας. 

 

11.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΣΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις για 
τις εκσκαφές θεμελίων κάθε είδους και κατηγορίας τεχνικών έργων που εκτελούνται σε 
οποιοδήποτε βάθος, με χρήση μηχανημάτων, με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, εν ξηρώ 
ή με παρουσία νερού και με χρήση ή μη αντιστηρίξεων. Για τις εκσκαφές ισχύει η Τεχνική 
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009.  

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες με οποιοδήποτε μέσο (κατάλληλα 
μηχανικά μέσα και εργαλεία χειρός) θεωρεί ως προσφορότερο για την κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση. Ο εξοπλισμός θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και θα συντηρείται 
κανονικά. 

Οι εκσκαφές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαστάσεις, τα υψόμετρα, τις κλίσεις 
πρανών και τους τυχόν αναβαθμούς που προβλέπονται στα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία της 
εγκεκριμένης Μελέτης. 

Οι διαστάσεις των ορυγμάτων δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται σε σχέση με αυτές της 
μελέτης, εκτός εάν εγκριθούν διαφορετικές από την Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, μπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυμητό να τροποποιηθούν οι γραμμές, τα 
πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών και κυρίως του βάθους θεμελίωσης. Οι 
εκσκαφές που θα γίνονται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης στους χώρους 
εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζονται στα εγκρινόμενα από την Υπηρεσία όρια. 

Κάθε υπερεκσκαφή πέραν των εγκεκριμένων διαστάσεων που προκύπτει από τις ενέργειες ή 
παραλείψεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της 
Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή δικαιολογημένη, δεν θα επιμετράται προς πληρωμή και θα 
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πληρούται εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με εγκεκριμένα προϊόντα 
εκσκαφής, ή σκυρόδεμα ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις αιτιολογημένες εντολές της 
Υπηρεσίας, με δαπάνες του Αναδόχου. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται ώστε ο πυθμένας της εκσκαφής να είναι στη στάθμη που 
προβλέπεται από τη μελέτη του έργου. Στην περίπτωση που προκύψει στάθμη πυθμένα 
χαμηλότερη της προβλεπόμενης ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να αποκαταστήσει 
την προβλεπόμενη στάθμη με κατάλληλο υλικό ή σκυρόδεμα ώστε η έδραση του θεμελίου να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της μελέτης, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Υπηρεσίας. 

Γενικά για τις εκσκαφές των κτιριακών έργων ισχύει η Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-03-00-00:2009. 

 

11.6 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Για τη διαχείριση υλικών από εκσκαφές έχει εφαρμογή η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-
00-00:2009.  

Τα πλεονάζοντα ή ακατάλληλα για επίχωση προϊόντα εκσκαφών ως επίσης και τα προϊόντα 
κατεδαφίσεων κάθε φύσης εκθαμνώσεων, εκριζώσεων, αποσύνθεσης οδοστρωμάτων κλπ. 
θα μεταφέρονται σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη. Οι χώροι προσωρινής απόθεσης 
κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών για μετέπειτα χρήση στο έργο θα ευρίσκονται είτε εντός 
του εύρους κατάληψης του έργου ή σε λοιπές προβλεπόμενες από τη Μελέτη θέσεις, οι 
οποίες θα διατίθενται στον Ανάδοχο από τον κύριο του έργου, ή θα εξευρίσκονται με 
μέριμνα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου. Οι 
χώροι προσωρινής απόθεσης θα αποκαθίστανται πλήρως στην προτέρα τους κατάσταση 
μετά την επαναφόρτωση και προώθηση των υλικών προς ενσωμάτωση. Εάν οι χώροι 
προσωρινής απόθεσης ευρίσκονται εντός του εύρους κατάληψης του έργου για την 
αποκατάστασή τους ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου. 

 

11.7 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
Για την κατασκευή επιχωμάτων θα τηρούνται τα όσα αναφέρονται στην Τεχνική 
προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-07-01-00:2009. 

"Επίχωμα" νοείται η υπερυψωμένη κατασκευή που δημιουργείται με διάστρωση και 
συμπύκνωση κατάλληλων εδαφικών υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις 
πάχους τέτοιου, ώστε, με τα μέσα συμπύκνωσης που διατίθενται, να επιτυγχάνεται η 
απαιτούμενη συμπύκνωση. Η κατασκευή υλοποιείται σε τμήματα κατάλληλων διαστάσεων, 
ώστε να μπορεί να γίνει χρήση μηχανικού εξοπλισμού υψηλής απόδοσης. Τα επιχώματα 
διακρίνονται σε "γαιώδη" που κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση γαιωδών 
εδαφικών υλικών. 

Σε περίπτωση που τα κατάλληλα προϊόντα των εκσκαφών δεν θα είναι αρκετά για την 
επίχωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναζητήσει σε οποιαδήποτε απόσταση και να 
χρησιμοποιήσει για επίχωση κατάλληλα δάνεια χώματα. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος 
είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά στους αγωγούς που θα οφείλεται στη συμπύκνωση καθώς 
και για κάθε καθίζηση του εδάφους μετά την αποπεράτωση της επίχωσης, οφείλει δε να 
επανορθώσει κάθε ζημιά με δικές του δαπάνες, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Τα υλικά επίχωσης θα είναι απαλλαγμένα από οργανικές ουσίες, όπως φύλλα, χλόη, ρίζες 
κλπ. Για το χαρακτηρισμό των κατάλληλων για την επίχωση υλικών, ισχύει η κατάταξη των 
Αμερικανικών Προδιαγραφών του AASHO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGWAY 
OFFICIAL MANUAL) σε συνδυασμό με τα εξής: 
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Οργανικά εδάφη και εδάφη που περιέχουν διατομική γη της ομάδας Α-5 του AASHO 
θεωρούνται ακατάλληλα για επιχώσεις 

Για επιχώσεις θα χρησιμοποιούνται κοκκώδη εδαφικά υλικά, με ή χωρίς συνδετική ύλη, 
κατατασσόμενα κατά AASHO στις ομάδες Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ή Α-3 και συμπυκνούμενα 
τουλάχιστον εις το 95% της μέγιστης πυκνότητας, της λαμβανόμενης κατά την μέθοδο AASHO 
Τ-180-D. 

Υλικά που κατά AASHO κατατάσσονται στις ομάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-7 μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την επίχωση εφόσον δοθεί ειδική προσοχή κατά την διάρκεια της 
κατασκευής, ούτως ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα μεγαλύτερα του 95% της μεγίστης. 

Η επίχωση θα εκτελείται κατά στρώσεις πάχους 25 cm, σύμφωνα με την ΠΤΠ Χ-Ι οι οποίες θα 
διαβρέχονται κατάλληλα, προκειμένου το υλικό της στρώσης να αποκτήσει βαθμό 
συμπύκνωσης όχι μικρότερος από 95% της τροποποιημένης δοκιμασίας Proctor. 

Σε περίπτωση που τα κατάλληλα προϊόντα των εκσκαφών δεν θα είναι αρκετά για την 
επίχωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναζητήσει σε οποιαδήποτε απόσταση και 
χρησιμοποιήσει για επίχωση κατάλληλα δάνεια χώματα από εγκεκριμένους δανειο- 
θαλάμους, άλλως θα χρησιμοποιήσει θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο-150. Ειδική 
φροντίδα θα ληφθεί κατά την συμπύκνωση του βαθύτερου τμήματος του ορύγματος κοντά 
σε αγωγό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μετακίνηση ή ζημιά του αγωγού. Για 
τούτο και η συμπύκνωση του κάθε είδους υλικών επίχωσης (άμμος ή κατάλληλο υλικό 
εκσκαφής) μέχρι ύψους 70 cm, υπεράνω της άνω γενέτειρας του αγωγού, θα γίνεται με την 
βοήθεια χειροκόπανου. Η συμπύκνωση της επίχωσης πάνω από το ύψος αυτό θα γίνεται με 
κατάλληλα μηχανικά μέσα (π.χ. δομητική πλάκα). 

Η επίτευξη της απαιτούμενης πυκνότητας της επίχωσης θα ελέγχεται με εργαστηριακές 
δοκιμασίες σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην οδοποιία. Θα εκτελείται ένας 
τουλάχιστον έλεγχος συμπύκνωσης ανά 1.000 m3 συμπυκνωμένης στρώσης. 

 

11.8 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΆΜΜΟΥ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΆΜΜΟ 
Η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή υποστρώματος άμμου για την έδραση ή τον 
εγκιβωτισμό σωλήνων αποχέτευσης εφόσον απαιτηθεί. 

Η άμμος θα προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία και θα αποτελείται από σκληρούς και 
ανθεκτικούς κόκκους απαλλαγμένους κατά το δυνατό από βώλους αργίλου και οργανικές 
ύλες. Οι κόκκοι της άμμου θα είναι κατά το δυνατό ίδιου μεγέθους, το δε εξερχόμενο 
ποσοστό του σείστρου υπ’ αριθμό 200 (0.074 mm) δεν θα είναι μεγαλύτερο από 5%. 

Μετά το τέλος της εκσκαφής του ορύγματος και τον έλεγχο του θα ακολουθεί η διάστρωση 
του υποστρώματος άμμου σε μια στρώση και σε πάχος τουλάχιστον 10 cm. Η επιφάνεια της 
άμμου θα εξομαλυνθεί με τα χέρια χωρίς συμπίεση γενικά, ώστε να αποτελεί την έδραση των 
σωλήνων. 

Σε περιπτώσεις καθαρά γαιωδών εδαφών, η διάστρωση άμμου θα παραλειφθεί. Αντιθέτως 
σε περιπτώσεις που ο Επιβλέπων μηχανικός κρίνει σκόπιμο μπορεί να επιβάλει εγκιβωτισμό 
των σωλήνων με άμμο. 

 

11.9 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΜΜΟΧΆΛΙΚΟΥ 
Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην κατασκευή υγιούς υποστρώματος με 
αμμοχάλικο για την έδραση του αγωγού και των τεχνικών έργων από σκυρόδεμα, την 
εξυγίανση του εδάφους κάτω από τεχνικά έργα του αγωγού αποχέτευσης και στις 
περιπτώσεις επίχωσης ορυγμάτων μέχρι την εγκεκριμένη στάθμη εκσκαφής. 

Το αμμοχάλικο θα προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία ή λατομείο που έχει εγκριθεί από 
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την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα αποτελείται από σκληρά, ανθεκτικά θραυστά υλικά, 
απαλλαγμένα από βόλους αργίλους και οργανικές ύλες, να ανταποκρίνεται δε στα κατωτέρω 
όρια διαβάθμισης. 

 

Άνοιγμα βροχίδος κόσκινου  

Διερχόμενα ποσοστά επί τοις % του 
βάρους mm Ίντσες 

50.8 2 100 

38.1 11/2 70-100 

31.7 11/4 - 

25.4 1 55-85 

19.1 ¾ 50-80 

9.52 3/8 40-70 

4.76 Νο 4 30-60 

Η διάστρωση του αμμοχάλικου θα γίνεται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται ο διαχωρισμός 
του χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο και η ανάμιξη του αμμοχάλικου με τα γαιώδη 
υλικά των παρειών του ορύγματος. Η συμπύκνωση θα γίνεται κατά στρώσεις μέγιστου 
πάχους 25 cm με κατάλληλα μέσα, ώστε να επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός. 

 

11.10 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΔΙ’ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΈΓΧΥΤΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ) ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΙ 
Γενικά για τους φρεατοπασσάλους ισχύει η Τεχνική προδιαγραφή ΕΤΕΠ 11-01-01-00. Οι 
εργασίες που προδιαγράφονται στην εν λόγω ΕΤΕΠ αφορούν στην κατασκευή εγχύτων 
πασσάλων με αφαίρεση του εδαφικού υλικού, η βασική λειτουργία των οποίων συνίστασται 
στην ανάληψη φορτίων ή/και στον περιορισμό των παραμορφώσεων, καθώς και των 
κεφαλόδεσμών τους. 

Με τον όρο έγχυτοι πάσσαλοι με αφαίρεση του εδαφικού υλικού εννοούνται: 

1. Πάσσαλοι κυκλικής διατομής, καθώς και πάσσαλοι διατομής με προεξοχές (τύπου 
«μπαρέτας»), εφόσον σκυροδετούνται σε μια φάση. 

2. Πάσσαλοι ομοιόμορφης διατομής σε όλο το μήκος των. 

3. Πάσσαλοι μεταβαλλόμενης διατομής (π.χ. με διαπλάτυνση της έδρασης, με τοπικές 
διερύνσεις του κατακόρυφου φρέατος εκσκαφής ή με τηλεοσκοπική συνεχή 
μεταβολή των διαστάσεων του φρέατος εκσκαφής των. 

Οι πάσσαλοι είναι δυνατόν να εκσκαφούν με συνεχείς μεθόδους ή κατά φάσεις, εφόσον 
εξαιτίας των γεωτεχνικών συνθηκών απαιτηθεί η εφαρμογή τεχνικών υποστήριξης των 
τοιχωμάτων του κατακόρυφου φρέατος των. Η δυνατότητα, δε, ασφαλούς ανάληψης 
φορτίων εξ΄αυτών των πασσάλων, αναλόγως και των εντατικών καταστάσεων, 
εξασφαλίζεται: (α) είτε μέσω μόνο του αόπλου σκυροδέματος κατασκευής των, (β) είτε μέσω 
του οπλισμένου σκυροδέματος κατασκευής των, (γ) είτε μέσω του σκυροδέματος 
κατασκευής των, ενισχυμένου με μεταλλικούς δοκούς ή μεταλλικές ίνες, (δ) είτε μέσω 
στοιχείων εκ προκατασκευασμένου σκυροδέματος (συμπεριλαμβανομένου του 
προενταμένου σκυροδέματος) ή μεταλλικών δομών κοίλης διατομής, με την απαίτηση 
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πλήρωσης του υπάρχοντος κενού μεταξύ του εν λόγω στοιχείου και του εδάφους με 
σκυρόδεμα ή τσιμεντένεμα. 

Στις τιμές μονάδας (ανά διατομή πασσάλου) περιλαμβάνονται: 

- η προσκόμιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόμιση μηχανημάτων διάτρησης 
πασσάλων και λοιπού απαιτουμένου βοηθητικού εξοπλισμού και μέσων  

- οι τοπικές μετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισμού, από θέση σε θέση 
κατασκευής εγχύτων πασσάλων  

- η διαμόρφωση δαπέδων εργασίας καταλλήλων για την προσέγγιση και λειτουργία 
του διατρητικού εξοπλισμού 

- η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων 

- η συλλογή, αποκομιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγμάτων,  

- η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέματος 
κατηγορίας C20/25, με χρήση τσιμέντου τύπου ΙV ανθεκτικού στα θειικά (σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 244/80), όταν τα χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους το 
επιβάλλουν 

- η χρήση ανασυρομένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέματος εντός της οπής 
(tremmie pipes) 

- η τυχόν απαιτούμενη συμπλήρωση της οπής του πασσάλου με κοκκώδες υλικό  

Στις τιμές περιλαμβάνονται ανηγμένα:  

- oι δαπάνες δοκιμαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος ανά 
20 πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την 
περίπτωση πασσάλων των οποίων η αιχμή δεν εισχωρεί σε βράχο.  

- oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων (integrity 
testing) με ακουστικές μεθόδους (sonic). 

- oι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
παραπάνω ελέγχων.  

Στις τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες: 

- Προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του κλωβού οπλισμού του πασσάλου 
από χάλυβα Β500 C 

- Χρήσης μπεντονίτη κατά την διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των παρειών 
του διατρήματος 

- Διασωλήνωσης της οπής του πασσάλου με μεταλλικό μανδύα 

- Ενσωμάτωσης σιδηροσωλήνων στο σώμα του πασσάλου και διενέργειας σχετικών 
γεωτρήσεων, τσιμεντενέσεων, κ.λ.π. για τον ποιοτικό έλεγχο του πυθμένα έδρασης 
του πασσάλου. Η σχετική μεθοδολογία, η οπόια θα προτείνεται και θα τεκμηριώνεται 
από τον Ανάδοχο, υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

- Λεπτομερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ’ όλο το ύψος του 
πασσάλου, σε πασσάλους μεγάλων φορτίων π.χ. > 500 ton με τη βοήθεια ακτίνων “γ” 
ή αναλόγων μη καταστροφικών μεθόδων (non destructive tests).  

- Τυχόν προσθέτων δοκιμαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς 
πασσάλους, επί πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο. 

- Τυχόν επί πλέον δοκιμαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς 
πασσάλους) με οριζόντια φορτία 

Επιμετράται το πραγματικό μήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού πασσάλου, από την 
στάθμη του πυθμένα μέχρι την οριστική στάθμη της κεφαλής του πασσάλου, όπως 
προβλέπονται στη μελέτη. Δε επιμετράται το τυχόν επί πλέον βάθος, κάτω από την 
εγκεκριμένη στάθμη πυθμένα, ούτε το αποκοπτόμενο τμήμα της κεφαλής του πασσάλου. 
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12 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

12.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 
Ισχύον όσα προαναφέρθηκαν στην παρ.6.5. 

 

12.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
Για τα υλικά γενικώς ισχύει ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΦΕΚ 
1329Β/6-11-2000), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Για την εκτέλεση των κατασκευών σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας και ποιότητας 
έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες διατάξεις: 

 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός όπως ισχύει (Ν1577/85 – Διατάξεις του Ν2831/2000 
και Ν.4067/12 - ΦΕΚ 79/Α/09.04.2012) 

 Ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.O.Σ.) (Φ.Ε.Κ. 1329 Β’ / 6-11-
2000), ο οποίος αντικατέστησε τον Νέο Κανονισμό για Μελέτη και Κατασκευή Έργων 
από Σκυρόδεμα (ΦΕΚ 1068 Β’/1991), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

 Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 (Ε.Α.Κ. 2000) (Φ.Ε.Κ. 2184 Β’/20-12-1999) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.-16), Φ.Ε.Κ. 4007/Β/14-12- 2016 όπως 
τροποποιήθηκε με τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις και ισχύει ως σήμερα. 

 DIN 1052 

 DIN 1055 «Παραδοχές φορτίσεων δομικών έργων». 

 Ευροκώδικες (Ενιαίοι Ευρωπαϊκοί Δομοστατικοί Κανονισμοί). 

 Φ.Ε.Κ. /332/Β/29-3-01 «Κανονισμός ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων», όπως 
διορθώθηκε στο ΦΕΚ 724 Β'/12-6-01) Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε "Έγκριση κανονισµού 
διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων", όπως τροποποιήθηκε µε τη 
∆14/45004/11-5-01 (ΦΕΚ 793 Β'/22-6-01) Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 Φ.Ε.Κ. /112/Α/6-6-01 «Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 
του Νόμου 1418/1984». 

 Φ.Ε.Κ. /917/Β/17-7-01 «Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα» 

 Ευρωπαϊκό πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (Δεκέμβριος 2000) «Σκυρόδεμα: Προδιαγραφές – 
συμπεριφορά / επιδόσεις – παραγωγή και κριτήρια συμμορφώσεως». 

 Ευρωπαϊκό πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 196 «Τσιμέντα 
(Προδιαγραφές – Μέθοδοι δοκιμών)». 

 Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Εργοστασιακού (Ετοίμου) Σκυροδέματος 
(ΕΛΟΤ/2000). 

 Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ. 2008). 

Στην προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνεται κάθε απαιτούμενη εργασία για την 
παραγωγή, μεταφορά, προσκόμιση και προσέγγιση όλων των συντιθέμενων υλικών, τα κάθε 
είδους κοσκινίσματα, ο καθαρισμός, η πλύση, η εργασία για επίτευξη της απαιτούμενης 
κοκκομετρικής σύνθεσης, η καταμέτρηση, η ανάμιξη και η κατεργασία του παραγόμενου 
μείγματος για την επίτευξη σκυροδέματος, είτε εκτός εργοταξίου είτε στο εργοτάξιο για 
μικρές ποσότητες, χρησιμοποιούμενου τοπικά μηχανικού αναμικτήρα. 

Επίσης, περιλαμβάνεται η μεταφορά του έτοιμου σκυροδέματος, η προσέγγιση στη θέση 
έγχυσης, η ανύψωση και διάστρωση καθώς και η συμπύκνωση μέσα στους ξυλότυπους με 
δονητές ή κόπανους ή άλλο γνωστό εργαλείο. Επιπρόσθετα περιέχεται η μόρφωση οπών, 
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φωλεών και αυλάκων για τη δίοδο ή υποδοχή τμημάτων ετέρων ειδών κατασκευαστών ή 
εγκαταστάσεων, ή καθυστέρηση για διάστρωση εξαιτίας τοποθέτησης σωληνώσεων κάθε 
τύπου στους ξυλότυπους (ηλεκτρικά, τηλεφωνικά κλπ. δίκτυα σωληνώσεων), οι μετακινήσεις 
τοπικά του σιδηρού οπλισμού στις οπές ή σωληνώσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
μικροεργασία υποβοηθητική για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου. 
Ακόμα περιέχεται κάθε δαπάνη αποζημίωσης σκυροδέματος μέχρι την τέλεια πήξη του, η 
ανάμιξη προσθέτων υλών στο σκυρόδεμα και γενικά οποιαδήποτε άλλη μη προβλεπόμενη ή 
αναφερόμενη δαπάνη, η οποία όμως είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή. 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ: 

 01-01-01-00 «Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος» 

 01-01-02-00 «Διάστρωση σκυροδέματος» 

 01-01-03-00 «Συντήρηση σκυροδέματος» 

 01-01-04-00 «Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος» 

 01-01-05-00 «Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος» 

 01-01-07-00 «Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών» 

 

12.2.1 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί θα προέρχεται από Ελληνικό εργοστάσιο και θα είναι 
τύπου Πόρτλαντ. Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 244/29-2- 80 «Περί 
Κανονισμού Τσιμέντου για έργα από σκυρόδεμα» ΦΕΚ 69Α/28-3-80. Σε περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται από το πιο πάνω Π.Δ. θα ισχύει ο Γερμανικός Κανονισμός DIN 1164. 

Δεν θα χρησιμοποιηθεί αργιλικό τσιμέντο. Τσιμέντο ταχείας πήξεως θα χρησιμοποιείται 
μόνον ύστερα από έγκριση του εργοδότη. 

Ο εργολάβος θα παραδίδει στον εργοδότη πιστοποιητικό σχετικό με δείγμα από κάθε 
ποσότητα τσιμέντου που προσκομίζεται στο εργοτάξιο. Το πιστοποιητικό θα αποδεικνύει ότι 
το δείγμα, ύστερα από τις σύμφωνα με τους Κανονισμούς, χημικές αναλύσεις και τεχνικές 
δοκιμασίες, κρίθηκε κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του στο έργο, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις των Κανονισμών. Η εξέταση των δειγμάτων θα γίνεται από το Κρατικό εργαστήριο 
(ΚΕΔΕ), ή από άλλο εργαστήριο της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Το τσιμέντο θα χρησιμοποιείται με τη σειρά που προσκομίζεται στο εργοτάξιο. Κάθε 
αποστολή τσιμέντου θα αποθηκεύεται χωριστά και ευδιάκριτα. Η ανάμειξη τσιμέντων από 
διαφορετικές πηγές δεν θα επιτραπεί. 

Φρέσκο τσιμέντο από εργοστάσιο δεν θα χρησιμοποιείται αν η θερμοκρασία του υπερβαίνει 
τους 50 °C. 

Εφόσον χρησιμοποιείται τσιμέντο χύμα, τούτο θα αποθηκεύεται σε ειδικά μεταλλικά SILOS 
που θα το προστατεύουν πλήρως από οποιαδήποτε αλλοίωση. Τα SILOS αυτά θα τα εγκρίνει 
κάθε φορά ο εργοδότης πριν εγκατασταθούν στο εργοτάξιο και θα τα επιθεωρεί στο 
διάστημα της εγκαταστάσεώς των σ’ αυτό. SILOS τα οποία τεκμηριωμένα απορρίπτονται από 
τον εργοδότη θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο. 

Εφόσον χρησιμοποιείται τσιμέντο σε σάκους τότε : 

 Οι σάκοι πρέπει να είναι ανθεκτικοί, κατάλληλα κλεισμένοι, προσφέροντας την 
απαιτούμενη προστασία από τις δυσμενείς καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες, να 
κλείνονται αεροστεγώς και να βρίσκονται σε καλή κατάσταση χωρίς καμιά φθορά. Το 
περιεχόμενο των σάκων πρέπει να ζυγίζει 50 kg. 

 Οι σάκοι θα αποθηκεύονται σε κλειστή αεριζόμενη αποθήκη και πάνω σε ξύλινο 
δάπεδο που θα βρίσκεται τουλάχιστον 0.20 μ. πάνω από το έδαφος. Και η αποθήκη 
αυτή θα είναι της εγκρίσεως του εργοδότη. 
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Τσιμέντο που η αποθήκευσή του δεν πλήρη τους πιο πάνω όρους ή τσιμέντο με όγκους ή 
βώλους που να μην αποσυντίθενται με ελαφρά πίεση δεν θα χρησιμοποιείται και θα 
απομακρύνεται από το εργοτάξιο. 

 

12.2.2 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

Τα αδρανή υλικά θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του ΚΤΣ και τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ - 408. Για όσα θέματα δεν καλύπτονται από τους πιο πάνω διατάξεις θα 
ισχύουν το DIN 1045 και το DIN 4226. 

Πέραν από αυτά επισημαίνονται και τα εξής: 

 Τα αδρανή πρέπει να προέρχονται από υγιές και ανθεκτικό πέτρωμα. Οι κόκκοι των 
υλικών πρέπει και αυτοί να έχουν τη σωστή αντοχή και δη μεγαλύτερη από την αντοχή 
του κονιάματος που τα συνδέει. 

 Τα αδρανή δεν πρέπει να περιέχουν ξένες προσμίξεις (κουμώδεις, γαιώδεις κ.λπ.) που 
να μπορούν να βλάψουν την πήξη, σκλήρυνση και αντοχή του σκυροδέματος, να 
επιδράσουν δυσμενώς στους οπλισμούς ή και σε άλλα υλικά, χρήσιμα για το έργο, που 
ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα ή που βρίσκονται σε απόσταση απ’ αυτό τέτοια, που 
να δέχονται την επίδρασή τους. 

 Τα αδρανή πρέπει να είναι απαλλαγμένα ουσιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
βλαβερές αντιδράσεις με τα αλκαλικά στοιχεία του τσιμέντου. Η πηγή των αδρανών θα 
εγκριθεί από τον εργοδότη. Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι ανθεκτικά σε καιρικές 
μεταβολές. 

 Στο εργοτάξιο ο εργολάβος πρέπει να έχει εγκαταστήσει πλήρη σειρά κόσκινων, ζυγού 
ακριβείας, φούρνου κ.λπ. συσκευών και να έχει προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό 
για τον επί τόπου έλεγχο της κοκκομετρικής συνθέσεως των αδρανών. 

 Η κοκκομετρική σύνθεση των υλικών πρέπει ακόμη να εξασφαλίζει τη σωστή διακίνηση 
του σκυροδέματος ανάμεσα στις ράβδους του σιδηροπλισμού ώστε αυτές να 
καλύπτονται και περιβάλλονται από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Κανονισμών (Π.χ. σε περίπτωση πυκνού οπλισμού πρέπει να επικρατούν λεπτόκοκκα 
αδρανή). 

 Η απαίτηση αυτή όμως, δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της αντοχής και λοιπών 
προδιαγραφόμενων από τη μελέτη ιδιοτήτων του σκυροδέματος. Εκτός από τους 
εργοταξιακούς ελέγχους ο εργοδότης, στα όρια που ορίζονται στο άρθρο 4.3. του ΚΤΣ, 
δικαιούται να ζητά ένα μέρος ή όλοι αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται σε, εκτός του 
εργοταξίου, εργαστήριο της επιλογής του κατά προτίμηση βέβαια το ΚΕΔΕ. 

 Τα αδρανή υλικά θα αποθηκεύονται στο εργοτάξιο πάνω σε δάπεδο από άοπλο 
σκυρόδεμα. Ο εργοδότης μπορεί να επιτρέψει η αποθήκευση να γίνει πάνω σε δάπεδο 
από αδρανή υλικά. 

 Το δάπεδο αυτό θα είναι πάχους 0.30 μ. Τα αδρανή που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 
διαμόρφωση αυτού του δαπέδου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την 
παρασκευή σκυροδεμάτων. 

Αναφορικά με τα γραφόμενα στον ΚΤΣ, οι έλεγχοι αντοχής και λοιποί του μητρικού 
πετρώματος, θα γίνονται κάθε φορά που αλλάζει λατομείο. Για το ίδιο λατομείο, θα γίνονται 
κάθε φορά που υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής του πετρώματός του και πάντως κατά χρονικά 
διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους δύο μήνες. Ο όρος αγοραστής που αναφέρεται στο 
ΚΤΣ περικλείει και τον εργοδότη. 

 

12.2.3 ΝΕΡΟ 
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Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των σκυροδεμάτων πρέπει να είναι 
καθαρό, διαυγές και πόσιμο. Το νερό πρέπει να είναι απαλλαγμένο επιβλαβών προσμίξεων 
που δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς την σκλήρυνση και τις λοιπές ιδιότητες του 
σκυροδέματος. Μη πόσιμο νερό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο και εφόσον δεν 
υπάρχει δυνατότητα να προσκομιστεί στο εργοτάξιο πόσιμο και ύστερα από έγκριση του 
εργοδότη. Σε όλες τις περιπτώσεις, ποσίμου ή μη, θα εφαρμόζεται η παράγραφος 2.2. του 
προτύπου ΕΛΟΤ 345 και οι δοκιμασίες που το πρότυπο αυτό προδιαγράφει. 

Επίσης το νερό δεν πρέπει να έχει προσμίξεις που να προκαλούν δυσμενείς χημικές 
επιδράσεις στο σιδηροπλισμό και σε τυχόν άλλες κατασκευές που βρίσκονται μέσα ή σε 
γειτονία με το σκυρόδεμα. 

Κατά τον προσδιορισμό των χημικών προσμίξεων στο νερό, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 
αντίστοιχες επιβλαβείς προσμίξεις των αδρανών, ούτως ώστε το συνολικό ποσοστό τους να 
βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. 

Το νερό δεν πρέπει, επίσης, να περιέχει προσμίξεις που να δημιουργούν εξανθήματα, 
λερώματα κ.λπ. στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Θαλασσινό νερό, απόβλητα 
εργοστασίων, νερό ελών, και παρομοίων προελεύσεων και ποιοτήτων νερά, σύμφωνα με τα 
πιο πάνω δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή σκυροδεμάτων. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να εξασφαλίσει όλη την απαιτούμενη για το έργο ποσότητα του 
νερού καθώς επίσης και τη διοχέτευσή του στις θέσεις εργασίας. 

 

12.2.4 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Τα πρόσθετα χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν ευμενώς ορισμένες ιδιότητες των 
σκυροδεμάτων. Η χρησιμοποίησή τους όμως, πρέπει να γίνεται ύστερα από σχολαστικούς 
ελέγχους για τη διαπίστωση της βελτίωσης που πράγματι προκαλούν και των τυχόν 
δυσμενών παρενεργειών που ενδεχομένως να έχουν. 

Τα πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι εγκεκριμένα από δημόσιο ή 
ιδιωτικό επιστημονικό φορέα Ελληνικό ή του εξωτερικού. Τα πρόσθετα θα χρησιμοποιηθούν 
ύστερα από έγκριση του εργοδότη. Η έγκριση θα δοθεί μετά τη διαπίστωση από τον 
εργοδότη των ιδιοτήτων και επιδράσεων του πρόσθετου. Για τη διαπίστωση αυτή ο 
εργοδότης θα ζητήσει από τον εργολάβο κάθε στοιχείο που αυτός κρίνει απαραίτητο 
(προδιαγραφές του κατασκευαστή, πιστοποιητικά εγκρίσεων, εργαστηριακούς ελέγχους 
κ.λπ.). Η χρησιμοποίηση των προσθέτων θα γίνει σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΚΤΣ. 

 

12.2.5 ΣΕΝΑΖ ΚΑΙ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ 

Κατασκευάζονται οριζόντια και κατακόρυφα (όπου απαιτείται) διαζώματα (σενάζ) από 
σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον 16/20, με σιδηροπλισμούς, με σιδηροπλισμούς S 400 
έως S 500, τα οποία αγκυρώνονται στις παρειές των στοιχείων του φέροντος οργανισμού είτε 
με κατάλληλους διατμητικούς συνδέσμους. Τα οριζόντια διαζώματα (πρέκια) 
κατασκευάζονται σε δύο στάθμες και έχουν πλάτος όσο του τοίχου και ύψος 15 cm στους 
δρομικούς και 20 cm στους μπατικούς τοίχους 

α) στο μέσο του ύψους «τυφλού τοίχου» και 

β) στη στάθμη των ανωφλίων των κουφωμάτων. 

Κατα τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01- 02-00. 

 

12.3 ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-01-02-01-00 «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος». 
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12.4 ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ 
12.4.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως δομικά υλικά τεχνητής ξυλείας νοούνται διάφορα βιομηχανικώς παραγόμενα είδη με 
βάση το ξύλο. Η τεχνητή ξυλεία δε διατηρεί κανένα χαρακτηριστικό του ξύλου, από το οποίο 
προήλθε, σε αντίθεση με τα ξύλινα στοιχεία που προκύπτουν από την απευθείας κοπή και 
επεξεργασία των κορμών. 

Ως φύλλα με βάση το ξύλο νοούνται τα διαφόρων ειδών φύλλα και πλάκες που 
παρασκευάζονται από συμπαγές ξύλο ή παράγωγά του. Τα συνηθέστερα φύλλα με βάση το 
ξύλο που χρησιμοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις είναι φύλλα από συμπαγές ξύλο, 
αντικολλητά φύλλα, ινοσανίδες, μοριοσανίδες. 

Στρογγυλή ξυλεία είναι η ξυλεία που προέρχεται από κορμούς που εξομαλύνονται αρχικά 
αμέσως μετά την υλοτόμηση. 

Πριστή ή πριονωτή ξυλεία προέρχεται απευθείας από κορμούς απλά αποφλοιωμένους μετά 
την υλοτόμηση. 

Τα τεμάχια που προκύπτουν από την πριστή ξυλεία είναι τα ακόλουθα: 

 δοκοί ορθογωνικής διατομής 

 καδρόνια και μισοκάδρονα, που είναι επιμήκη τεμάχια ορθογωνικής διατομής με μικρή 
διαφορά μεταξύ πλάτους και πάχους 

 σανίδες 

 πλάκες 

 οροφοπήχεις. 

 

12.4.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στης Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, στα οποία απεικονίζονται 
όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες της ξύλινης κατασκευής. Ο Ανάδοχος προσκομίζει τα 
σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών στην Υπηρεσία και υποβάλλει προς έγκριση 
δείγματα όλων των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Οι εργασίες εκτελούνται με τη 
μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια. 

 

12.4.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να αερίζεται επαρκώς και να παραμένει ξηρός. 
Χαρακτηριστική ένδειξη ότι τα ξύλα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, είναι η ευχάριστη οσμή 
υγιούς ξυλείας. 

 Τα μαλακά ξύλα τοποθετούνται όρθια με μικρή κλίση προς τον τοίχο της αποθήκης 
με το κάτω άκρο να στηρίζεται όχι απευθείας επί εδάφους. 

 Οι σανίδες και η πριστή ξυλεία τυποποιημένων διαστάσεων στοιβάζεται σε σωρούς, 
ο πυθμένας των οποίων απέχει από το δάπεδο. 

Η ξυλεία δεν επιτρέπεται να καταφθάσει στο εργοτάξιο πριν στεγνώσουν τα επιχρίσματα και 
πριν τοποθετηθούν τα παράθυρα και οι θύρες ή προσωρινά καλύμματα των ανοιγμάτων. 

 

12.4.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Για τις φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 1052, το DIN 18334, το DIN 4074, ενώ για 
τις μη φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 68365. 

 

12.4.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      75  

Για τις μεθόδους προστασίας του ξύλου σε οικοδομικά έργα ισχύει το DIN 68800. Η 
προστασία των ξύλων επιτυγχάνεται γενικά με τις ακόλουθες μεθόδους: 

 Εμποτσιμό με λινέλαιο 

 Χρωματισμό με ελαιοχρώματα 

 Επάλειψη με πίσσα 

 Τέλεια ξήρανση 

 Σωστή αποθήκευση σε ξηρούς και επαρκώς αεριζόμενους χώρους 

 Χρήση αντισηπτικών ουσιών 

 Επάλειψη με άκαυστα υλικά 

 Επένδυση με λεπτά μεταλλικά φύλλα των εκτεθειμένων σε πυρκαγιά ξύλινων μελών 

 Εμποτισμό με διαλύματα αλάτων 

Η συντήρηση των ξύλων επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: 

 Ελαιοχρωματισμό 

 Επάλειψη με βερνίκι και συνθετικές ρητίνες 

 Επάλειψη με κερί 

Επάλειψη με πίσσα των τμημάτων που έρχονται σε επαφή με υγρή επιφάνεια. 

 

12.5 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-01-03-00-00 «Ικριώματα» και η ΕΤΕΠ 1501-01-04-00-00 «Καλούπια 
κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)». 

 

12.6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
12.6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ανάδοχος αμέσως μετά την ανάθεση θα πρέπει να αναλύσει όλα τα σχέδια των 
κατασκευαστικών λεπτομερειών της μελέτης, να συμπληρώσει τυχούσες ελλείψεις και να 
προβεί στην εκτέλεση όλων των εργοστασιακών και εργοταξιακών κατασκευαστικών σχεδίων 
που αφορούν τα στοιχεία, των κυρίων χαλύβδινων φορέων και των φερουσών τραπεζοειδών 
φύλλων. 

Τα σχέδια θα παρουσιαστούν για έγκριση στην επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα συνοδεύονται 
από τους σχετικούς υπολογισμούς, εάν και όπου χρειάζονται. Σε καμία περίπτωση όμως δεν 
πρέπει να αλλοιώνεται η Αρχιτεκτονική και η Στατική μελέτη του έργου και οποιαδήποτε 
διαδικασία θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες επίβλεψης. 

Όλες οι εργασίες παραγωγής, συναρμολόγησης και ανέγερσης πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένες, έτσι ώστε οι φορείς να είναι πλήρεις και να λειτουργούν σε όλα τα σημεία 
τους σύμφωνα με τη μελέτη και τους κανόνες τεχνικής. 

Η συναρμολόγηση και η ανέγερση θα γίνει σύμφωνα με την τεκμηριωμένη πρόταση του 
Αναδόχου (μελέτη όλων των φάσεων συναρμολόγησης και ανέγερσης) που θα υποβληθεί για 
έγκριση στην επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στη μελέτη πρέπει να περιέχονται υπολογισμοί και 
έλεγχοι της αντοχής, της ευστάθειας και των παραμορφώσεων των φερόντων στοιχείων κατά 
τις μεταβατικές φάσεις μέχρι την τελική ενσωμάτωση τους στο έργο. 

Η υποβολή κάθε συμπληρωματικής μελέτης θα γίνει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την 
έναρξη της συγκεκριμένης κατασκευαστικής εργασίας και θα εκτελεστεί αφού εγκριθούν τα 
σχέδια κατασκευής από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Επίσης, θεωρείται αναγκαίο να διευκρινισθεί, ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων, υπερισχύει η στατική μελέτη σε ότι αφορά τους 
φορείς. 
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Οι ανοχές στις διαστάσεις των φορέων, καθορίζονται στους αντίστοιχους κανονισμούς. Σε 
κάθε περίπτωση τα σχέδια κοπής των μεταλλικών κατασκευών θα πραγματοποιηθούν με 
βάση μετρήσεις των σκυροδετηθέντων τμημάτων της κατασκευής, ώστε να ληφθούν υπόψη 
τυχόν αποκλίσεις στις διαστάσεις από τις προβλεπόμενες στην μελέτη. 

12.6.2 ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις φέρουσες κατασκευές από χάλυβα είναι τα 
εξής: 

 Χάλυβας για μεταλλικές κατασκευές S235, S275 &S355 (EN 10025). 

 Κοχλιωτές συνδέσεις: κοχλίες διαβάθμισης 8.8. 

 Συγκολλήσεις, σύμφωνα με το Αμερικάνικο Κανονισμό Συγκολλήσεων ANSI / AWS D 1.1 
– 96 ή και νεότερο. 

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα ελέγχου των υλικών μέσω δοκιμών σε δοκίμια, 
που θα λαμβάνονται από κάθε προμήθεια. 

 

12.6.3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ 

 Τα μήκη αυτοτελών στοιχείων π.χ. υποστυλωμάτων, πρέπει γενικώς να είναι 
μονοκόμματα, όπως εμφαίνονται στα σχέδια μελέτης. Ηλεκτροσυγκολλητές συνδέσεις 
(ματίσεις) μικρότερων μηκών για τον σχηματισμό του ολικού μήκους ενός αυτοτελούς 
στοιχείου, επιτρέπονται μόνο εφόσον υπαγορεύονται από τα διαθέσιμα μήκη 
εμπορίου των ελασμάτων και κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 

 Να υποβάλλονται για έγκριση υπολογισμός και διαμόρφωση της σύνδεσης σύμφωνα 
με τους κανονισμούς. 

 Να εγκρίνεται η σύνδεση από τον κύριο του έργου και τον Επιβλέποντα 

 Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η χρησιμοποίηση ρεταλιών για τον σχηματισμό 
μεγαλύτερου μήκους στοιχείων. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα κατασκευαστικά 
εργοστασιακά σχέδια των κόμβων και των αντίστοιχων συγκολλητών συνδέσεων. 

 Θα πρέπει να συντάξει ειδική μελέτη των συγκολλήσεων στην οποία θα φαίνεται 
καθαρά η προετοιμασία των άκρων που θα συγκολληθούν, ο τρόπος συγκόλλησης και 
η όλη διαδικασία της εργασίας. Π. χ. η διάμετρος και ο τύπος της επικάλυψης του 
ηλεκτροδίου, τα χαρακτηριστικά του υλικού του πυρήνα, η διαδοχή των συγκολλήσεων 
κατά την κατασκευή των κόμβων καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης. 

 Οι έλεγχοι των συγκολλήσεων θα γίνουν σύμφωνα με το ANSI / AWS D 1.1 και τα 
αποτελέσματα θα καταχωρούνται σε ειδικά πρακτικά στα οποία θα αναγράφονται: 

 Το είδος της ελεγχθείσας συγκόλλησης και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. 

 Το ποσοστό των συγκολλητών στοιχείων, που υποβλήθηκαν στις διάφορες δοκιμές. 

 Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν. 

 Οι παράμετροι με τις οποίες εκτελέστηκαν οι διάφοροι έλεγχοι (ραδιογραφικοί, 
μαγνητικοί, μέσω υπερήχων). 

 Η γραφική απεικόνιση των ευρεθεισών σκληροτήτων. 

 Ο λεπτομερής κατάλογος των ευρεθέντων ελαττωμάτων. 

 Ο λεπτομερής κατάλογος των επιδιορθώσεων. 

 Οι επιδιορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

 Η επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να διατάξει συμπληρωματικές δοκιμές και μετρήσεις, 
που θεωρεί αναγκαίες. 

 

12.6.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
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Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση τη μελέτη ανέγερσης των φορέων σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές διαδικασίες, που ακολουθηθούν. Παρατηρείται, ότι οι κόμβοι των 
διαφόρων δοκών πρέπει να υλοποιηθούν μέσω συγκολλήσεων ή / και κοχλιώσεων των 
σχετικών προφίλ σε ελάσματα εκτεταμένων διαστάσεων και κατάλληλου πάχους σύμφωνα 
με τις λύσεις, που περιέχονται στα σχέδια της μελέτης. Τα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να 
αναπτυχθούν σε αρμονία με αυτές τις λύσεις. Τα υλικά μπορούν να φθάσουν στο εργοτάξιο 
κατά τους εξής τρόπους: 

Μεμονωμένες ράβδοι σε δέματα ώστε να συναρμολογηθούν στο εργοτάξιο μέσω 
συγκολλήσεων και κοχλιώσεων, να δημιουργηθούν τα φέροντα στοιχεία και να 
πραγματοποιηθεί η ανέγερση. 

Μεμονωμένα τμήματα, που θα συναρμολογηθούν μέσω συγκολλήσεων ή / και κοχλιώσεων 
και θα ανεγερθούν. 

Φέροντα στοιχεία ήδη προσυναρμολογημένα στο εργοστάσιο ώστε να ανεγερθούν επιτόπου 
μέσω κοχλιώσεων ή / και συγκολλήσεων. Τα φέροντα στοιχεία πρέπει να συνοδεύονται από 
τους κοχλίες που χρειάζονται για την επιτόπου συναρμολόγηση και ανέγερση. 

Τα διάφορα στοιχεία θα φθάσουν στο εργοτάξιο κατάλληλα προμαρκαρισμένα ώστε να 
διευκολυνθεί η συναρμολόγηση. Η επιφάνεια του χάλυβα πρέπει να είναι κατάλληλα 
προστατευμένη ενάντια στη διάβρωση όπως προδιαγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να διενεργήσει πριν από την ανέγερση όλες τις μετρήσεις, 
χαράξεις και ελέγχους, να σημειώσει στους φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα τους κατά 
μήκος και εγκάρσιους άξονες, που αναφέρονται στα σχέδια ανέγερσης καθώς και τα 
υψόμετρα αναφοράς. 

Πρέπει να ελεγχθεί η αντιστοιχία των πραγματικών διαστάσεων και θέσεων με εκείνες των 
σχεδίων πριν αρχίσει η τοποθέτηση των φορέων. Τυχούσες ασυμφωνίες, κατασκευαστικά 
λάθη, όπως πλάκες αγκυρώσεις εκτός θέσης, λανθασμένες χαράξεις, κ.λπ., πρέπει να 
επισημανθούν στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, που θα προβλέψει με έξοδα και ευθύνη του 
Αναδόχου, ώστε να διορθωθούν τα λάθη με κατάλληλες επεμβάσεις. 

Πρέπει να εκτελεστούν, αν είναι αναγκαίο, στους φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα τα 
τυχόν, κοψίματα ή οι εργασίες για την επιπεδοποίηση των επιφανειών ώστε να επιτευχθεί το 
σωστό επίπεδο έδρασης των φορέων. 

Κατόπιν θα τοποθετηθούν οι πλάκες αγκύρωσης και / ή οι συσκευές έδρασης σύμφωνα με 
την μελέτη. Τα τελειώματα της πλήρωσης των χώρων μεταξύ φορέων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και μεταλλικών πλακών ή αγκυρώσεων πρέπει ναι εκτελεστούν μέσω κατάλληλου 
τσιμεντοκονιάματος με την προσθήκη διογκωτικών και επιταχυντικών πήξης στις αναλογίες, 
που προδιαγράφονται από την προμηθεύτρια εταιρεία. 

Η εκτέλεση της εργασίας πρέπει να εγγυάται την τέλεια πλήρωση των κενών και, αν 
χρειάζεται, πρέπει να προμετρηθεί η ποσότητα μέσω δοκιμίου. Η τοποθέτηση των φερουσών 
μεταλλικών κατασκευών πρέπει να γίνει φροντίζοντας την επιπεδοποίηση κάθε τμήματος 
τους μέσω διορθωτικών παρεμβλημάτων και την μετέπειτα ευθυγράμμιση και 
κατακορύφωση τους, ώστε να επιτευχθεί η τέλεια ανταπόκριση με τα σχέδια ανέγερσης. 

Οι φάσεις της ανέγερσης πρέπει να αντιστοιχούν στην εργοστασιακή κατασκευαστική μελέτη, 
που θα συντάξει ο Ανάδοχος και πρέπει να έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Αναδόχου και 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του γενικού κατασκευαστικού 
προγράμματος. 

Η πρακτική λογική της συναρμολόγησης και ανέγερσης, οι φάσεις ανεγέρσεως και οι έλεγχοι 
των στοιχείων του φορέα για τις φάσεις ανέγερσης πρέπει να προταθούν από τον Ανάδοχο 
και να τεθεί υπό την έγκριση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας πριν από την έναρξη των 
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εργασιών. 

Το κόστος όλων των εργασιών εφοδιασμού για την εκτέλεση της ανέγερσης επιβαρύνει τον 
Ανάδοχο, τόσο σαν μελέτη, όσο και σαν προμήθεια όλων των αναγκαίων για την μεταφορά, 
ανέγερση, τοποθέτηση, κ.λπ., συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γερανών ή άλλων ειδικών 
μέσων. 

12.6.5 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΡΑΒΔΩΝ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Θα χρησιμοποιηθούν κοχλίες διαβάθμισης 8.8, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα 
σχέδια. 

Οι κοχλίες και τα περικόχλια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιέχονται στους 
ισχύοντες κανονισμούς. 

Ειδικοί πείροι διαφόρων διαμέτρων και διαβάθμισης υλικού, όπως ορίζεται στα αντίστοιχα 
σχέδια. 

Το μήκος του μη κοχλιωτού τμήματος του κορμού του κοχλία πρέπει να είναι γενικά 
μεγαλύτερο από το συνολικό πάχος των τμημάτων που συνδέονται μέσω του κοχλία. Η χρήση 
ροδέλας είναι επιβεβλημένη. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν επιτρέπεται να υπάρχει εντός 
της οπής κοχλιωτό τμήμα μεγαλύτερο από μισό βήμα σπειρώματος. 

Στις συνδέσεις με φλάντζες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιπεδοποίηση και 
παραλληλισμό των εφαπτόμενων επιφανειών. Η περίσφιξη των κοχλιών πρέπει να εγγυάται 
την ελάχιστη εφελκυστική δύναμη που οφείλεται στην εφαρμοζόμενη στρεπτική ροπή που 
είναι συνάρτηση της διαμέτρου του κοχλία. 

Οι κοχλίες πρέπει να ενσωματώνονται με μια ροδέλα τοποθετημένη κάτω από την κεφαλή 
και μια ροδέλα κάτω από το περικόχλιο. Για τους κοχλίες που χρησιμοποιούνται στις 
συνδέσεις αποκατάστασης της συνέχειας προβλέπεται ραδιογραφικός έλεγχος ποσοστού 
15% των κοχλιών. Κατά την εκτέλεση των ελέγχων το σύνολο των κοχλιών πρέπει να είναι 
διαθέσιμο στο εργοτάξιο. 

Η αποτελεσματικότητα της σύνδεσης πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς μετρώντας της εφαρμοσμένη στρεπτική ροπή. Αν έστω και ένας κοχλίας της 
σύνδεσης δεν πληροί τις προδιαγραφές της περίσφιξης τότε όλοι οι κοχλίες της σύνδεσης 
πρέπει να επανελεγχθούν. Ο τελικός έλεγχος της ορθής συναρμολόγησης περιλαμβάνει την 
οπτική επιθεώρηση των μεταλλικών στοιχείων με σκοπό την επιβεβαίωση ότι η 
συναρμολόγηση έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Επιβάλλεται ο έλεγχος της περίσφιξης 
όλων των κοχλιών σε κάθε σύνδεση. 

12.6.5.1 ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι συγκολλητές συνδέσεις πρέπει να είναι πλήρους 
διείσδυσης και να πληρούν τις συνθήκες χαρακτηρισμού 1ης κατηγορίας. Δεν πρέπει να 
παρουσιάζουν ελαττώματα, όπως έλλειψη διείσδυσης, αποθήκευση σκωριών, κενά, έλλειψη 
συνέχειας, εκτενείς πόρους και έστω μεμονωμένες φυσαλίδες διαμέτρου > 3 χιλ. κλπ. Οι 
έλεγχοι θα είναι είτε οπτικοί, είτε μέσω συσκευών (ραδιογραφίες, μαγνητογραφίες, 
υπέρηχοι). Ειδικός φορέας θα διενεργήσει τους ελέγχους με έξοδα του κατασκευαστή. 

Όλες οι συγκολλήσεις πρέπει να υφίστανται προσεκτικό οπτικό έλεγχο τόσο κατά την 
διάρκεια της εκτέλεσης, όσο και μετά το τέλος της εργασίας. Ραδιογραφικός έλεγχος θα 
εκτελεστεί στις συνδέσεις «πρόσωπο – πρόσωπο» ελασμάτων πάχους <25 χιλ. και θα 
συμπληρωθεί, εάν χρειάζεται, με έλεγχο μέσω υπερήχων. Για συγκολλήσεις 

«πρόσωπο – πρόσωπο» πάχους <25 χιλ. και συνδέσεις τύπου «Τ» πλήρους διείσδυσης θα 
διενεργηθεί έλεγχος μέσω υπερήχων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των συνδέσεων. 

Για συνδέσεις άλλου τύπου (εξωραφές, συγκολλήσεις μερικής διείσδυσης) θα εκτελεστεί 
μαγνητοσκοπικός έλεγχος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η έκταση του ελέγχου 
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σε αυτές τις περιπτώσεις αφορά περίπου το 15% του συνολικού μήκους της συγκόλλησης των 
συνδέσεων μερικής διείσδυσης. Στην περίπτωση όμως που θα διαπιστωθούν ελαττώματα 
στη συγκόλληση, ο έλεγχος θα επεκταθεί στο 100% του μήκους και θα αφαιρεθεί από τον 
υπολογισμό του συνολικού μήκους το ελαττωματικό τμήμα. Όλοι οι έλεγχοι θα εγκριθούν 
από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Οι συγκολλητές που εργάζονται στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο πρέπει να κατέχουν το 
κατάλληλο δίπλωμα για το συγκεκριμένο τρόπο συγκόλλησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες, που θα υποβληθεί για έλεγχο στην επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

12.6.5.2 ΟΠΕΣ ΚΟΧΛΙΩΣΕΩΝ 

Οι οπές για τους κοχλίες πρέπει να διανοιχτούν με τρυπάνι. Απαγορεύεται η χρήση φλόγας 
για την διάνοιξη των οπών για κοχλίες. Δεν επιτρέπονται, κατά την επί τόπου του έργου 
τοποθέτηση, εκκεντρότητες στις αντιστοιχίες των οπών μεγαλύτερες από τις ανοχές μεταξύ 
οπών και κοχλιών που αναφέρονται στην παράγραφο 7.7.1 του Ευρωκώδικα 3. 

Για διαμέτρους κοχλιών Μ12 και Μ14 η ανοχή είναι 1 χιλ. 

Για διαμέτρους κοχλιών Μ16 έως και Μ24 η ανοχή είναι 2 χιλ. Για διαμέτρους κοχλιών >Μ27 
η ανοχή είναι 3 χιλ. 

Για τις αποστάσεις μεταξύ κοχλιών και τις αποστάσεις από τα άκρα των ελασμάτων πρέπει να 
τηρούνται οι προδιαγραφές του κεφαλαίου 6.5 του Ευρωκώδικα 3. 

 

12.6.6 ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η αντιδιαβρωτική προστασία των χαλύβδινων στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
DIN 55928 «Προστασία από διάβρωση δομικών έργων από χάλυβα με επιστρώσεις». 

Θα ακολουθηθούν οι εξής φάσεις: 

o Προετοιμασία 

Πριν από την εφαρμογή των επιστρώσεων η επιφάνεια θα ελευθερωθεί από τις ακαθαρσίες 
και τα γράσα με την χρήση ειδικών διαλυτών και υδροβολής με γλυκό νερό ενώ οι μεγάλες 
εναποθέσεις σκωρίας θα απομακρυνθούν με μηχανικά μέσα (SSPC – SP1). 

Ιδιαίτερη επιμέλεια πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό δυσκόλως προσπελάσιμων σημείων, 
όπως πολύπλοκοι κόμβοι συνδέσεως, εξέχουσες γωνίες, κενά μεταξύ ελασμάτων κλπ. 

Η διαβάθμιση της αμμοβολής θα είναι Sa2,5 σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO 8501- 
1:1988. 

o Εφαρμογή επιστρώσεων 

Γενικά στα στοιχεία του φέροντος οργανισμού θα πρέπει να εφαρμοστεί: 

Μια στρώση Zn – primer πάχους 50 μικρών (τύπου Hempadur Zinc 15341/15343). 

Μια στρώση εποξειδικού χρώματος τύπου Hempadur Hi – Built 45200/45201, συνολικού 
πάχους ξηρού φιλμ 100 μικρών. 

Η δεύτερη στρώση αλιφατικής ακρυλικής πολυουρεθάνης τύπου Hempathane Topcoat 
55210, σε πάχος 50 μικρών. 

Εάν προβλέπονται οι συγκολλήσεις στο εργοτάξιο, η περιοχή συγκόλλησης του στοιχείου θα 
επικαλυφθεί αμέσως μετά την αμμοβολή με μια ταινία ώστε να αποφευχθεί η κάλυψη του με 
βαφές. Η αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή θα γίνει στο εργοτάξιο μετά την εργασία 
συγκόλλησης. 

Οι βαφές δεν εφαρμοσθούν γενικά όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη των 
10οC. 

Οι βαφές δεν μπορούν να εφαρμοσθούν όταν υπάρχει βροχή, άνεμος, ομίχλη ή όταν η 
θερμοκρασία της για βαφή επιφάνειας είναι μικρότερη της θερμοκρασίας συμπύκνωσης του 
μίγματος. Η βαφή δεν θα εφαρμοσθεί σε επιφάνειες βρεγμένες ή υγρές. 
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Κάθε φρέσκο χρώμα εκτεθειμένο σε συνθήκες κακοκαιρίας πρέπει να τεθεί σε συνθήκες για 
ξήρανση. Τα σημεία που έχουν υποστεί ζημιές πρέπει να απαλειφθούν, η επιφάνεια πρέπει 
να ετοιμαστεί εκ νέου και κατόπιν να ξαναβαφεί μέχρι να δημιουργηθούν οι ίδιες συνθήκες 
των περιοχών χωρίς ζημιές. 

Κάθε στρώση χρώματος θα εφαρμοστεί σαν συνεχής μεμβράνη χωρίς πόρους. Κάθε στρώση 
χρώματος πρέπει να ξηρανθεί σημαντικά πριν από την εφαρμογή των επόμενων στρώσεων 
ώστε να μην εμφανιστούν ανωμαλίες στην μεμβράνη όπως διογκώσεις η απώλεια συνάφειας 
με την προηγούμενη στρώση. 

Τα υλικά πρέπει να είναι βιομηχανίας που θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσίας και 
θα παραδοθούν σε κλειστά πακέτα που θα φέρουν το όνομα του παρασκευαστή και τον τύπο 
του προϊόντος. 

Όλα τα υλικά πρέπει να εγκριθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την χρήση και 
δοκίμια βαφής θα εκτελεστούν κατά την διάρκεια και εφαρμογή κάθε τύπου χρώματος. 

Κάθε ίχνος χρώματος εφαρμοσμένη σε επιφάνειες που δεν χρειάζονται βαφή θα 
απομακρυνθεί από τον κατασκευαστή με τα ίδια έξοδα. Όταν τελειώσουν οι εργασίες βαφής 
τα προστατευτικά μέτρα θα απομακρυνθούν και το εργοτάξιο θα επανέλθει στην 
προγενέστερη κατάσταση. 

Συνοπτικά η αντιδιαβρωτική προστασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Απολάδωση – απολίπανση κλπ, όπως παραπάνω. 

 Αμμοβολή βαθμού SA 2.5 κατά ISO 8501-1:1988. 

 Βαφή με μία στρώση Zn – primer, συνολικού πάχους 50 μικρών. 

 Βαφή με μία στρώση εποξειδικού χρώματος, συνολικού πάχους ξηρού φιλμ DFT 100 
μικρών. 

 Βαφή με μία στρώση ασφαλικής ακρυλικής πολυουρεθάνης, συνολικού πάχους ξηρού 
φιλμ (DFT) 50 μικρών. 

Για την ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να γίνονται οι πιο κάτω έλεγχοι: 

 Έλεγχος της τελικής επιφανείας από άποψη καθαρότητας και αδρότητας πριν 
ασταρωθεί. 

 Μακροσκοπικός έλεγχος των επιστρώσεων με την διαφορετική απόχρωση σε κάθε 
επίστρωση, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι το «χέρι» που βάφτηκε τελευταίο κάλυψε όλη 
την επιφάνεια και δεν άφησε κενά. 

 Έλεγχος των οργάνων βαφής από απόψεως καθαριότητος και ομαλής λειτουργίας. 

 Έλεγχος κλιματολογικών συνθηκών (θερμοκρασία όχι μικρότερη των 10οC και σχετική 
υγρασία μικρότερη από 80%). 

 Έλεγχος ποιότητας χρώματος από πλευράς συστάσεως και προδιαγραφών. 

 Πιστοποιητικά για το χρώμα που να αποδεικνύουν την αντοχή του στο χημικό 
περιβάλλον σε δραστική ουσία και την τοξικότητα. 

 Ανίχνευση των πιθανών κενών στον υμένα με ειδική συσκευή καθώς και μέτρηση 
πάχους ξηρού υμένα ανά στρώση με ειδικό ηλεκτρονικό όργανο. 

Αχρωμάτιστα θα μείνουν μόνο εκείνα τα μέρη του μεταλλικού φορέα που θα ενσωματωθούν 
μέσα στο σκυρόδεμα όπως π.χ. οι κοχλίες αγκυρώσεων των υποστυλωμάτων. Επίσης οι 
επιφάνειες που λειτουργούν σε τριβή μέσω προεντεταμένων κοχλιών υψηλής αντοχής. Δεν 
επιτρέπεται μετακίνηση ή φόρτιση κανενός χρωματισμένου στοιχείου, εάν τούτο δεν έχει 
στεγνώσει επαρκώς. 

 

12.7 ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
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Τα επιφανειακά τελειώματα σκυροδέματος διακρίνονται σε: 

 Τελειώματα επιφανειών σκυροδέματος που προκύπτουν μετά την αποξήλωση των 
τύπων 

 Τελειώματα ελεύθερων επιφανειών σκυροδέματος τα οποία αναφέρονται σε 
επιφάνειες που δε βρίσκονται σε επαφή με ξυλοτύπους και στις οποίες η επεξεργασία 
που τυχόν γίνεται εκτελείται κατά την περίοδο που το σκυρόδεμα είναι ακόμη 
‘πλαστικό’. 

12.7.1 ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟΤΥΠΟ Η ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟ 

Γενικά, όλες οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει να είναι καλής ποιότητας χωρίς φωλιές, κενά 
ή οπές. Μεγάλες ατέλειες μπορούν να προκαλέσουν την απόρριψη της κατασκευής του 
σκυροδέματος. 

Σε βάθος μικρότερο από 40mmαπό την τελική εκτεθειμένη επιφάνεια σκυροδέματος 
απαγορεύεται να υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα, εκτός από αυτά που τοποθετήθηκαν 
ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια. 

Καμία επιδιόρθωση τελειωμένων επιφανειών δε θα γίνεται εάν πρώτα οι επιφάνειες δεν 
επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει τις περιοχές που 
παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες ή 
δομικά ελαττώματα. Τα τελευταία πρέπει να επιδιορθώνονται από τον Ανάδοχο και να 
εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

Οι κοιλότητες πρέπει να καθαρίζονται με επιμέλεια και να προετοιμάζονται με ακμές 
περίπου κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέματος, να τρίβονται οι επιφάνειες για 
επιδιόρθωση με τσιμεντοπολτό και να γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα και άμμο στις ίδιες 
αναλογίες με αυτές του σκυροδέματος που επιδιορθώνεται. Το κονίαμα πρέπει να 
συμπιεστεί καλά ώστε να γεμίσει τελείως την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωμα ώστε 
να παρουσιάζει υφή ίδια με αυτή των γειτονικών επιφανειών. 

Οι οπές μετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων πρέπει να καθαριστούν με επιμέλεια, να 
διαποτιστούν με νερό και να γεμίσουν με ισχυρή τσιμεντοκονία. Πριν από την εφαρμογή της 
τσιμεντοκονίας πρέπει να απομακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. 

Το τελείωμα των επιφανειών σκυροδέματος που προκύπτουν μετά την αποξήλωση των 
τύπων θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις 

 

12.7.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Η ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι καλά αλφαδιασμένη και 
συμπυκνωμένη. Στους πυθμένες των δεξαμενών και γενικά όπου δεν πρόκειται να 
επακολουθήσει πρόσθετη στρώση από σκυρόδεμα ή από άλλο υλικό, η τελικά επιφάνεια 
πρέπει να είναι ομαλή. Η διάστρωση θα γίνεται με μυστρί ή με μηχανή και κατά περίπτωση 
με επίπαση τσιμέντου. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας το διάκενο κάτω από κανόνα 
δοκιμής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5mm. 

 

12.7.3 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Στην περίπτωση που θα παρουσιαστούν ατέλειες στην επιφάνεια του σκυροδέματος, ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί με δαπάνες του σε επιδιορθώσεις. Για το σκοπό αυτό θα 
προτείνει για έγκριση όλα τα υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, με τις ειδικές 
προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ατέλειες ή ζημιές στη μόρφωση του σκυροδέματος 
επιδιορθώνονται με τους παρακάτω τρόπους: 

α) Επιφανειακές κυψελωτές ατέλειες: 
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 αφαίρεση του χαλαρού υλικού, μέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του 
σκυροδέματος 

 καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα 

 τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από μίγμα 
αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώματος-νερού 

β) Σπασίματα από το ξεκαλούπωμα: 

 αφαίρεση του χαλαρού υλικού, μέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του 
σκυροδέματος 

 καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα 

 τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από μίγμα 
εποξειδικής ρητίνης και χαλαζιακής άμμου 

γ) Φυσαλίδες αέρα στην επιφάνεια: 

 καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα 

 τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από μίγμα 
αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώματος-νερού 

 εξομάλυνση της επιφάνειας με στοκάρισμα με το ίδιο υλικό 

 

12.8 ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ 
Οπτοπλινθοδομές - δρομικές, μπατικές, σενάζ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009. 

 

12.9 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-03-03-01-00 «Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί 
τόπου». 

 

12.10 ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ 
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1501-03-06-02-04:2009 

 

12.11 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1501-03-07-02-00:2009 

 

12.12 ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-03-05-02-01 «Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα». 

 

12.13 ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-03-07-03-00 «Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους». 

 

12.14 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-03-10-02-00 «Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων». 

 

12.15 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
Οι χρησιμοποιούμενοι υαλοπίνακες στο έργο θα καθοριστούν στη Μελέτη Εφαρμογής 
ανάλογα με την διατομή του κουφώματος στην οποία θα εφαρμοστούν, καθώς και τη μελέτη 
ΚΕΝΑΚ για όποια κατασκευή απαιτείται. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-03-08-07-01,02,03. 
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12.16 ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ – ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ 
12.16.1 ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ 

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00:2009 

12.16.2 ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ 

Τα πετάσματα επιστεγάσεων (φύλλα panels) είναι των ακόλουθων τύπων: 

 Πάνελ κατάλληλου πάχους από εξωτερικό χαλυβδοέλασμα 0,5 mm, εσωτερικό 
προβαμμένο χαλυβδοέλασμα 0,5 mm RAL 9002, ενδιάμεσα πετροβάμβακας ποιότητας 
100 kg/m3. Όπου απαιτείται θα πιστοποιείται πυραντοχή min 60’ (REI 60) ή άλλο αν 
απαιτηθεί από την Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. 

 Πάνελ πολυουρεθάνης κατάλληλου πάχους από εξωτερικό χαλυβδοέλασμα 0,5 mm 
RAL 9002 ή άλλο, εσωτερικό προβαμμένο χαλυβδοέλασμα 0,5 mm RAL 9002, 
πολυουρεθάνη πυκνότητας 40 Kg/m3. 

Σε κάθε περίπτωση τα επιλεγόμενα πάνελ θα πρέπει να διαθέτουν εκείνα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις θερμομόνωσης, παθητικής 
πυροπροστασίας και πιθανά διαβρωτικού περιβάλλοντος. 

Λοιπά ως ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01: 2009 

12.16.3 ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Τα πετάσματα πλαγιοκάλυψης είναι των ακόλουθων τύπων: 

 Πάνελ πολυουρεθάνης κατάλληλου πάχους από εξωτερικό χαλυβδοέλασμα 0,5 mm 
RAL 9002 ή άλλο, εσωτερικό προβαμμένο χαλυβδοέλασμα 0,5 mm RAL 9002, 
πολυουρεθάνη πυκνότητας 40 Kg/m3. 

 Πάνελ πολυουρεθάνης κατάλληλου πάχους από εξωτερικό χαλυβδοέλασμα 0,5 mm 
RAL 9002 ή άλλο, εσωτερικό προβαμμένο χαλυβδοέλασμα 0,5 mm RAL 9002, 
πολυουρεθάνη πυκνότητας 40 Kg/m3. 

Σε κάθε περίπτωση τα επιλεγόμενα πάνελ θα πρέπει να διαθέτουν εκείνα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις θερμομόνωσης, παθητικής 
πυροπροστασίας και πιθανά διαβρωτικού περιβάλλοντος. 

Λοιπές προδιαγραφές όπως ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01 και ΕΛΟΤ EN 14509 

«Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις – 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα - Προδιαγραφές». 

 

12.17 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Αντικείμενο του άρθρου είναι οι: 

 Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων. 

 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών. 

 Χρωματισμοί σιδερένιων επιφανειών. 

 Χρωματισμοί ορατών επιφανειών γυμνού σκυροδέματος και εξωτερικών τοίχων. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση μελέτη επιλογής χρωματισμών πριν από κάθε εργασία 
αυτού του είδους. Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του 
Αναδόχου.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει δείγματα με δικές του δαπάνες, για τον 
καθορισμό των τελικών χρωματισμών. 

 

12.17.1 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούνται, η μέθοδος εκτέλεσης εργασιών κλπ 
αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00:2009. 

12.17.2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
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Οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούνται, η μέθοδος εκτέλεσης εργασιών κλπ 
αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009. 

12.17.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούνται, η μέθοδος εκτέλεσης εργασιών κλπ 
αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00:2009. 

12.17.4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούνται, η μέθοδος εκτέλεσης εργασιών κλπ 
αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00:2009 

 

12.18 ΔΑΠΕΔΑ 
Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

 Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) εγκύκλιος 26/4-10-2012. 

 Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 

 Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

 

12.18.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 

Βιομηχανικό δάπεδο προβλέπεται σε όλα τα κτίρια που θα στεγάσουν τον εξοπλισμό της 
επεξεργασίας απορριμμάτων. 

Η επεξεργασία του βιομηχανικού δαπέδου θα γίνει επί της πλάκας σκυροδέματος. 
Προβλέπεται επίπαση και λείανση της νωπής επιφανείας του σκυροδέματος με σκληρυντικό 
τύπου MACRON της BASF ή SIKA ή ισοδύναμο σε αναλογία kg/m2 κατά τις προδιαγραφές του 
υλικού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παρακάτω. 

Λείανση της άνω επιφανείας του σκυροδέματος, διάστρωση του σκληρυντικού, χρώματος 
γκρί, λείανση και τύπανση δια μηχανικών μέσων και στην συνέχεια κοπή των αρμών σε 
κάνναβο 4Χ4 έως 5Χ5 εφόσον δεν πρόκειται για πλάκα ορόφου. Ειδικότερα: 

 Εξομάλυνση του σκυροδέματος με πήχη και εργαλεία χειρός, προ του φαινομένου της 
εφίδρωσης του σκυροδέματος. 

 Περαιτέρω εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με ελικόπτερο όταν το 
σκυρόδεμα έχει "τραβήξει". 

 Επίπαση του σκυροδέματος με σκληρυντικό υλικό και συμπύκνωση αυτού με τον 
λειαντήρα. 

 Συνεχείς λειάνσεις του δαπέδου με τον λειαντήρα έως ότου το δάπεδο λειανθεί 
τελείως. 

 Τελική λείανση του δαπέδου με σπάτουλα ή σκούπα. 

 Κάλυψη του δαπέδου επί 7 ημέρες με φύλλο πλαστικού ή βρεγμένες λινάτσες για την 
αγωγή του σκυροδέματος. 

 Κοπή αρμών εντός 48 ωρών από την διάστρωση του σκυροδέματος εφόσον τούτο 
κόβεται χωρίς να καταστρέφονται οι ακμές του αρμού. Οι αρμοί θα έχουν πλάτος 5 χιλ. 
και βάθος 25 χιλ. περίπου αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην στατική μελέτη. 

 Πλήρωση των αρμών με θερμή οξειδωμένη άσφαλτο τύπου 85/25 ή ασφαλτική 
μαστίχη και αφαίρεση της περίσσειας όσο ακόμα αυτή είναι θερμή. 

Κατά τα λοιπά η εφαρμογή γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Αν προβλέπονται μετά την κατασκευή του δαπέδου άλλες εργασίες ο εργολήπτης θα παίρνει 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται το δάπεδο από φθορές (μηχανικές ή χημικές 
βλάβες και λερώματα). Το δάπεδο θα πρέπει να παραδοθεί καθαρό. Διευκρινίζεται ότι η 
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τελική επιφάνεια του δαπέδου θα είναι απόλυτα επίπεδη εφόσον στην μελέτη δεν 
προβλέπονται ρύσεις. 

Λοιπά σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-10-01-00. 

12.18.2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Θα ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε κάθε διαδοχική στρώση υπόβασης, υποστρώματος και 
δαπέδου να είναι επίπεδη, ομαλή, γερή, χωρίς ρηγματώσεις, σαθρά, κενά (κούφια) και να 
παρέχει τις επιθυμητές αντοχές στην κυκλοφορία. Υποστρώματα με ελαττώματα θα 
καθαιρούνται και θα αντικαθίστανται. 

Τα δάπεδα θα είναι απολύτως οριζόντια ή θα παρέχουν τις επιθυμητές κλίσεις (3% ως προς 
τις σχάρες απορροής). 

Όπου από την μελέτη προβλέπεται δαπεδόστρωση με κεραμικά πλακίδια η χάραξη των 
αρμών θα είναι παράλληλη προς τους κύριους άξονες του χώρου και τέτοια ώστε σε κάθε 
περίπτωση να μην προκύπτουν δυσανάλογα μικρά μεγέθη πλακιδίων ή πλακών στα όρια των 
χώρων. Η αλλαγή υλικών τελειωμάτων θα γίνεται σε κατώφλια και τα δάπεδα θα είναι 
απολύτως συνεπίπεδα. 

Δάπεδα που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές, ελαττωματικά, 
λερωμένα και με επιφάνεια που δεν είναι τεχνικά και αισθητικά άψογη δεν θα γίνονται 
δεκτά. 

12.18.3 ΑΝΟΧΕΣ 

Απόκλιση από την στάθμη σχεδιασμού σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας των δαπέδων 
το πολύ + ή - 10 mm. Απόκλιση μεταξύ των δύο οποιωνδήποτε σημείων του δαπέδου που 
απέχουν μεταξύ τους 6.00μ. το πολύ 5 mm. Απόκλιση κάτω από οριζόντιο κατά οποιαδήποτε 
διεύθυνση κανόνα 3,00 μ. το πολύ 3 mm. Όπου απαιτούνται κλίσεις ο κανόνας της 
προηγούμενης παραγράφου τοποθετείται κεκλιμένος κατά την προδιαγραφείσα κλίση. 

 

12.19 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00. 

 

12.20 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΗΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) 

12.20.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές θα κατασκευαστούν όλες οι μεταλλικές κατασκευές στο 
έργο, δηλ., χαλύβδινα κουφώματα, χειρολισθήρες, σχάρες, πυράντοχα πετάσματα, κ.λπ. 
όπως καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης του έργου. Στις κατασκευές αυτές 
δεν περιλαμβάνονται οι φέρουσες μεταλλικές κατασκευές. 

12.20.2 ΠΡΟΤΥΠΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

 Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) εγκύκλιος 26/4-10-2012. 

 Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 

 Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και 
ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν 
υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά. 

 Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

12.20.3 ΥΛΙΚΑ 

Θα χρησιμοποιηθούν λαμαρίνες και λοιπές σιδηρές διατομές, όπως λάμες, γωνιές κ.λπ. 
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καθώς και κοίλες διατομές SHS, RHS σε συνδυασμό με διατομές IPE και UNP. Οι διατομές θα 
είναι καθαρές χωρίς παραμορφώσεις, ατέλειες ή άλλα ελαττώματα από το εκάστοτε 
κατάλληλο κράμα, μορφές και διαστάσεις όπως θα προσδιορίζονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη. 

Βιομηχανοποιημένα προϊόντα, όπως βίδες, μπουλόνια, βύσματα στήριξης, ειδικές διατομές, 
παρεμβύσματα, κ.λπ. θα έχουν χαρακτηριστικά σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη και θα 
υποβάλλονται όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη για έγκριση εκ των προτέρων από τον 
εργοδότη. 

12.20.4 ΕΡΓΑΣΙΑ 

Θα υποβληθούν για έγκριση πλήρεις πίνακες κουφωμάτων και λοιπών μεταλλικών 
κατασκευών, καθώς και όλα τα απαραίτητα σχέδια λεπτομερειών. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια από ειδικευμένους 
τεχνίτες με τη μεγαλύτερη επιμέλεια. 

Οι κολλήσεις θα γίνουν από διπλωματούχους συγκολλητές σύμφωνα με τα Γερμανικά ή τα 
Βρετανικά εθνικά πρότυπα και θα υποβληθούν δείγματα και λοιπές αποδείξεις ποιότητας και 
αντοχών από αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

Οι κατασκευαστές θα εγκρίνονται από τον εργοδότη. Όποτε είναι δυνατόν ομοειδείς 
εργασίες να εκτελούνται από τους ίδιους κατασκευαστές. 

Όλες οι συνδέσεις διατομών υπό γωνία θα γίνονται κατά τη διχοτόμο είτε με 
ηλεκτροσυγκόλληση, είτε με ειδικά τεμάχια. Ορατά ματίσματα διατομών (τσοντάρισμα) δεν 
θα γίνονται δεκτά αν τα μήκη των διατιθέμενων στο εμπόριο διατομών επαρκούν για το 
μήκος της υπόψη κατασκευής έστω και αν έχουν εκτελεσθεί με ακρίβεια. 

Όλα τα απαιτούμενα για τις κατασκευές στοιχεία και μετρήσεις θα λαμβάνονται επί τόπου, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στις ενώσεις και χωρίς ανωμαλίες, συναρμογές χωρίς 
διακύμανση της αντοχής των ενωμένων στοιχείων, πλήρης αντοχή και σταθερότητα 
κατασκευαζόμενων τμημάτων στα προβλεπόμενα φορτία, καλαίσθητες και ανθεκτικές 
συγκολλήσεις, αποφυγή παραμορφώσεων των μεταλλικών κατασκευών και δημιουργία 
μόνιμων τάσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων τους ή μεταξύ αυτών και άλλων 
κατασκευών του κτιρίου. 

Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και θα έχουν τις απαιτούμενες 
ανοχές. Όλοι οι κοχλίες θα παρουσιάζουν ομαλές επιφάνειες και όπου είναι δυνατόν θα είναι 
φρεζαριστοί. 

Οπές, εγκοπές και λοιπές υποδοχές για εξαρτήματα, στροφείς, κ.λπ., θα κατασκευάζονται με 
τα αντίστοιχα μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε 
η εφαρμογή να είναι απόλυτη και η κατασκευή να εμφανίζεται αισθητικά και 
κατασκευαστικά άρτια. 

Μεταλλικά στοιχεία που δεν είναι γαλβανισμένα και πρόκειται να ενσωματωθούν σε 
σκυρόδεμα, τοιχοδομές, υποστρώματα δαπέδων, κ.λπ. θα χρωματίζονται μετά από πλήρη 
καθαρισμό (γυαλοχαρτάρισμα, αμμοβολή, κ.λπ.)μ κατάλληλο χρώμα ασφαλτικής βάσης. 

Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα υποστούν καθαρισμό, αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμό, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στις επόμενες παραγράφους. 

Θα κατασκευαστούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα και 
τα εγκεκριμένα σχέδια. 

Δοκιμές αντοχών και λοιποί έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εντολές παρουσία του 
επιβλέποντα. 

12.20.5 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Τα επιλεγόμενα υλικά θα είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται γαλβανικό 
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φαινόμενο ή διαβρώσεις σε συναρμογές υλικών από ροή νερού, άλλες επιβλαβείς 
αλληλοεπιδράσεις άλλως θα τοποθετούνται κατάλληλα παρεμβύσματα. 

Θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των τελειωμένων κατασκευών από 
άλλες επόμενες εργασίες. 

Μεταλλικές κατασκευές που έχουν ετοιμασθεί στο εργοστάσιο, θα προσκομίζονται 
χρωματισμένες με τα κατάλληλα αντισκωριακά αστάρια προστατευμένες όπως στην 
παράγραφο 13.4. και θα τελειώνουν σε δύο στρώσεις, αφού ενσωματωθούν στο έργο. 

12.20.6 ΑΝΟΧΕΣ 

 Κιγκλιδώματα και κουπαστές κατά τον μήκος άξονα 3 mm, με ευθύγραμμο κανόνα 3 m. 

 Κιγκλιδώματα αποκλίσεις από την κατακόρυφο 3 mm, στο ύψος του ορόφου. 

 Απόκλιση στις κάσες 3Κ. 

 Ανοχή στις διαστάσεις των φύλλων ±0,5 mm κατά πλάτος και ύψος. 

 Ανοχή μεταξύ φύλλου και κάσας 2 mm γύρω- γύρω σε όλες τις πόρτες εκτός από τις 
ειδικές που θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. 

 Ανοχή μεταξύ κατωφλίου - δαπέδου και φύλλου 3 mm και κατά τα λοιπά όπως στην 
σχετική παράγραφο. 

 Καμία ανοχή για εξαρτήματα κ.λπ. στοιχεία του ίδιου τεμαχίου. 

 

12.21 ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-03-08-02-00 «Σιδηρά κουφώματα». 
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13 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

13.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
13.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το σύνολο της εγκατάστασης ύδρευσης θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις επιμέρους 
εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 
καθαρό νερό, τόσο των εγκαταστάσεων εντός των κτιρίων όσο και του δικτύου που οδεύει 
εξωτερικά αυτών. 

Οι υπολογισμοί και η κατασκευής της εγκατάστασης ύδρευσης θα γίνουν με βάση την ΤΟΤΕΕ 
2411/86. 

 

13.1.2 ΔIΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜHΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟY ΧΡHΣΗΣ 

Το δίκτυο διανομής νερού χρήσης θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των χώρων υγιεινής και των 
κτιρίων. Το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι από χαλκοσωλήνα ή γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
ή κατάλληλο πλαστικό σωλήνα ανάλογα με το χώρο χρήσης και τον τρόπο εγκατάστασης. 

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις όπου είναι δυνατόν θα οδεύουν σε κοινά επισκέψιμα κανάλια 
με τις στήλες της αποχέτευσης. Οι σωληνώσεις μέσα στους χώρους υγιεινής θα οδεύουν 
εντοιχισμένοι. 

Στους κεντρικούς κλάδους εγκαθίστανται σφαιρικές βάνες διακοπής (Ball Valves), για την 
ευχερή απομόνωση του δικτύου τροφοδοσίας. 

Σε όλες τις παροχές κρύου και ζεστού νερού των ειδών υγιεινής, νεροχυτών κλπ. θα 
προβλέπονται γωνιακοί διακόπτες. 

Η τροφοδοσία των κτιρίων και εγκαταστάσεων θα γίνει με υπόγειο εξωτερικό δίκτυο 
διανομής από πλαστικό σωλήνα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 

 

Τα εντός κτηρίων γραφείων & χώρων παραμονής προσωπικού (π.χ. κτίριο Προσωπικού) 
υπέργεια δίκτυα δύναται να είναι επίτοιχα χωνευτά ή/και εμφανή εντός ψευδοροφής ή/και 
ενδοδαπέδια. Το υλικό δύναται να είναι ανά περίπτωση από χαλκό ή/και κατάλληλους 
πλαστικούς σωλήνες, κατάλληλης αντοχής. 

Τα εντός βιομηχανικών κτηρίων δίκτυα (για την ανάγκη πλύσεων ή/και διεργασίας) θα είναι 
εμφανή από κατάλληλο γαλβανισμένο σωλήνα βαρέως τύπου (ή και υλικό ανώτερης 
ποιότητας και πάντα κατάλληλης αντοχής, ανά περίπτωση).  

Για τον εύκολο διαχωρισμό του δικτύου και των παροχών καθαρού νερού από αυτό του 
βιομηχανικού νερού τα υπόγεια τμήματα του δικτύου του καθαρού νερού θα είναι χρώματος 
μπλε ενώ του βιομηχανικού θα είναι χρώματος μαύρου. 

Επιπλέον τα εμφανή τμήματα των δικτύων (οι μεταλλικοί σωλήνες εσωτερικά των κτιρίων) θα 
βαφτούν ως εξής: 

 Μπλε χρώμα: δίκτυο καθαρού νερού 
 Πράσινο χρώμα: δίκτυο βιομηχανικού νερού 

 

Στην άφιξη του δικτύου σε κάθε κτήριο/μονάδα του έργου εγκαθίσταται φρεάτιο υπό 
ελάχιστη πίεση 30mΣΥ και με κατάλληλες διατάξεις: 

 Βαλβίδα αντεπιστροφής, 
 Βάνα αποκοπής, 
 Ταυ καθαρισμού και εκκένωσης του εσωτερικού (κτιριακού) δικτύου, 
 Ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης με το εξωτερικό δίκτυο πολυαιθυλενίου, 
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 Μανόμετρο γλυκερίνης με μέτρηση 0-10bar, 
 Αν η πίεση στο φρεάτιο είναι μεγαλύτερη των 50mΣΥ, στην παροχή θα τοποθετηθεί 

κατάλληλος μειωτής πίεσης (και εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα μη επαρκούς 
πίεσης σε κάποιο καταναλωτή, άλλως μπορεί να τοποθετηθεί μειωτής πίεσης σε 
άλλο κατάλληλο σημείο/-α του δικτύου αναχώρησης από το φρεάτιο). 

Όλα τα ανωτέρω εξαρτήματα θα είναι κατάλληλα για πίεση τουλάχιστον 10atm. 

Για κάθε συγκρότημα υδραυλικών υποδοxέων ενός κτηρίου θα υπάρxει βάνα διακοπής, ώστε 
να είναι δυνατή η απομόνωσή του σε περίπτωση βλάβης. 

Στα ψηλότερα σημεία του δικτύου τοποθετούνται αυτόματα εξαεριστικά. 

 

13.1.3 ΖΕΣΤO ΝΕΡO ΧΡHΣΗΣ 

Η τροφοδοσία των νιπτήρων και νεροχυτών, χώρων υγιηνής κ.λπ, με ζεστό νερό θα γίνεται 
από τοπικά θερμοδοχεία . 

Συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης: 

 κατ’ ελάχιστον στο κτίριο Προσωπικού, αλλά και όπου προβλέπεται χώρος μαζικών 
ντούς εργαζομένων, θα γίνει εγκατάσταση κατάλληλου boiler τριπλής ενέργειας 
(ηλεκτρική αντίσταση, ηλιακοί συλλέκτες σύστημα θέρμανσης)  

 Σε λοιπούς χώρους , όπου απαιτείται ζεστό νερό χρήσης, θα γίνει εγκατάσταση 
κατάλληλου ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. 

Το δίκτυο του ζεστού νερού θα μονώνεται κατάλληλα σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο θέρμανσης του νερού χρήσης το θερμό νερό 
από τις μηχανές συμπαραγωγής ενέργειας εφόσον το επιλέξει ο διαγωνιζόμενος και διαθέτει 
περίσσεια σε θερμική ενέργεια. 

 

13.1.4 ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (BOILER) 

To θερμοδοχείο θα είναι τύπου εγκεκριμένου από το Υπουργείο Βιομηχανίας και θα φέρει τη 
σήμανση CE. 

Θα αποτελείται από δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm εσωτερικά 
επενδεδυμένο με εποξειδική επάλειψη για εξασφάλιση αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

Το δοχείο θα περιβάλλεται από μη υγροσκοπικό μονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 5 cm. 
Εξωτερικά θα φέρει περίβλημα από φύλλο λαμαρίνας επισμαλτωμένο. 

Το θερμοδοχείο θα διαθέτει: 

 Εμβαπτιζόμενη ηλεκτρική αντίσταση. 

 Αυτόματο θερμοστάτη μεγάλης ακρίβειας με εμβαπτιζόμενο στέλεχος. 

 Ηλεκτρική θερμική ασφάλεια. 

 Ασφαλιστική βαλβίδα διπλής ενέργειας. 

 Αντεπίστροφη βαλβίδα. 

 Θερμόμετρο ενδείξεως της θερμοκρασίας του νερού κυκλικό. 

 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας επαγωγική. 

 Εναλλάκτη (σερπαντίνα) από χαλκό 

Το θερμοδοχείο θα φέρει επίσης αναμονές για την σύνδεση των σωληνώσεων εισαγωγής Φ 
1/2" και εξαγωγής Φ 3/4". 

Το θερμοδοχείο θα είναι δοκιμασμένο σε υδραυλική πίεση 20 bar τουλάχιστον. 

 

13.1.5 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤHΜΑ 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      90  

Οι αντλίες της ύδρευσης θα είναι φυγοκεντρικές, πολυβάθμιες και θα συνδέονται με τον 
κινητήρα με τη βοήθεια ελαστικού συνδέσμου. Οι στροφές δεν θα υπερβαίνουν τις 2900 
στρ./min. 

Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για πόσιμο νερό συνηθισμένης θερμοκρασίας, θα είναι 
υπολογισμένες και κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η διάβρωση 
των δρομέων και των κελυφών από το φαινόμενο της σπηλαίωσης (Cavitation). 

Το σώμα της αντλίας θα συνίσταται από πολλά όμοια δακτυλοειδή τμήματα αντίστοιχα με τις 
βαθμίδες της (εκτός από τα ακραία), τα οποία προσαρμόζονται με κοχλίες οι οποίοι 
διαπερνούν από ομόκεντρες οπές. Το κέλυφος (σώμα) της αντλίας και τα οδηγά πτερύγια 
κάθε βαθμίδας θα είναι κατασκευασμένα από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο (GG 

– 25) ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο άξονας της θα στηρίζεται πάνω σε αυτολιπαινόμενα έδρανα τα οποία στερεώνονται στις 
ακραίες βαθμίδες. Τα έδρανα θα είναι τριβείς ολίσθησης ή ένσφαιροι τριβείς και η διάρκεια 
της ζωής τους θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες. Οι δίσκοι του δρομέα θα είναι 
κατασκευασμένοι από ειδικό ορείχαλκο και κατεργασμένοι με επιμέλεια. Η αντλία θα είναι 
εφοδιασμένη με στυπιοθλίπτες, οι οποίοι επιθεωρούνται εύκολα και αποσυναρμολογούνται 
για αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων, τα οποία θα είναι από υλικό κατάλληλο για πόσιμο 
νερό. Η αντλία θα έχει διάταξη εξισορρόπησης της υδραυλικής πίεσης στο στυπιοθλίπτη της 
κατάθλιψης. Ο δρομέας με τον άξονα θα είναι ζυγοσταθμισμένος τουλάχιστον για την 
περιοχή μέχρι τον αριθμό στροφών κανονικής λειτουργίας. Η αντλία θα έχει τους αναγκαίους 
κρουνούς εξαερισμού και στόμιο εκκένωσης με πώμα. Η σύνδεση της με τις σωληνώσεις θα 
γίνεται με φλάντζες και θα συνοδεύεται από πρόσθετες κατάλληλες φλάντζες. 

Τα συγκροτήματα θα φέρουν δοχείο διαστολής κατάλληλου όγκου με μεμβράνη από 
ελαστικό υλικά κατάλληλο για πόσιμο νερό. 

Ο ηλεκτροκινητήρας της κάθε αντλίας θα είναι στεγανός ασύγχρονος βραχυ- κυκλωμένου 
δρομέα, τριφασικός τάσης 400 V, 50 Hz. Η ισχύς του θα είναι κατά 20% τουλάχιστον 
μεγαλύτερη από την απαιτούμενη στον άξονα της αντλίας, η οποία λειτουργεί με τις 
παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες λειτουργίας. Η ισχύς θα είναι οπωσδήποτε επαρκής για 
την κίνηση της αντλίας με μανομετρικό ύψος κατά 25% μικρότερο του κανονικού. 

Το πιεστικό συγκρότημα θα είναι τεχνολογίας inverter. Κάθε αντλία θα διαθέτει ανεξάρτητο 
inverter. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα έχει όλες τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές λειτουργίας των 
απαιτούμενων αυτοματισμών. Ο κινητήρας θα είναι προστασίας ΙΡ23. 

Το αντλιοστάσιο θα είναι σύμφωνο με τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 08-08-01-00, 08-08-02-00 και 08-08-
05-00. 

 

13.1.6 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και εσωτερικά επιστρώνεται με 
κατάλληλη υδατοστεγή υγρομόνωση. Επίσης θα κατασκευασθεί θυρίδα επίσκεψης με 
υδατοστεγές και αεροστεγές κάλυμμα όπως και γαλβανισμένη μεταλλική σκάλα που οδηγεί 
μέχρι τον πυθμένα της δεξαμενής. 

Η δεξαμενή συνδέεται με το αντλητικό συγκρότημα με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
αναρρόφησης. Τέλος η δεξαμενή θα φέρει σύστημα ελέγχου της στάθμης που δίδει και 
οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού, καθώς επίσης και σωλήνα εξαερισμού. 

Ο θάλαμος της δεξαμενής ύδρευσης θα έχει ελάχιστο ωφέλιμο όγκο αποθήκευσης καθαρού 
ύδατος 120 κ.μ. ανεξαρτήτως των απαιτήσεων κάθε διαγωνιζόμενου. 

Η δεξαμενή ύδρευσης και η δεξαμενή πυρόσβεσης θα είναι κατασκευασμένες στο ίδιο 
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συγκρότημα ή μεμονωμένες αναλογα με τις ανάγκες σχεδιασμού του έργου. Τα πιεστικά 
συγκροτήματα ύδρευσης και πυρόσβεσης θα εγκατασταθούν σε κλειστό χώρο ομότοιχα των 
2 δεξαμενών και η πρόσβαση θα γίνεται μέσω μεταλλικής θύρας. 

 

13.1.7 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Η συνολική εγκατάσταση ύδρευσης βιομηχανικού νερού περιλαμβάνει την δεξαμενή 
βιομηχανικού νερού, το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης που οδεύει στον περιβάλλοντα των 
κτιρίων χώρο και τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, δηλαδή τις υδραυλικές εγκαταστάσεις των 
κτιρίων. 

Το βιομηχανικό νερό ουσιαστικά αποτελεί τις καταλλήλως επεξεργασμένες εκροές της Μ.Ε.Σ. 
μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων (βιολογικός καθαρισμός) και είναι υψηλής 
καθαρότητας. Αποθηκεύεται σε δεξαμενή καθαρών-βιομηχανικού νερού (στην μονάδα Μ.Ε.Σ.), 
ελάχιστου όγκου 120m3, και διοχετεύεται μέσω κατάλληλου πιεστικού συγκροτήματος σε 
δίκτυο βιομηχανικού νερού στις επιμέρους καταναλώσεις της μονάδας. 

Η δεξαμενή θα πληρώνεται για λόγους ασφάλειας και από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, αλλά 
και από το δίκτυο καθαρού νερού του έργου. 

Από τη δεξαμενή βιομηχανικού νερού με τη βοήθεια πιεστικού συγκροτήματος κατάλληλης 
πίεσης και παροχής γίνεται η τροφοδοσία του δικτύου βιομηχανικού νερού, καθώς και της 
άρδευσης εφόσον είναι κατάλληλο. 

Το πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού εκτιμάται ενδεικτικά παροχής ~15m3/h σε 
τουλάχιστον 5Bar. 

Το πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού θα φέρει 1 εφεδρική αντλία, κατάλληλο πιεστικό 
δοχείο και δυνατότητα ευελιξίας για ανταπόκριση στις συνθήκες ζήτησης. Επιπλέον θα φέρει 
ηλεκτρικό πίνακα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και αυτοματισμούς (πιεσσοστάτη, 
παροχόμετρο, κλπ), καθώς και όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα (δικλείδες 
απομόνωσης, κλπ). Οι αντλίες είναι ανοξείδωτες. 

Η λειτουργία του πιεστικού συγκροτήματος θα είναι αυτόματη και το πιεστικό θα 
ενεργοποιείται όταν η πίεση στο δίκτυο νερού (στο δοχείο διαστολής) πέσει. Η εφεδρική 
αντλία ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση βλάβης αλλά και βάση χρονοπρογράμματος για 
ομοιόμορφη φθορά. 

Με βιομηχανικό νερό θα τροφοδοτηθούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω κτίρια και 
εγκαταστάσεις: 

 Τα διάφορα κτίρια (κτίριο μηχανικής διαλογής, ραφιναρίας, βιολ. επεξεργασίας, κλπ) 
για τις όποιες ανάγκες τους σε πλύσεις χώρων ή/και εξοπλισμού/διεργασίας, και 
εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση, 

 Τα συστήματα απόσμησης (βιόφιλτρα), 

 Πληρώσεις δεξαμενών ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων για διαβροχές, 

 Αναγκαίες πλύσεις εξωτερικών χώρων, εφόσον απαιτούνται ανά περίπτωση. 

Το εξωτερικό υπεδάφιο δίκτυο νερού θα κατασκευαστεί υπογείως από πλαστικό σωλήνα HDPE 
3ης γενιάς αντοχής τουλάχιστον PN 10Bar κατά ΕΝ 12201. 

Όλοι οι κεντρικοί αγωγοί ύδρευσης θα τοποθετούνται σε όρυγμα ελάχιστου πλάτους 0,50m και 
ελάχιστου βάθους 0,80m. Ο πυθμένας του ορύγματος διαστρώνεται με άμμο πάχους 10cm και 
στη συνέχεια τοποθετείται ο σωλήνας. Πάνω από το σωλήνα γίνεται πλήρωση με άμμο 15 cm 
και το υπόλοιπο όρυγμα επανεπιχώνεται με υλικό εκσκαφής. 

Κατά μήκος του κάθε δικτύου κατασκευάζονται φρεάτια με δικλείδες για τις απαραίτητες 
διακλαδώσεις και απομονώσεις τμημάτων αυτού. 
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Τα εντός βιομηχανικών κτηρίων δίκτυα (για την ανάγκη πλύσεων ή/και διεργασίας) θα είναι 
εμφανή από κατάλληλο γαλβανισμένο σωλήνα βαρέως τύπου (ή και υλικό ανώτερης ποιότητας 
και πάντα κατάλληλης αντοχής, ανά περίπτωση).  

Για τον εύκολο διαχωρισμό του δικτύου και των παροχών καθαρού νερού από αυτό του 
βιομηχανικού νερού τα υπόγεια τμήματα του δικτύου του καθαρού νερού θα είναι χρώματος 
μπλε ενώ του βιομηχανικού θα είναι χρώματος μαύρου. 

Επιπλέον τα εμφανή τμήματα των δικτύων (οι μεταλλικοί σωλήνες εσωτερικά των κτιρίων) θα 
βαφτούν ως εξής: 

 Μπλε χρώμα: δίκτυο καθαρού νερού 

 Πράσινο χρώμα: δίκτυο βιομηχανικού νερού 

 

Στην άφιξη του δικτύου σε κάθε κτήριο/μονάδα του έργου εγκαθίσταται φρεάτιο υπό ελάχιστη 
πίεση 30mΣΥ και με κατάλληλες διατάξεις: 

 Βαλβίδα αντεπιστροφής, 

 Βάνα αποκοπής, 

 Ταυ καθαρισμού και εκκένωσης του εσωτερικού (κτιριακού) δικτύου, 

 Ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης με το εξωτερικό δίκτυο πολυαιθυλενίου, 

 Μανόμετρο γλυκερίνης με μέτρηση 0-10bar, 

 Αν η πίεση στο φρεάτιο είναι μεγαλύτερη των 50mΣΥ, στην παροχή θα τοποθετηθεί 
κατάλληλος μειωτής πίεσης (και εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα μη επαρκούς 
πίεσης σε κάποιο καταναλωτή, άλλως μπορεί να τοποθετηθεί μειωτής πίεσης σε άλλο 
κατάλληλο σημείο/-α του δικτύου αναχώρησης από το φρεάτιο). 

Όλα τα ανωτέρω εξαρτήματα θα είναι κατάλληλα για πίεση τουλάχιστον 10atm. 

Για κάθε συγκρότημα υδραυλικών υποδοxέων ενός κτηρίου θα υπάρxει βάνα διακοπής, ώστε 
να είναι δυνατή η απομόνωσή του σε περίπτωση βλάβης. 

Στα ψηλότερα σημεία του δικτύου τοποθετούνται αυτόματα εξαεριστικά. 

Εσωτερικά των δεξαμενής θα γίνει κατάλληλη στεγάνωση (ενδεικτικά: με ισχυρή τσιμεντοκονία 
των 600 Kg τσιμέντου με στεγανωτικό μάζας και επάλειψη με στεγανωτικά υλικά). 

Η δεξαμενή περιλαμβάνει: 

 Στεγανή ανθρωποθυρίδα ελάχιστων εσωτερικών διαστάσεων 90cm x 90cm με 
εσωτερική σκάλα για πρόσβαση στο εσωτερικό της. 

 Σιδηροσωλήνα εξαερισμού διαμέτρου Φ3’’, η οποία θα ανεβαίνει κατακόρυφα και στο 
πάνω μέρος της θα σχηματίζει κυκλικό τομέα τουλάχιστον 180ο με κάλυψη από 
διάτρητο πλέγμα στο άκρο για την αποφυγή εισόδου μικροαντικειμένων στην 
δεξαμενή. 

 Σωλήνωση πλήρωσης. Η είσοδος στην δεξαμενή θα γίνεται από το πάνω μέρος της. 

 Σωλήνα υπερχείλισης από uPVC 6atm διαμέτρου Φ160mm. 

 Σωλήνωση αναρρόφησης τουλάχιστον 4’’ προς το συλλέκτη αναρρόφησης του 
πιεστικού βιομηχανικού νερού. 

 Δυνατότητα εκκένωσης. 

 

13.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
13.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η εγκατάσταση αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα αποχέτευσης: 

 Αποχέτευση λυμάτων. 
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 Αποχέτευση ομβρίων από τις σκεπές των κτιρίων. 

Οι υπολογισμοί της εγκατάστασης αποχέτευσης θα γίνουν με βάση την ΤΟΤΕΕ 2412/86. 

 

 

13.2.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η εγκατάσταση αυτή αφορά τα λύματα όλων των χώρων υγιεινής, όπως και λυμάτων που θα 
προκύψουν από πλύσεις στεγασμένων χώρων και μηχανήματων. 

Το σύνολο του συστήματος αποχέτευσης των λυμάτων θα χαραχθεί με στόχο τη γρήγορη και 
άνετη απομάκρυνση των λυμάτων από τα σημεία παραγωγής τους, προς το κεντρικό δίκτυο 
που θα οδεύει εκτός κτιρίων, σε διαδρομές με όσο το δυνατόν λιγότερες καμπύλες. 

Οι οριζόντιες σωληνώσεις των νιπτήρων θα συγκεντρώνονται σε σιφώνια και θα ενώνονται 
μέσω αυτών με την κατακόρυφη στήλη ή τον συλλεκτήριο αγωγό, ενώ οι λεκάνες θα 
συνδέονται με κλίση τουλάχιστον 2% απ' ευθείας με την κατακόρυφη στήλη ή τον 
συλλεκτήριο αγωγό. 

Τα λύματα από πλύσεις χώρων θα συλλέγονται με σιφώνια δαπέδου και κανάλια 
αποστράγγισης με χυτοσιδηρές εσχάρες και θα οδηγούνται επίσης στο εξωτερικό δίκτυο. 

Οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης θα είναι επισκέψιμες και δεν θα ενοχλούν αισθητικά. 

Το υψηλότερο σημείο του οριζοντίου δικτύου αποχέτευσης σε κάθε όροφο θα αερίζεται με 
δίκτυο αερισμού το οποίο αρχίζει πριν από την τάπα καθαρισμού και καταλήγει στη 
συλλεκτήριο στήλη αερισμού. 

Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι μεταλλικά σε όλους τους χώρους. 

Τα φρεάτια επίσκεψης των ακαθάρτων θα κατασκευάζονται κτιστά ή χυτά από σκυρόδεμα, 
θα επιστρώνονται εσωτερικά με ισχυρή πατητή τσιμεντοκονία και θα καλύπτονται με διπλό 
χυτοσίδηρο κάλυμμα που μονώνεται με στεγανωτικό υλικό. 

Στην απόληξη του σωλήνα αερισμού στο δώμα θα τοποθετείται συρμάτινη κεφαλή αερισμού. 

Τα λύματα θα συγκεντρώνονται από τους διάφορους υδραυλικούς υποδοχείς και θα 
οδηγούνται πάντα με ελεύθερη ροή και μέσω κατακόρυφων στηλών και οριζοντίου δικτύου 
προς το φρεάτιο του εξωτερικού υπογείου δικτύου αποχέτευσης. Από εκεί μέσω 
μηχανοσίφωνα οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό. 

Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τον ισχύοντα "Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων", τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της 
τεχνικής και της εμπειρίας, με τις μικρότερες δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων του 
κυρίου και με πολύ επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν 
φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης 
σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση της επιβλέψεως. Οι κανονισμοί με τους 
οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, συσκευών και υλικών 
των εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στις επιμέρους προδιαγραφές 
των υλικών. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια και τυποποιημένα 
προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται με την παραγωγή τους, χωρίς 
ελαττώματα, διαστάσεων και βάρους όπως προβλέπονται στους κανονισμούς, όταν δεν 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές. 

 

13.2.3 ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως των κτιρίων θα κατασκευασθεί με βάση τον 
κανονισμό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 και τους ακόλουθους γενικούς όρους: 

α) Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρος των διαφόρων τμημάτων του και τα υλικά 
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κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι διατάξεις των 
επισήμων κανονισμών του Ελληνικού κράτους για "Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις". 

β) Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς κατασκευής 
DΙΝ 8061/8062/19531. 

γ) Τα μέσα στο έδαφος, οριζόντια τμήματα του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς 
σωλήνες U-PVC 6 atm. 

δ) Οι κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-
PVC 6 atm. 

ε) Οι δευτερεύοντες σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα κατασκευασθούν από 
πλαστικοσωλήνες. 

στ) Οι δευτερεύοντες σωλήνες αερισμού θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες PVC 
4 atm διαστάσεων Φ 40mm. 

ζ) Οι κατακόρυφοι σωλήνες αερισμού του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς 
σωλήνες PVC 4 atm. 

η) Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνες μέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν με έδραση πάνω σε 
βάση από σκυρόδεμα των 200kg τσιμέντου, αρκετού πάχους (10cm) και πλάτους το οποίο θα 
διαστρωθεί στον πυθμένα του αντίστοιχου χαντακιού, με την ίδια ρύση, όπως ο 
αποχετευτικός αγωγός. Μετά την τοποθέτηση και συναρμογή των πλαστικών σωλήνων στο 
χαντάκι, αυτό θα γεμίσει πρώτο με ισχνό σκυρόδεμα που θα καλύπτει τους σωλήνες μέχρι το 
μισό της διαμέτρου τους και ύστερα με τα προϊόντα της εκσκαφής που θα κοσκινίζονται 
καλά. 

θ) Τα φρεάτια που διαμορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισμό κατά μήκος των υπογείων 
αποχετευτικών αγωγών στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης ή διακλάδωσης, ανεξαρτήτως 
διαστάσεων, θα κατασκευάζονται ως εξής: 

Ο πυθμένας του ορύγματος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό σκυρόδεμα 
περιεκτικότητας 200kg τσιμέντου ανά m3 σε πάχος 12cm πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί 
μισό τεμάχιο πλαστικού σωλήνα Φ10cm (κομμένο κατά μήκος δύο γενέτειρων διαμετρικά 
αντιθέτων) ίσιου ή καμπύλου ή διακλαδώσεως για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής 
προσαρμοζόμενου στεγανό με κανονική συναρμογή πάνω στους συμβάλλοντες στο ύψος του 
πυθμένα αποχετευτικούς αγωγούς από τους οποίους ο ένας πρέπει απαραίτητα να είναι ο 
γενικός αγωγός του κλάδου έτσι ώστε να μη διακόπτεται η συνέχεια της ροής από τον γενικό 
αγωγό. Τα στόμια των απορρεόντων στο φρεάτιο αγωγών από διάφορες διευθύνσεις θα 
τοποθετούνται χαμηλότερα του αυλακιού του κυρίου αγωγού. 

Τα τοιχώματα του φρεατίου θα εδράζονται πάνω στη διάστρωση του πυθμένα από ισχνό 
σκυρόδεμα θα κατασκευάζονται από δρομική οπτοπλινθοδομή με πλήρεις πλίνθους και 
τσιμεντοκονία 1:2 με τη δέουσα προσοχή, ώστε να μη μένουν κενά γύρω από τα στόμια των 
σωλήνων που συνδέονται στα φρεάτια. Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου θα 
επιχρίονται με τσιμεντοκονία αναλογίας 1 μέρους τσιμέντου και 2 μέρη άμμου θάλασσας, με 
λείανση της επιφάνειας τους με μυστρί, χωρίς όμως να καλύπτονται τα από πλαστικά τεμάχια 
(διαμορφούμενα στον πυθμένα) αυλάκια. Τα τοιχώματα των φρεατίων μπορούν να 
κατασκευασθούν και από οπλισμένο σκυρόδεμα 300kg αντί πλινθοδομής. Τα φρεάτια θα 
φέρουν διπλό στεγανό χυτοσίδηρο κάλυμμα βαρέως τύπου και πλαίσιο. Για εξασφάλιση της 
στεγανότητας μεταξύ καλυμμάτων και πλαισίων στις αυλακώσεις του περιθωρίου θα 
τοποθετηθεί λίπος. Όσα φρεάτια βρίσκονται σε θέσεις που διέρχονται οχήματα θα φέρουν 
καλύμματα τύπου και αντοχής αρκετής για το φορτίο τους. 

Το βάθος του φρεατίου θα είναι συνάρτηση της κλίσεως του προς αυτό οδηγούμενων 
σωλήνων που δεν πρέπει όμως να είναι μικρότερη από 1:100. 
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ι) Οι πλαστικοί σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα είναι βάρους σύμφωνου προς τους 
κανονισμούς, ανθεκτικοί, απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίς ρήγματα και με σταθερό πάχος 
τοιχωμάτων. 

ια) Οι πλαστικοί σωλήνες θα έχουν το πάχος που καθορίζεται στο σχέδιο θα είναι κατά το 
δυνατό συνεχείς ενώ θα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγητες ενώσεις. Για τον έλεγχο του 
πάχους των χρησιμοποιημένων πλαστικοσωλήνων καθορίζεται το ελάχιστο βάρος τους κατά 
διάμετρο. 

ιβ) Οι συνδέσεις των πλαστικοσωλήνων μεταξύ τους κατά προέκταση ή κατά διακλάδωση για 
τον σχηματισμό της σωληνώσεως θα επιτυγχάνεται με μούφα διαμορφωμένη στο ένα άκρο 
κάθε σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, ανθεκτικό, στην θερμοκρασία και στα 
διάφορα λύματα των οικιακών και των περισσοτέρων βιομηχανικών αποχετεύσεων. 

ιγ) Η προσαρμογή ορειχάλκινων εξαρτημάτων σε πλαστικοσωλήνες θα εκτελείται κατά όμοιο 
τρόπο. Οι συνδέσεις πλαστικοσωλήνων κατά διακλάδωση πρέπει να εκτελούνται λοξά σε 
γωνία 45o με καμπύλωση του σωλήνα διακλάδωσης κοντά στο σημείο διακλάδωσης για 
διευκόλυνση της ροής σε αυτούς. Οι ενώσεις των πλαστικοσωλήνων με σιδηροσωλήνες θα 
γίνονται με ειδικό ορειχάλκινο κοχλιωτό σύνδεσμο του οποίου το ένα άκρο θα συνδεθεί στον 
πλαστικοσωλήνα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, το άλλο δε θα κοχλιώνεται στο 
σιδηροσωλήνα. 

ιδ) Η προσαρμογή πωμάτων καθαρισμού και άλλων εξαρτημάτων σε πλαστικοσωλήνες 
πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο στροβιλισμός της 
ροής και η συσσώρευση τυχόν παρασυρμένων από τα αποχετευμένα νερά, στερεών ουσιών 
σε θέσεις προσαρμογής των εξαρτημάτων τους. Για τη στερέωση των πλαστικοσωλήνων σε 
τοίχους ή δάπεδα μέσα στα αυλάκια εντοιχισμού τους θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
τσιμεντοκονία. 

ιε) Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών 
αποχετεύσεως πάνω από το δώμα θα προστατεύονται από κεφαλή με πλέγμα από 
γαλβανισμένο σύρμα, όπου στα σχέδια σημειώνεται, όπως και όπου αυτό είναι αναγκαίο θα 
προβλεφθούν στόμια καθαρισμού με πώμα κοχλιωτό (τάπες). Οι διάμετροι των στομίων 
καθαρισμού θα είναι ίσες τις διαμέτρους των αντιστοίχων σωλήνων, όπου αυτό είναι δυνατό. 

ιστ) Οι πλαστικές κατασκευές (πχ. στραγγιστήρες δαπέδων, κ.λπ.) θα κατασκευασθούν από 
φύλλο πλαστικού πάχους 4mm. Οι στραγγιστήρες (σιφωνίου) θα φέρουν ορειχάλκινες 
σχάρες διαμέτρου 100mm. Το συνολικό βάρος χωρίς την ορειχάλκινη τάπα θα είναι 1.5kg με 
διάφραγμα (κόφτρα) η οποία θα φέρει κοχλιωτή ορειχάλκινη τάπα καθαρισμού Φ30. Επειδή 
τα οικοδομικά υλικά δεν προσβάλλουν τους πλαστικούς σωλήνες, δεν είναι αναγκαία η 
επάλειψη τους με προστατευτικά υλικά. Το σιφώνιο ουρητηρίων θα είναι κλειστό με 
ορειχάλκινο πώμα αντί σχάρας. 

 

13.2.4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Οι υπόγειοι σωλήνες θα τοποθετηθούν εδραζόμενοι πάνω σε βάση σκυροδέματος των 
διακοσίων [200] kg τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 10 cm και πλάτους 30 cm το οποίο θα 
διαστρωθεί στον πυθμένα του αντίστοιχου χαντακιού, με την αυτή ρύση όπως ο 
αποχετευτικός αγωγός. 

Μετά την τοποθέτηση και συναρμογή σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα γεμίζεται με ισχνό 
σκυρόδεμα 200 kg πλήρως καλύπτον τους σωλήνες μέχρι και 10 cm πάνω από το άνω μέρος 
τους και κατόπιν με τα προϊόντα της εκσκαφής καλά κοσκινιζόμενα. 

Τα κατά μήκος των υπόγειων αποχετευτικών αγωγών διαμορφούμενα φρεάτια επισκέψεως 
και καθαρισμού, ανεξάρτητα διαστάσεων, θα κατασκευάζονται όπως καθορίζεται πιο κάτω. 
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Ο πυθμένας του ορύγματος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό σκυρόδεμα 
περιεκτικότητας 200kg τσιμέντου ανά m², σε πάχος 12 cm, πάνω στο οποίο θα 
διαμορφώνεται αυλάκι με ενσωμάτωση σ' αυτό μισού τεμαχίου σωλήνα ευθύ, καμπύλου ή 
διακλαδώσεως Υ (κομμένο κατά την έννοια του άξονά του), προσαρμοζόμενου στεγανά με 
κανονική συναρμογή στους συμβάλλοντες αποχετευτικούς αγωγούς, στο ύψος του πυθμένα 
από τους οποίους ο ένας απαραίτητα θα είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου, ώστε να μη 
διακόπτεται η συνέχεια της ροής του γενικού αγωγού. 

Τα στόμια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις θα 
τοποθετούνται ψηλότερα του αυλακιού του κύριου αγωγού. 

Τα τοιχώματα του φρεατίου, εδραζόμενα στον από ισχνό σκυρόδεμα πυθμένα, θα 
κατασκευάζονται από δρομική οπτοπλινθοδομή με τούβλα και τσιμεντοκονία 1:2, με τη 
δέουσα προσοχή, ώστε να μη μένουν κενά γύρω από τα στόμια των σωλήνων. Τα τοιχώματα 
και ο πυθμένας του φρεατίου θα επιχρίονται με τσιμεντοκονία αναλογίας 1 μέρους τσιμέντο 
προς 2 μέρη άμμου θαλάσσης, με λείανση της επιφάνειάς τους με μυστρί, χωρίς να 
καλύπτουν τα πλαστικά τεμάχια που διαμορφώνουν τους αύλακες στον πυθμένα. 

Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσιδηρό κάλυμμα και πλαίσιο. Για εξασφάλιση της 
στεγανότητας μεταξύ καλυμμάτων και πλαισίων θα επαλειφθεί λίπος. 

Τα φρεάτια που τυχόν βρίσκονται σε θέσεις που διέρχονται οχήματα, θα φέρουν καλύμματα 
τύπου και αντοχής επαρκούς για τα σχετικά φορτία κλάσεως D400. 

Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσεως των σωλήνων, που συντρέχουν και 
που δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 1:100. 

 

13.2.5 ΔΟΚΙΜΕΣ 

13.2.5.1 ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ 

Η δοκιμή του δικτύου αποχέτευσης με αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση της 
αεροστεγανότητας της εγκατάστασης, και εκτελείται για όλη την εγκατάσταση ταυτόχρονα. 
Αφού γίνει η πλήρωση όλων των οσμοπαγίδων με νερό και σφραγιστούν όλες οι απολήξεις 
των στηλών αποχέτευσης στην οροφή του κτιρίου, εισάγεται στην εγκατάσταση μέσω 
αντλίας, αέρας πίεσης 38mm ΣΥ και κλείνει η εισαγωγή αέρα. Για χρονικό διάστημα όχι 
μικρότερο των 3min, η πίεση πρέπει να διατηρηθεί σταθερή. 

 

13.2.5.2 ΔΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Μετά την επιτυχή δοκιμή της στεγανότητας και για την εξακρίβωση της διατήρησης του 
απαιτούμενου ύψους απομόνωσης μέσα σε όλες τις οσμοπαγίδες, εκτελείται η δοκιμή 
ικανοποιητικής απόδοσης κατά τμήματα. Για την εκτέλεση της δοκιμής επιλέγεται αριθμός 
υδραυλικών υποδοχέων που συνδέονται στον ίδιο κλάδο, οριζόντιο ή κατακόρυφο. Μετά το 
πέρας των διαδοχικών δοκιμαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, η εγκατάσταση σφραγίζεται 
αεροστεγώς, όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας με αέρα, χωρίς να εισαχθεί νερό σε 
καμιά οσμοπαγίδα. Στην συνέχεια εισάγεται αέρας, όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας 
με αέρα, αλλά με πίεση μέχρι 25mmΣΥ και κλείνεται η εισαγωγή του αέρα. Η δοκιμή 
θεωρείται επιτυχημένη όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για 3min. 

Για όλες τις δοκιμές θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμής και θα υπογραφούν από τον 
επιβλέποντα και τον ανάδοχο. 

 

13.2.6 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

Για την άντληση, ανύψωση ή μεταφορά λυμάτων του δικτύου αποχέτευσης που απαιτηθεί να 
γίνει με αντλία, η αντλία θα είναι υποβρύχια, εμβαπτισμένη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 
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 Η πτερωτή θα είναι μονοκάναλη ή τύπου vortex. 

 Η αντλία θα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Από ανοξείδωτο χάλυβα θα είναι και ο άξονας της , ενώ η πτερωτή θα είναι από 
χυτοσίδηρο. 

 Θα φέρει διπλή στεγάνωση, με διπλό στυπιοθλίπτη. 

Ο κινητήρας θα φέρει σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας TCS (Thermo-Control-System) με 
θερμικούς αισθητήρες στο στάτη, οι οποίοι θέτουν την αντλία εκτός λειτουργίας στην 
περίπτωση υπερθέρμανσης της και την επανεκκινούν αυτόματα αφού κρυώσει. 

Επιπλέον θα έχει: 

 Κλάση μόνωσης: F (155º C) 

 Προστασία:  IP 68 

 Τροφοδοσία:  50 Hz-400V 

Για ονομαστική ισχύ κινητήρα πάνω από 2kW, θα εκκινεί με διάταξη αστέρα τριγώνου. 

Η αντλία μπορεί να έχει μέχρι δεκαπέντε (15) εκκινήσεις την ώρα, εγγυημένες, χωρίς να 
υπερθερμαίνεται ο κινητήρας. 

Ο κινητήρας θα ψύχεται από το ρευστό του υγρού θαλάμου. 

 

13.2.7 ΦΡΕΆΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Ισχύουν οι κάτωθι προδιαγραφές (ΕΤΕΠ): 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 

 

13.2.8 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Η εγκατάσταση αυτή θα αφορά την συλλογή των βρόχινων νερών από τη στέγη και τους 
ακάλυπτους χώρους και την απομάκρυνση τους από το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο. Ο 
υπολογισμός για την διατομή των υδρορροών και σωληνώσεων απορροής των βρόχινων 
νερών θα γίνε με βάση τον πίνακα 9 της ΤΟΤΕΕ 2412/86 την βροχόπτωση τουλάχιστον 300 
lt/sec.ha και τις επιφάνειες που θα αποχετευτούν. 

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα στόμια απορροής και τις κατακόρυφες στήλες ομβρίων 
(υδρορροές). 

Οι κατακόρυφες στήλες θα είναι από πλαστικούς σωλήνες και οι ακριβείς θέσεις και τρόπος 
όδευσης τους θα φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. Οι κατακόρυφες στήλες θα καταλήγουν 
σε φρεάτια ομβρίων. Για την απορροή των ομβρίων θα υπάρχει εξωτερικό υπόγειο δίκτυο 
δίδυμο από κάθε φρεάτιο, που θα καταλήγει στο ρείθρο του. 

Τα φρεάτια ομβρίων θα συνδέονται με το ρείθρο του πεζοδρομίουή με το δίκτυο ομβρίων με 
σωλήνες PVC 10 atm. 

 

13.3 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
13.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες 
κανονισμούς όπως δίνονται στην τεχνική περιγραφή του έργου. 

Για τη μελέτη και κατασκευή των έργων θα εφαρμοστούν επιπλέον οι κανονισμοί ΕΛΟΤ 
ΤΠ:1501-04-05-08-00, 1501-08-08-01-00, 1501-08-08-02-00, 1501-08-08-04- 

00, 1501-08-08-05-00 

Για τον διάφορο εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ακολούθως αναφέρονται οι 
γενικές τεχνικές προδιαγραφές του. 
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13.3.2 ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ 

Αν από τις μελέτες απαιτηθεί τέτοιο σύστημα, οι κεφαλές SPRINKLERS θα είναι 
κατασκευασμένες από ένα αναγνωρισμένο οίκο και είναι εγκεκριμένες από τις αρμόδιες 
αρχές της χώρας από την οποία προέρχονται ή από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό θα 
αποδεικνύεται με ανάλογο πιστοποιητικό της εγκρίνουσας αρχής. 

Οι κεφαλές θα αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό με κατάλληλο σπείρωμα για το βίδωμα 
τους πάνω στο εξάρτημα σωλήνα και με κατάλληλα διαμορφωμένη θέση για την γυάλινη 
αμπούλα, το σπάσιμο της οποίας θα επιτρέπει την διέλευση και τον καταιονισμό του νερού. 

Η αμπούλα περιέχει κατάλληλο υγρό, το οποίο σε ορισμένη θερμοκρασία, διαστελλόμενο 
σπάει την αμπούλα. Η κεφαλή ακόμη θα έχει στο ένα της άκρο κατάλληλα διαμορφωμένο 
δίσκο για τον διασκορπισμό και τον καταιονισμό του νερού. Είναι ισχυρής κατασκευής 
ανθεκτικής στα κτυπήματα, κατάλληλη για ανάρτηση από το κάτω μέρος των σωλήνων 
(Pendent Position). 

θα φέρουν κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει από τον κατασκευαστικό οίκο), 
έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δημιουργία οξείδωσης ή άλλου φαινομένου που θα 
μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην κανονική λειτουργία των κεφαλών, έστω και μετά 
από μεγάλο χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση τους. 

Όπου υπάρχουν ψευδοροφές και οι σωληνώσεις δεν είναι ορατές θα χρησιμοποιούνται 
κεφαλές με κατάλληλο αρμοκάλυπτρο (Flush Mounted Sprikler Heads). 

Η θερμοκρασία λειτουργίας των κεφαλών είναι 68°C (115°F). Το υγρό περιεχόμενο της 
γυάλινης αμπούλας είναι κόκκινο (κατά τους κανονισμούς F.O.C.). Εάν τοποθετηθεί κεφαλή 
SPRINKLER επάνω από κάποια συσκευή που παράγει θερμότητα τότε στο σημείο εκείνο 
τοποθετείται κεφαλή κατάλληλη για θερμοκρασία 79°C (175°F) (με υγρό χρώματος κίτρινου) 
ή και μεγαλύτερη. 

 

13.3.3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ 

Θα είναι κατασκευασμένες κατά DΙΝ 14461 και σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04- 05-01-01. 

Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο διαστάσεων περίπου 0,70 
Χ 0,50 Χ 0,18 m, θα είναι τύπου επίτοιχου και θα κατασκευασθούν από χαλυβδοέλασμα 
πάχους 1.5 mm. 

Το εμπρόσθιο μέρος θα είναι διαμορφωμένο σε πόρτα. 

Το πλαίσιο του ερμαρίου που στηρίζεται η πόρτα θα κατασκευάζεται με στραντζάρισμα της 
λαμαρίνας των πλευρικών τοιχωμάτων. Οι πλευρικές ενισχύσεις της πόρτας θα γίνονται με 
διπλό στραντζάρισμα. Το πλαίσιο της πόρτας θα είναι στο ίδιο επίπεδο με το πλαίσιο του 
ερμαρίου, όπου στηρίζεται η πόρτα. 

Η πόρτα θα στηρίζεται σε δύο ισχυρούς μεντεσέδες που συγκολλούνται με κατάλληλα 
διαμορφωμένη υποδοχή στο εσωτερικό των πλαισίων ερμαρίου και πόρτας έτσι ώστε η 
πόρτα να εφαρμόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο της πυροσβεστικής φωλιάς. Η μανδάλωση 
της πόρτας θα γίνεται με χωνευτή περιστρεφόμενη χειρολαβή (που δεν εξέχει από το 
εξωτερικό επίπεδο της πόρτας) και σύστημα μανδάλωσης στο εσωτερικό του ερμαρίου. Η 
χειρολαβή θα είναι κατασκευασμένη από ανοδειωμένο αλουμίνιο. 

Η πυροσβεστική φωλιά θα είναι βαμμένη εσωτερικά και εξωτερικά με αντισκωριακό χρώμα 
(γραφιτούχο μίνιο) και με δυο στρώσεις από ελαιόχρωμα σε κόκκινη απόχρωση (RAL 3000). 

Στην πυροσβεστική φωλιά θα είναι επικολλημένο επίπεδο πλαστικό με την ένδειξη 
"ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ". 

Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα περιλαμβάνει: 
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α. Ανέμη τύλιξης πυροσβεστικού σωλήνα διαμέτρου 470 mm και δυνατότητας περιτύλιξης 
μέχρι 30 m πυροσβεστικού σωλήνα τύπου C, διαμέτρου 1-3/4". 

Η ανέμη θα είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 1 mm , που 
πρεσσάρεται για την δημιουργία ομόκεντρων περιφερειών και στηρίζεται με σύστημα 
κατασκευασμένο από χαλύβδινα ελάσματα στο ερμάριο της Π.Φ και έχει την δυνατότητα 
εξερχόμενη της Π.Φ. να περιστραφεί κατά 270°. 

Όλη η κατασκευή της ανέμης-συστήματος στήριξης και περιστροφής γαλβανίζεται εν θερμώ. 

β. Σωλήνα πυρόσβεσης διαμέτρου 1-3/4" μήκους 20 m κατά DIN 14811 τύπου C με εσωτερική 
διάμετρο 38 m, πίεσης καταστροφής 40 bar, με εξωτερική επένδυση από διπλή πλέξη 
συνθετικών ινών, από 100% πολυεστέρα, με μέγιστη δυνατότητα κατά μήκος επιμήκυνσης 
5% και με εσωτερική επένδυση από συνθετικό ελαστικό συγκολλημένο στην εξωτερική 
επένδυση με την μέθοδο της επαφής. 

γ. Αυλό εκτόξευσης πολλαπλών εφαρμογών κατασκευασμένο κατά DIN 14365, με μοχλό 
όπου το όργανο ζεύξης είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε ξεκινώντας από τη θέση της 
διακοπής (μοχλός κάθετα στη διεύθυνση της ροής) επιτρέπει την επιλογή εκτόξευσης κατά 
συγκεκριμένη δέσμη ή κατά ακτίνα διασποράς. 

Η γωνία εκτόξευσης του νερού θα είναι μεταβλητή από 0° έως 160°. 

Ο αυλός θα έχει την δυνατότητα καταιονικής προστασίας του χειριστή, και τούτο θα είναι 
δυνατό ανεξάρτητα της επιλογής εκτόξευσης κατά δέσμη ή ακτινών διασποράς. 

Σε περίπτωση κινδύνου θα μπορεί να διακοπεί ολόκληρη η ροή με μια μοναδική κίνηση του 
χειριστή. 

Η λειτουργία του αυλού δεν θα επηρεάζεται από ακαθαρσίες ή διάφορα ινώδη υλικά. 

Στο περίβλημα θα υπάρχει απλός, συμβολικός χαρακτηρισμός για τις διάφορες θέσεις του 
διακόπτη (ηρεμία - συγκεντρωμένη δέσμη - ακτίνα διασποράς. 

Ο αυλός θα είναι από κράμα αλουμινίου χωρίς χαλκό κατά DΙΝ 1725 με επικάλυψη στη θέση 
χειρολαβής με ειδικό υλικό με επιφάνεια κατάλληλη για χειρολαβή (όχι λεία) και θα αντέχει 
σε κτυπήματα, θα είναι αντιοξειδωτικός και ανθεκτικός στη θερμότητα. 

Στον αυλό θα κοχλιούται ημισύνδεσμος κατά DIN 14307 για την σύνδεση με τον εύκαμπτο 
σωλήνα, κατασκευασμένος από κράμα Α1-Mg-Si κατά DIN 1725. 

δ. Βάννα σύνδεσης εύκαμπτων αγωγών τύπου "Stop Valve" βαρέως τύπου κατά DIN 14461 με 
σύνδεση σπειρώματος. Το σώμα, ο κοχλίας και ο δίσκος βάνας, είναι από ορείχαλκο. Η βάνα 
συνδέεται με το δίκτυο με ρακόρ 2" και με τον εύκαμπτο σωλήνα με ημισύνδεσμο συμπλέκτη 
πίεσης (STORZ) κατασκευασμένο κατά DIN 14307 από κράμα Α1-Mg-Si (DIN 1725). 

ε. Ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται με την βάννα και τον αυλό με συμπλέκτες 
ημισύνδεσμους (STORZ) με ουρά, κατασκευασμένους κατά DIN 14321, κατάλληλους για 
εύκαμπτο αγωγό πίεσης, κατασκευασμένους από κράμα Α1-Mg-Si (DΙΝ 1725) με δακτυλίους 
στεγανοποίησης από ελαστικό. 

Ο εύκαμπτος σωλήνας σφίγγεται στα Α1-Mg-Si με σφιγκτήρες τύπου C από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα. 

 

13.3.4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Οι πυροσβεστικοί σταθμοί θα είναι καταρχήν σύμφωνοι με τον κανονισμό ΕΛΟΤ ΤΠ:1501-04-
05-08-00 και µε τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα "∆" της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης Νο. 3. 

 

Οι σταθμοί αυτοί θα αποτελούνται από ένα ερμάριο μέσα στο οποίο εγκαθίστανται ορισμένα 
Ειδικά Πυροσβεστικά Εργαλεία και Μέσα και θα περιλαμβάνουν: 

Ο σταθμός τύπου «Α» θα περιέχει: 
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 Ενα (1) λοστό διαρρήξεως 
 Ενα (1) πέλεκυ μεγάλο 
 Ενα (1) φτυάρι 
 Μία (1) αξίνα 
 Ενα (1) σκερπάνι 
 Μία (1) αντιπυρική (δύσφλεκτη) κουβέρτα διασώσεως 
 Δύο (2) ηλεκτρικά φανάρια χεριού 
  

Στον σταθμό δε τύπου «Β» θα προστίθενται στα παραπάνω: 

 Μία (1) αναπνευστική συσκευή 
 Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο 
 Δύο (2) κράνη προστατευτικά 

Τα ερμάρια των ΣΕΠΕ θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και σε εξωτερικό χώρο, 
κατασκευασμένο από λαμαρίνα ντεκαπέ πάχους 2 mm, με ενισχύσεις με σιδερογωνιές, 
βιομηχανικού τύπου, συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατασκευής τους. 

Οι πόρτες των σταθμών θα έχουν άκαμπτο πλαίσιο και θα εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά 
σ' όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του σταθμού, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο 
εσωτερικό του. Για τον σκοπό αυτό, θα υπάρχει επίσης περιφερειακά σε κάθε πόρτα 
ελαστικό παρέμβυσμα, σταθερά συγκολλημένο σ' αυτή. Οι πόρτες θα φέρουν επίσης έκτυπες 
περσίδες για τον αερισμό του σταθμού. 

Στην μπροστινή όψη, της δεξιάς πόρτας του σταθμού θα αναγράφει με τυποποιημένα 
γράμματα η λέξη "Π. Σ.". Η αναγραφή των γραμμάτων θα γίνει με διπλή στρώση λευκού 
ελαιοχρώματος. Ο σταθμός εδράζεται πάνω σε βάση. 

Για την έδραση του, ο σταθμός θα φέρει περιφερειακά στη βάση του σιδηρογωνιά 50X50X5 
mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολλημένη στην σιδερογωνιά τριγωνική λάμα, στην οποία 
ανοίγονται τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια στο δάπεδο ή σε βάση από σκυρόδεμα. 

Οι πόρτες του σταθμού θα έχουν στους μεντεσέδες πυρρό ορειχάλκινο. Επίσης θα έχουν 
μάνταλο (όχι κλειδαριά) άριστης εμφάνισης και θα ανοίγουν με ευκολία. 

Ο σταθμός (και όλα του τα εσωτερικά ελάσματα, ράφια κλπ.) βάφεται με χρώμα ερυθρό (RAL 
3000). Η βαφή θα γίνεται αφού πρώτα απομακρυνθούν τελείως οι σκουριές, με ένα χρώμα 
ανοξειδωτικής βαφής και δύο χρώματα ελαιοβαφής, χρώματος κόκκινου, κατάλληλου για 
θερμοκρασία μεγαλύτερη από 120°C. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αντοχή της βαφής, τα 
ερμάρια μπαίνουν σε κλίβανο σε 100-120οC επί 15-30 λεπτά. Για την ανάρτηση εργαλείων 
πάνω στις πόρτες του σταθμού θα υπάρχουν ειδικές αναρτήσεις (ελαστικές, λουριά, κλπ.) 
κατάλληλα στερεωμένες πάνω στις πόρτες. 

 

13.3.5 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Το αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης θα περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες 
πυρόσβεσης (μία κύρια και μια βοηθητική – Jockey) και μία πετρελαιοκίνητη ίδιας 
δυναμικότητας με την κύρια ηλεκτροκίνητη, ένα πιεστικό δοχείο, συγκρότημα βαλβίδας 
συναγερμού, διακόπτη ροής και πίνακα αυτοματισμού. Οι αντλίες πυρόσβεσης θα είναι 
συγκροτημένες πάνω σε κοινή μεταλλική βάση από σίδηρο ή χυτοσίδηρο. το πυροσβεστικό 
συγκρότημα θα είναι κατά EN12845. 

 

13.3.5.1 ΑΝΤΛΙΕΣ 

Οι αντλίες θα είναι προϊόντα ειδικού εργοστασίου και οι χαρακτηριστικές τους θα φαίνονται 
σε έντυπα του κατασκευαστή. Η χαρακτηριστική καμπύλη της βοηθητικής - Jockey αντλίας θα 
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είναι τέτοια ώστε η αντλία να μπορεί να δώσουν το 1:50% της ζητούμενης παροχής σε 
μανομετρικό ύψος 100% του ζητούμενου. 

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, πολυβάθμιες και θα συνδέονται με τον κινητήρα με τη 
βοήθεια ελαστικού συνδέσμου. Οι στροφές δεν θα υπερβαίνουν τις 2900 στρ./min. 

Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για πόσιμο νερό συνηθισμένης θερμοκρασίας, θα είναι 
υπολογισμένες και κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η διάβρωση 
των δρομέων και των κελυφών από το φαινόμενο της σπηλαίωσης (Cavitation). 

Το σώμα της αντλίας θα συνίσταται από πολλά όμοια δακτυλοειδή τμήματα αντίστοιχα με τις 
βαθμίδες της (εκτός από τα ακραία), τα οποία προσαρμόζονται με κοχλίες οι οποίοι 
διαπερνούν από ομόκεντρες οπές. Το κέλυφος (σώμα) της αντλίας και τα οδηγά πτερύγια 
κάθε βαθμίδας θα είναι κατασκευασμένα από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο (GG 

– 25). 

Ο άξονας της θα στηρίζεται πάνω σε αυτολιπαινόμενα έδρανα τα οποία στερεώνονται στις 
ακραίες βαθμίδες. Τα έδρανα θα είναι τριβείς ολίσθησης ή ένσφαιροι τριβείς και η διάρκεια 
της ζωής τους θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες. Οι δίσκοι του δρομέα θα είναι 
κατασκευασμένοι από ειδικό ορείχαλκο και κατεργασμένοι με επιμέλεια. Η αντλία θα είναι 
εφοδιασμένη με στυπιοθλίπτες, οι οποίοι επιθεωρούνται εύκολα και αποσυναρμολογούνται 
για αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων, τα οποία θα είναι από υλικό κατάλληλο για πόσιμο 
νερό. Η αντλία θα έχει διάταξη εξισορρόπησης της υδραυλικής πίεσης στο στυπιοθλίπτη της 
κατάθλιψης. Ο δρομέας με τον άξονα θα είναι ζυγοσταθμισμένος τουλάχιστον για την 
περιοχή μέχρι τον αριθμό στροφών κανονικής λειτουργίας. Η αντλία θα έχει τους αναγκαίους 
κρουνούς εξαερισμού και στόμιο εκκένωσης με πώμα. Η σύνδεση της με τις σωληνώσεις θα 
γίνεται με φλάντζες και θα συνοδεύεται από πρόσθετες κατάλληλες φλάντζες. 

 

13.3.5.2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

Ο ηλεκτροκινητήρας της κάθε αντλίας θα είναι στεγανός ασύγχρονος βραχυ- κυκλωμένου 
δρομέα, τριφασικός τάσης 400 V, 50 Hz. Η ισχύς του θα είναι κατά 20% τουλάχιστον 
μεγαλύτερη από την απαιτούμενη στον άξονα της αντλίας, η οποία λειτουργεί με τις 
παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες λειτουργίας. Η ισχύς θα είναι οπωσδήποτε επαρκής για 
την κίνηση της αντλίας με μανομετρικό ύψος κατά 25% μικρότερο του κανονικού. 

Το ρεύμα εκκίνησης δεν θα υπερβαίνει κατά 6 φορές το ονομαστικό ρεύμα. Ο κινητήρας για 
λόγους διαθεσιμότητας της εγκατάστασης δεν θα έχει θερμική προστασία έναντι 
υπερφόρτωσης, θα συνοδεύεται όμως από αυτόματο προστασίας έναντι βραχυκυκλώματος. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα έχει όλες τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές λειτουργίας των 
απαιτούμενων αυτοματισμών. Ο κινητήρας θα είναι προστασίας ΙΡ23. 

 

13.3.5.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Ο πετρελαιοκινητήρας για την κίνηση της πετρελαιοκίνητης αντλίας θα είναι κατάλληλης 
ισχύος και πάντα 20% μεγαλύτερης από αυτή που απορροφά ή αντλία. Θα έχει αυτόματη 
εκκίνηση με εντολή από τον πίνακα του πιεστικού και θα εκκινεί όταν η ηλεκτροκίνητη αντλία 
παρουσιάζει πρόβλημα ή έλλειψη τάσης. Θα έχει ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου με 
επάρκεια για συνεχόμενη λειτουργία τουλάχιστον μιας ώρας. 

 

13.3.5.4 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH) 

Ο διακόπτης ροής θα εγκατασταθεί στον συλλέκτη εκκίνησης των επί μέρους δικτύων 
πυρόσβεσης και θα δίνει σήμα συναγερμού στον πίνακα πυρανίχνευσης, στον πιεζοστατικό 
διακόπτη του συγκροτήματος βαλβίδας συναγερμού και στον πίνακα αυτοματισμού των 
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αντλιών μόλις υπάρξει ροή νερού. 

Ο διακόπτης ροής θα διαθέτει ένα πνευματικό σύστημα καθυστέρησης που απορροφά τις 
στιγμιαίες ή λόγω μικροδιαρροών αυξομειώσεις στην πίεση του δικτύου για να 
αποφεύγονται οι λανθασμένοι συναγερμοί. 

Θα είναι κατάλληλης κατασκευής, βαρέως βιομηχανικού τύπου και μπορεί να συνεργάζεται 
σε δίκτυα αυτόματου καταιονισμού Sprinklers με πίνακα πυρανίχνευσης. 

Το μέγεθος του θα είναι αντίστοιχο με την διατομή του σωλήνα επάνω στον οποίο 
εγκαθίσταται. 

 

13.3.6 ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

13.3.6.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΉΡΑΣ CO2 

Ισχύουν οι κάτωθι προδιαγραφές (ΕΤΕΠ): 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 

Οι πυροσβεστήρες θα είναι εγκεκριµένοι, βαµµένοι χρώµατος κόκκινου, κατάλληλης 
χωρητικότητας και θα φέρουν πινακίδα µε όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις οδηγίες 
λειτουργίας, ενώ θα συνοδεύονται από ειδική ανθεκτική υποδοχή εξάρτησης για επίτοιχη 
εγκατάσταση. Η φιάλη θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοέλασµα. 

 

13.3.6.2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΌΝΕΩΣ 

Ισχύουν οι κάτωθι προδιαγραφές (ΕΤΕΠ): 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 

Οι πυροσβεστήρες θα είναι εγκεκριμένοι, βαμμένοι χρώματος κόκκινου, κατάλληλης 
χωρητικότητας και θα φέρουν πινακίδα με όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις οδηγίες 
λειτουργίας, ενώ θα συνοδεύονται από ειδική ανθεκτική υποδοχή εξάρτησης για επίτοιχη 
εγκατάσταση. Η φιάλη θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα. 

Η σκόνη φέρεται σε ατμόσφαιρα CO2 ώστε να εξασφαλίζεται πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 
12 bar. 

Η φιάλη δοκιμάζεται σε πίεση που να αντιστοιχεί στα 5/3 της πιέσεως λειτουργίας. Επιπλέον 
θα υπάρχει ασφαλιστικό με ελατήριο που να μη επιτρέπει να αυξηθεί η πίεση μέσα στο 
σώμα πάνω από το 0,90 της πίεσης δοκιμής. 

Θα φέρουν μόνο ένα άνοιγμα επί του οποίου θα είναι κοχλιωμένη η βαλβίδα εκτόξευσης, η 
χειρολαβή και μανόμετρο ελέγχου της εσωτερικής πίεσης με έντονα και ευκρινή σύμβολα για 
τον άμεσο έλεγχο της πίεσης, θα φέρουν σκόνη τύπου είτε Β.C.Ε. (150 ΚV) είτε Α.Β.C.Ε. (1000 
V) με αντίστοιχη ένδειξη. Όπου απαιτηθεί μεγαλύτερη ποσότητα θα χρησιμοποιηθούν 
τροχήλατοι πυροσβεστήρες 25 ή 50 kg. 

 

13.3.7 ΑΥΤΌΜΑΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΤΆΣΒΕΣΗΣ ΤΎΠΟΥ AEROSOL 

Το σύστημα αποτελείται γενικώς από: 

 Τοπικό πίνακα κατάσβεσης, σε διασύνδεση με τον πίνακα πυρανίχνευσης για 
μετάδοση σημάτων συναγερμού. 

 Ανιχνευτές θερμοδιαφορικού και φωτοηλεκτρικού τύπου. 
 Φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις συναγερμού (κουδούνι προσυναγερμού και 

φαροσειρήνα συναγερμού) 
 Φωτεινή ένδειξη «GAS STOP» 
 Κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης της κατάσβεσης. 
 Κομβίo για την χειροκίνητη απενεργοποίησης ή ακύρωσης της κατάσβεσης 
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 Γεννήτριες αεροζόλ  με βάσεις και πλήρη εξοπλισμό ενεργοποίησης. 
 Ηλεκτρική εγκατάσταση με πυράντοχα καλώδια . 

Το σύστημα ολικού κατακλυσμού με αεροζόλ θα προορίζεται για χρήση σε «επικίνδυνους» 
χώρους μη μόνιμης παρουσίας ανθρώπων.  

Ο σχεδιασμός των συστήματος δύναται να καλύψει κατηγορίες φωτιάς Α, B, C & F. Ο 
σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η συντήρηση του αυτόματου συστήματος κατάσβεσης με 
γεννήτριες αεροζόλ θα πληροί κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων και 
κανονισμών. 

Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και η εγκατάσταση και 
συντήρηση θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο συνεργάτη. Όλος ο εξοπλισμός θα είναι 
πιστοποιημένος σύμφωνα με τους ελληνικούς και  Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 

 

13.3.8 ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Οι τιθέμενες εν προκειμένω προδιαγραφές έχουν σαν στόχο: 

 Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των χρησιμοποιούντων το έργο. 

 Τη μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με χαμηλό (κατά το 
δυνατόν) αρχικό κόστος, μικρή δαπάνη συντήρησης και εξασφάλιση της σωστής και 
αξιόπιστης λειτουργίας κάθε εγκατάστασης. 

 Την επισκεψιμότητα των εγκαταστάσεων για ταχεία πρόσβαση σε περίπτωση ανάγκης 
και εύκολη συντήρηση. 

Η τροφοδότηση του δικτύου πυρόσβεσης θα γίνεται με νερό του δικτύου ύδρευσης μέσω 
δεξαμενής νερού και κατάλληλου πυροσβεστικού συγκροτήματος. 

 

13.3.8.1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Θα εγκατασταθεί πλήρες δίκτυο Πυρόσβεσης, το οποίο μέσω πιεστικού συγκροτήματος θα 
καλύπτει τόσο τα κτίρια όσο και τους υπαίθριους χώρους της μονάδας. 

Το δίκτυο υδροδοτείται από δεξαμενή πυρόσβεσης. με πυροσβεστικό συγκρότημα που 
περιλαμβάνει: 

 Κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία κατάλληλης παροχής 

 Κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία ίδιας παροχής 

 Βοηθητική αντλία (Jokey - Pump) 

 Πιεστικό δοχείο 

Σημειώνεται πως πετρελαιοκίνητη αντλία θα τοποθετηθεί ανεξάρτητα με την τοποθέτηση 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, για την καλύτερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 

Το δίκτυο θα αναπτύσσεται, με υπόγειο δίκτυο από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100, 3ης 
γενιάς και κλάσης πίεσης τουλάχιστον 16atm μέσα σε χαντάκι βάθους 100cm. 

Στις διελεύσεις των σωληνώσεων κάτω από δρόμους θα εγκιβωτίζονται επί πλέον με 
σκυρόδεμα για τη μηχανική προστασία τους. 

Το δίκτυο θα αναπτύσσεται όπου αυτό είναι εφικτό σε κατάλληλους βρόγχους ώστε να 
αποφευχθεί κάθε πιθανότητα σε περίπτωση σπασίματος κάποιου σημείου να μείνει 
απροστάτευτο τμήμα της μονάδας. Από το δίκτυο θα αναχωρούν κλάδοι μόνιμου 
συστήματος πυρόσβεσης προς τα κτίρια. 

Προς τον συλλέκτη του πυροσβεστικού συγκροτήματος θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
τροφοδότησης του δικτύου με νερό υπό πίεση μέσω κρουνού σύνδεσης των οχημάτων της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
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13.3.8.2 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και εσωτερικά επιστρώνεται με 
κατάλληλη υδατοστεγή υγρομόνωση. Επίσης θα κατασκευασθεί θυρίδα επίσκεψης με 
υδατοστεγές και αεροστεγές κάλυμμα όπως και γαλβανισμένη μεταλλική σκάλα που οδηγεί 
μέχρι τον πυθμένα της δεξαμενής. 

Η δεξαμενή συνδέεται με το αντλητικό συγκρότημα με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
αναρρόφησης. Τέλος η δεξαμενή θα φέρει σύστημα ελέγχου της στάθμης που δίδει και 
οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού, καθώς επίσης και σωλήνα εξαερισμού. 

Ο θάλαμος της δεξαμενής πυρόσβεσης θα έχει ελάχιστο ωφέλιμο όγκο αποθήκευσης ύδατος 
200 κ.μ. ανεξαρτήτως των απαιτήσεων κάθε διαγωνιζόμενου. 

 

Η δεξαμενή περιλαμβάνει: 

 Στεγανή ανθρωποθυρίδα ελάχιστων εσωτερικών διαστάσεων 90cm x 90cm με 
εσωτερική σκάλα για πρόσβαση στο εσωτερικό της. 

 Σιδηροσωλήνα εξαερισμού διαμέτρου Φ3’’, η οποία θα ανεβαίνει κατακόρυφα και 
στο πάνω μέρος της θα σχηματίζει κυκλικό τομέα τουλάχιστον 180ο με κάλυψη από 
διάτρητο πλέγμα στο άκρο για την αποφυγή εισόδου μικροαντικειμένων στην 
δεξαμενή. 

 Σωλήνωση πλήρωσης. Η είσοδος στην δεξαμενή θα γίνεται από το πάνω μέρος της. 
 Σωλήνα υπερχείλισης από uPVC 6atm διαμέτρου Φ160mm. 
 Σωλήνωση αναρρόφησης τουλάχιστον 8’’ προς κάθε κύρια αντλία. 
 Σωλήνωση αναρρόφησης προς την αντλία jockey. 
 Δυνατότητα εκκένωσης. 

Η δεξαμενή θα πληρωθεί από υδροφόρα ή από γεώτρηση. 

 

13.3.9 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Σε όλους του χώρους παραμονής προσωπικού αλλά και σε όλους του χώρους με υψηλή 
επικινδυνότητα για πυρκαγιά θα τοποθετηθούν διατάξεις πυρανίχνευσης. 

Οι διατάξεις πυρανίχνευσης αποτελούνται από τοπικό πίνακα πυρανίχνευσης με τους 
απαραίτητους αισθητήρες, τους χειροκίνητους σταθμούς αναγγελίας πυρκαγιάς, την 
φαροσειρήνα, κοκ. 

Όλοι οι σταθμοί θα είναι διασυνδεδεμένοι με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης στο κτήριο 
διοίκησης - εξυπηρέτησης για τον κεντρικό έλεγχο των εγκαταστάσεων. 

Οι πίνακες πυρανίχνευσης θα έχουν τον κατάλληλο αριθμό ζωνών-βρόχων για την 
αποτελεσματικότερη εποπτεία των χώρων, ενδεικτική λυχνία led και έξοδο 24V. 

 

13.3.9.1 Διευθυνσιοδοτούμενα Στοιχεία Γραμμής 

Σε κάθε βρόχο δύο αγωγών μπορούν να εξυπηρετούνται μέχρι 126 στοιχεία γραμμής με 
διεύθυνση. Τα στοιχεία γραμμής μπορεί να είναι πυρανιχνευτές, μονάδες ελέγχου ή μονάδες 
εισόδου/ εξόδου. 

Κάθε στοιχείο γραμμής χαρακτηρίζεται από το δικό του ιδιαίτερο αριθμό (διεύθυνση) που 
εγγράφεται κατά την διάρκεια του προγραμματισμού. 

Η ενεργοποίηση του ενδείκτη LED του στοιχείου γραμμής δεν αποτελεί λειτουργία του 
στοιχείου, αλλά του πίνακα ελέγχου. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πίνακας αποφασίζει άν το 
στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και κατά συνέπεια αποτελεί ασφαλή 
επιβεβαίωση ότι ο πίνακας ενεργοποιείται. 

Όλα τα στοιχεία (γραμμής) εκτός από τους απομονωτές, διαθέτουν εισόδους και εξόδους για 
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σύνδεση σε δακτυλιοειδές κύκλωμα που είναι ανεξάρτητης πολικότητας, ώστε να 
απλοποιείται η σύνδεση και να περιορίζονται τα πιθανά σφάλματα εγκατάστασης. 

 

13.3.9.2 Διευθυνσιοδοτούμενοι Πυρανιχνευτές 

Αποτελούνται από μονάδα επικοινωνίας (communications module) και αντίστοιχη 
αισθητήρια μονάδα (sensing unit), η οποία μπορεί να είναι θάλαμος ιονισμού, οπτικός 
θάλαμος, ανιχνευτές θερμότητας ή ένα σήμα διακοπής, όπως στους κατευθυντικούς 
σταθμούς αναγγελίας (κομβία συναγερμού). Κάθε πυρανιχνευτές παρέχει ως έξοδο ένα 
ψηφιακό σήμα που αντιστοιχεί σε κατάσταση ηρεμίας, πυρκαϊάς ή βλάβης. Η στάθμη 55 του 
ψηφιακού συστήματος για πυρανιχνευτές καπνού ή θερμοκρασίας αποτελεί το 
τυποποιημένο βιομηχανικό κατώφλι φωτιάς. 

 

13.3.9.3 Διευθυνσιοδοτούμενος Πυρανιχνευτής Ορατού Καπνού 

Η λειτουργία του στηρίζεται στην αρχή της σκέδασης του φωτός. Η είσοδος καπνού στο 
θάλαμο ανίχνευσης προκαλεί σκέδαση του υπέρυθρου φωτός που εκπέμπεται από παλμική 
πηγή και λαμβάνεται από φωτοευαίσθητο κύτταρο. Το σήμα στην συνέχεια ενισχύεται και 
μετατρέπεται σε ψηφιακό για εκπομπή από την μονάδα επικοινωνίας. Σε συνθήκες καθαρού 
αέρα η στάθμη του ψηφιακού σήματος εξόδου είναι 25. Η παρουσία καπνού προκαλεί 
αύξηση του φωτός που λαμβάνει το φωτοευαίσθητο κύτταρο και κατά συνέπεια αύξηση της 
στάθμης εξόδου. Ψηφιακό σήμα στην στάθμη 55 εκπέμπεται στην περίπτωση που η 
πυκνότητα καπνού υπερβεί το προκαθορισμένο κατώφλι πυρκαγιάς. 

Σήμα προσυναγερμού στάθμης 45-55 μπορεί να χρησιμεύσει ώστε να παρέχεται πρώιμη 
προειδοποίηση. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο για την μείωση των ανεπιθύμητων 
συναγερμών εξ αιτίας σκόνης (ψευδοσυναγερμών). Ελάττωση της στάθμης εξόδου κάτω από 
την κανονική στάθμη καθαρού αέρα αποτελεί ένδειξη βλάβης. 

Οι πυρανιχνευτές αυτού του τύπου είναι πιο ευαίσθητοι σε μόρια καπνού διαστάσεων 0.5-
10μm και γι' αυτό χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πολύ αργά 
εξελισσομένων πυρκαϊών χωρίς φλόγα και δεν απαιτείται ευαισθησία σε μη ορατό καπνό. 

Ο πυρανιχνευτής τοποθετείται σε ειδική βάση και η λειτουργία του είναι ανεξάρτητη 
πολικότητας. Δύο από τους ακροδέκτες της βάσης χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία, 
ενώ οι άλλοι δύο χρησιμοποιούνται για σύνδεση με απομακρυσμένη ενδείκτη ή με άλλη 
συσκευή που οδηγείται από τον ανιχνευτή. 

 

13.3.9.4 Διευθυνσιοδοτούμενος Ανιχνευτής Θερμοκρασίας 

Διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα θερμικής αίσθησης με σχεδόν γραμμική απόκριση στην 
περιοχή μεταξύ 20 και 900 C ενώ πάνω από αυτή την περιοχή παρέχει μετρητική τιμή όμοια 
με την θερμοκρασία περιβάλλοντος σε 0C. Με την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ελέγχου 
μπορεί να προγραμματισθεί ώστε να ανιχνεύει και να αναφέρει την τιμή της θερμοκρασίας ή 
τον ρυθμό ανόδου της θερμοκρασίας. 

Από μηχανική άποψη είναι παρόμοιας με τον ανιχνευτή καπνού και τοποθετείται στην ίδια 
ειδική βάση. 

 

13.3.9.5 Διευθυνσιοδοτούμενος Σταθμός Αναγγελίας 

Αυτή η συσκευή παρέχει πληροφορία για την κατάσταση ενός διακόπτη ο οποίος λειτουργεί 
σπάζοντας το τζάμι. Όπως και οι άλλες συσκευές έχει καθορισμένες στάθμες εξόδου, αλλά 
δεν παρέχει αναλογική μέτρηση. Σε κανονική κατάσταση εκπέμπει προς τον πίνακα ελέγχου 
σήμα στην στάθμη 16, το οποίο είναι εντός του κανονικού ορίου ηρεμίας, ενώ όταν σπάσει το 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      106  

τζάμι εκπέμπει σήμα στην στάθμη 64 που είναι υψηλότερη από το κανονικό κατώφλι 
συναγερμού (55). Οποιαδήποτε άλλη στάθμη εξόδου αντιστοιχεί σε κατάσταση βλάβης. 

Οι διευθυνσιοδοτούμενοι σταθμοί αναγγελίας διαφέρουν από τις άλλες συσκευές 
πυρανίχνευσης επειδή διαθέτουν "προτεραιότητα διακοπής". Αμέσως μετά την εκπομπή 
μηνύματος από τον πίνακα ελέγχου, μεσολαβεί ένα πολύ σύντομο διάστημα μέχρι να αρχίσει 
να απαντά η συσκευή στην οποία απευθύνθηκε ο πίνακας. Αν κάποια συσκευή με 
"προτεραιότητα διακοπής" έχει ενεργοποιηθεί, αυτή θα στείλει ένα σήμα στον πίνακα 
ελέγχου κατά το διάστημα αυτό και θα επαναλάβει αυτό το σήμα στις επόμενες επτά 
ευκαιρίες, κατά τις οποίες ο πίνακας ελέγχου θα απευθύνεται σε άλλες συσκευές. Μετά την 
ακολουθία διακοπών θα στείλει ψηφιακό σήμα στάθμης 64, όταν ο πίνακας ελέγχου 
απευθυνθεί στην ίδια. Το σύστημα "προτεραιότητας διακοπής" επιτρέπει στην κεντρική 
μονάδα ελέγχου να διαπιστώσει ένα συναγερμό από κατευθυντικούς σταθμούς αναγγελίας 
σε 0.1 sec και να αρχίσει τις απαραίτητες ενέργειες πριν διαπιστώσει την ακριβή θέση της 
συσκευής. Η γρήγορη ανταπόκριση στη λειτουργία των κατευθυντικών σταθμών αποτελεί 
σημαντική απαίτηση σε πολλές εφαρμογές. 

Η συσκευή και το πρωτόκολλο παρέχουν στον εξοπλισμό ελέγχου τα μέσα ώστε να εντοπίζει 
την συσκευή που λειτούργησε κατά την διάρκεια των τελευταίων οκτώ κύκλων διακοπών 
ακόμα και κατά την διάρκεια απομακρυσμένων δοκιμών. Η διεύθυνση του ενεργοποιημένου 
σταθμού αναγγελίας εντοπίζεται κατά την επόμενη σάρωση των στοιχείων του βρόχου στον 
οποίο συνδέεται (δηλ. εντός 4 sec) ή εάν απαιτείται εντόπιση σε συντομότερο χρόνο, ο 
πίνακας μπορεί να προγραμματισθεί ώστε να σαρώνει μόνο τους σταθμούς αναγγελίας. Οι 
μονάδες αυτές επιτηρούν την λειτουργία μιας εξωτερικής διακλάδωσης συμβατικών 
συσκευών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κοινή διεύθυνση. 

 

13.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
13.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το σύνολο αυτό των εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω 
εγκαταστάσεις: 

 Εγκατάσταση κλιματισμού στους χώρους γραφείων, αιθουσών, εργαστηρίου, κοκ. 

 Εγκατάσταση θέρμανσης σε όλους τους χώρους παραμονής του προσωπικού. 

 Εγκατάσταση κλιματισμού σε όλες τις καμπίνες χειροδιαλογής 

 Στα WC και στους χώρους υγιεινής η θέρμανση δύναται να γίνει με ηλεκτρικά 
θερμαντικά σώματα. 

 

Οι κανόνες κατασκευής δίνονται στην τεχνική περιγραφή των τευχών δημοπράτησης του 
έργου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες βασικές προδιαγραφές οι οποίες δύναται να 
τροποποιηθούν κατά την τεχνική προσφορά των διαγωνιζόμενων και να εφαρμοστούν και 
άλλοι τρόποι θέρμανσης και κλιματισμού των χώρων υπό την προϋπόθεση να καλύπτουν 
πλήρως τις απαιτήσεις των χώρων που προβλέπεται. 

 

13.4.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Θα υπάρχει πλήρης εγκατάσταση κλιματισμού – θέρμανσης όλων των χώρων γραφείων, 
καθώς και των μόνιμων θέσεων εργασίας όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η θέρμανση και ο 
κλιματισμός θα γίνει με αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου για κάθε γραφείο / χώρο με 
χρήση κεντρικών μονάδων VRV. Τα ψυκτικά δίκτυα σωληνώσεων κλιματισμού θα 
κατασκευασθούν από χαλκοσωλήνα. Τα δίκτυα συμπυκνωμάτων θα κατασκευασθούν από 
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πλαστικό σωλήνα υψηλής αντοχής. Τα δίκτυα σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής 
ψυκτικού μέσου θα είναι κατάλληλα μονωμένα. Από χαλκοσωλήνα θα κατασκευαστούν 
εξάλλου και τα δίκτυα διανομής ζεστού-κρύου νερού. Τα κλιματιστικά (split units, ψύκτες) θα 
έχουν ψυκτικό ρευστό R407 ή R410 και θα είναι τεχνολογίας Inverter, ενώ θα είναι 
ενεργειακής κλάσης Α. Θα φέρουν τηλεχειριστήριο, θερμοστάτη και όλες τις απαραίτητες 
ενδείξεις κατάστασης. Οι χώροι υγιεινής θα θερμαίνονται με ηλεκτρικούς θερμοπομπούς. 

 

13.5 ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 
Το δίκτυο θα υλοποιηθεί σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό και την τοποθέτηση των 
καταναλωτών πεπεισμένου αέρα, καθώς και τις απαιτήσεις σε ποσότητα πίεση αλλά και 
ποιότητα αέρα του κάθε μηχανήματος. 

Βασικές αρχές σχεδιασμού που θα τηρηθούν είναι: 

 Το δίκτυο θα έχει τον σχεδιασμό μονής κεντρικής γραμμής από όπου θα γίνεται η 
διανομή προς τις καταναλώσεις. 

 Η κεντρική/ες γραμμή/ες θα ξεκινάει από το συγκρότημα/τα συμπίεσης και θα οδεύει 
αναρτώμενη στην οροφή (ζευκτά, κ.λπ.). 

 Το μέγιστο μήκος κάθε διανομής δεν θα είναι μεγαλύτερο από 100m 

 Η μέγιστη πτώση πίεσης του δικτύου δεν θα είναι πάνω από 1.5% της λειτουργικής και 
ιδανικά όχι μεγαλύτερη από 0.1bar. 

 Η ταχύτητα στις σωληνώσεις δεν θα είναι μεγαλύτερη από 10m/s 

 

13.5.1 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 

Ο αεροσυμπιεστής θα είναι τύπου scroll ή screw, πλήρης ενσωματωμένος εντός 
ηχομονωτικού μεταλλικού κιβωτίου. 

Θα είναι εφοδιασμένος με προφίλτρο , φίλτρο αέρα και φίλτρο λαδιού, ψύκτη αέρα και 
λαδιού, εφοδιασμένος με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα με control αυτοματισμού. 

Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του θα προκύπτουν από τις απαιτήσεις του επιμέρους 
εξοπλισμό του κάθε διαγωνιζόμενου. 

 

13.5.2 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 

Το αεροφυλάκιο θα τοποθετηθεί μετά τον αεροσυμπιεστή για την αποθήκευση του αέρα και 
την ομαλοποίηση της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή. 

Θα είναι σύμφωνο με 

 87/404/EC 

 97/23/EE 

 ΦΕΚ 987/27.05.99 

Θα έχει την κατάλληλη χωρητικότητα ενώ η αντοχή του σε πίεση θα είναι τουλάχιστον 150% 
της πίεσης λειτουργίας του δικτύου. 

Θα φέρει υδατοπαγίδα για την δέσμευση της περιεχόμενης στον συμπιεσμένο αέρα 
υγρασίας, ελάχιστης απόδοσης 80%, ενώ θα είναι πλήρως γαλβανισμένο για αντοχή σε 
διάβρωση. 

 

13.5.3 ΦΙΛΤΡΑ 

13.5.3.1 ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

Φίλτρο/α υγρασίας θα τοποθετηθεί μετά το αεροφυλάκιο, τα χαρακτηριστικά του θα είναι: 

 Βαθμίδες φιλτραρίσματος : 5 micron - 20 micron 
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 Αυτόματη εξυδάτωση  :ναι 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας :x1,5 της ονομαστικής πίεσης τού δικτύου Μέγιστη 
θερμοκρασία λειτουργίας   :(10 bar) 50°C. 

 Σύμφωνο με την οδηγία :2002/95/CE (RoHS). 

 

13.5.3.2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

Φίλτρο λαδιού θα τοποθετηθεί μετά τον αεροσυμπιεστή για τη συγκράτηση του 
περιεχόμενου στον πεπιεσμένο αέρα λαδιού. 

Ο βαθμός φίλτρανσης ορίζεται σύμφωνα με το ISO12500, βάση του οποίου: 

 ISO 12500-2 ορίζει τον βαθμό απορρόφησης λαδιού σε απορροφητικά φίλτρα 

 ISO 12500-3 ορίζει τον βαθμό φίλτρανσης σωματιδίων. 

 και του ISO 8573.1:2009 που ορίζει τον βαθμό καθαρότητας σε κλίμακα 0-9 

 

Τα χαρακτηριστικά του θα είναι γενικώς: 

 Κλάση φίλτρανσης : HF ( 1 σε σωµατίδια, 1 σε λάδι) 

 Πτώση πίεσης (ξηρό)  : 0.04bar 

 Πτώση πίεσης (υγρό)  : 0.12bar 

 Αντοχή σε πίεση λειτουργίας  : ≥ x1,5 της  ονοµ. πίεσης του δικτύου 

 

13.5.4 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 

H κεντρική γραμμή διανομής θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ενώ οι 
επιμέρους σωληνώσεις προς τους καταναλωτές μπορούν να κατασκευαστούν και από 
πλαστικούς-ελαστικούς σωλήνες. Οι προδιαγραφές δίνονται παραπάνω στα δίκτυα υπό 
πίεση. 

Η μέγιστη θερμοκρασία του αέρα εντός των σωληνώσεων δεν θα ξεπερνάει τους 500C, 
εναλλακτικά θα τοποθετηθεί μεταψύκτης. 

 

13.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα συστήματα εξαερισμού και ειδικότερα στα δίκτυα 
αεραγωγών, στα διαφράγματα, τα στόμια και τους ανεμιστήρες. 

Γενικά η επιλογή των υλικών κατασκευής θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ 
άλλων το διαβρωτικό περιβάλλον των χώρων που εξαερίζονται. 

 

13.6.1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

Το πρωτεύον δίκτυο των αεραγωγών εντός των κτιρίων, καθώς επίσης και το υπέργειο εκτός 
των κτιρίων θα κατασκευαστεί από ελάσματα κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής από 
γαλβανισμένο χάλυβα. Το πρωτεύον δίκτυο εκτός των κτιρίων, εφ’ όσον είναι υπόγειο, 
μπορεί να κατασκευαστεί από PVC. 

Το δευτερεύον δίκτυο εντός των κτιρίων θα κατασκευαστεί ή με το ίδιο υλικό με το πρωτεύον 
ή εναλλακτικά από εύκαμπτους μεταλλικούς αεραγωγούς από αλουμίνιο ή PVC με συρμάτινη 
ενίσχυση, ώστε λόγω της ευκαμψίας τους, να έχουν την δυνατότητα με μικρές ακτίνες 
καμπυλότητας (κλειστές καμπύλες) να προσαρμόζονται στο χώρο. 

Η τοποθέτηση ευκάμπτων αεραγωγών σε υπόγεια δίκτυα απαγορεύεται. 

 

13.6.2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      109  

Σε κάθε κλειστό κτίριο επεξεργασίας και υποδοχής θα γίνει εγκατάσταση βιομηχανικού 
εξαερισμού (δίκτυα μεσαίας ή/και μεγάλης πίεσης), αποτελούμενη από κανάλια απαγωγής 
αέρα κυκλικής (επί το πλείστον) ή/και ορθογωνικής διατομής και κατάλληλων 
παχών/ενισχύσεων ανά περίπτωση και έτσι ώστε να υπάρχει υποπίεση στο χώρο. Οι 
αεραγωγοί θα είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα, εκτός του δικτύου εξαερισμού της μονάδας 
επεξεργασίας και διαλογής ΑΣΑ όπου μπορεί να είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

Οι μεταλλικοί αεραγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01 
και  με όσα ισχύουν στους υπόλοιπους ισχύοντες κανονισμούς (ΤΟΤΕΕ 2423/86, κλπ). 

Η στήριξη των αεραγωγών από τα οικοδομικά στοιχεία θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη 
στερεότητα, ακαμψία και έλλειψη θορύβων κατά την λειτουργία. 

Τα στηρίγματα των ορθογωνικών αεραγωγών θα κατασκευασθούν από λάμες ελάχιστου 
πάχους 6 mm.. 

Η στήριξη των κυκλικών αεραγωγών θα γίνεται με: 

 ανάρτηση του αεραγωγού με ντίζες από την οροφή, ή 

 ανάρτηση μέσω συρματόσχοινων από υψηλής αντοχής χάλυβα, ή 

 ανάρτηση του αεραγωγού με οδοντωτή χαλύβδινη ταινία. 

Όπου υπάρχουν πολλά στηρίγματα παραλλήλων σωληνώσεων πρέπει να χρησιμοποιείται 
τροχιά με σχισμή, η οποία στερεώνεται πάνω στην οροφή ή στον τοίχο. 

 

13.6.3 ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 

13.6.3.1 ΣΤΟΜΙΑ 

Ο γενικός εξαερισμός γίνεται με στόμια προσαρτημένα στους αεραγωγούς. 

Τα στόμια θα είναι μεταλλικά ή από ABS με υψηλή μηχανική αντοχή. Πρέπει να αποτελούνται 
από πλαίσια ορθογωνικής διατομής, πάνω στα οποία θα στερεώνονται πτερύγια 
αεροδυναμικής μορφής μέσω πείρων και πλαστικών δακτυλιδιών. Τα στόμια θα έχουν μια 
σειρά πτερύγια παράλληλα προς την μεγάλη διάσταση και εσωτερικά των πτερυγίων 
πολύφυλλο ρυθμιστικό διάφραγμα από φύλλα κινούμενα αντίθετα ανά δύο. Η ρύθμιση θα 
γίνεται από μπροστά με κατσαβίδι. 

 

13.6.3.2 ΧΟΑΝΕΣ 

Για τοπική απαγωγή αέρα, πάνω από μηχανήματα, θα χρησιμοποιηθούν τοπικές χοάνες 
απαγωγής. 

Οι χοάνες απαγωγής θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,0 mm με 
χείλη ενισχύσεως στα άκρα της χοάνης, περιμετρικά, για πρόσθετη μηχανική αντοχή. Οι 
διαστάσεις της χοάνης θα είναι σύμφωνες με την περιοχή του μηχανήματος που καλύπτουν, 
και γενικά πρέπει να είναι μεγαλύτερες από την εξυπηρετούμενη επιφάνεια κατά 0,20 m ανά 
μέτρο της αποστάσεως χοάνης-πηγής οσμών. Η κλίση των πλευρών της χοάνης δεν πρέπει να 
είναι μικρότερη των 40° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 

 

13.6.3.3 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Τα διαφράγματα θα είναι κατασκευασμένα χάλυβα ή από πλαστικό με υψηλή αντοχή σε 
διάβρωση. Επειδή υπάρχει πιθανότητα λειτουργίας των διαφραγμάτων σε εκρηκτικό 
περιβάλλον απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων στην κατασκευή και την τοποθέτηση αυτών 
(αντιεκρηκτική κατασκευή) και ειδικότερα: 

Τα κινούμενα μέρη του διαφράγματος που έρχονται σε επαφή με το ρεύμα του αέρα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένα από μη σιδηρούχα υλικά ή να έχουν επένδυση τόσο το κινητό όσο 
και το σταθερό μέρος του διαφράγματος με μη σιδηρούχο υλικό ικανού πάχους 
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Στα σημεία στήριξης των κινούμενων μερών πρέπει να υπάρχει δακτύλιος από μη σιδηρούχο 
υλικό, ενώ τα έδρανα δεν πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με το ρεύμα του αέρα 

 

13.6.3.4 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Τα ρυθμιστικά διαφράγματα είναι διαφράγματα διαχωρισμού ή διαφράγματα όγκου και 
μπορεί να είναι χειροκίνητα (όταν χρησιμοποιούνται μόνο για την αρχική ρύθμιση της 
εγκατάστασης) ή ηλεκτροκίνητα (όταν χρησιμοποιούνται για την συχνή ρύθμιση των 
ποσοτήτων του αέρα). 

Τα μέρη του διαφράγματος πρέπει να είναι από υλικό που δε διαβρώνεται. Τόσο το 
εσωτερικό μέρος του κελύφους, όσο και το πτερύγιο πρέπει να είναι από πλαστικό υλικό 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυβινίλοχλωρίδιο (PVC) για την εξασφάλιση αντεκρηκτικότητας και 
αντιδιαβρωτικότητας. 

Ο σερβοκινητήρας πρέπει να έχει ικανότητα να μετακινεί το διάφραγμα από τη μία θέση στην 
άλλη υπό πλήρη ροή αέρα στον αεραγωγό. Ο χρόνος από τη μία θέση στην άλλη δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 60 sec. Ο σερβοκινητήρας πρέπει να διαθέτει τερματικούς διακόπτες 
ΚΛΕΙΣΤΗΣ - ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ. 

 

13.6.3.5 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΟΓΚΟΥ 

Όπου είναι απαραίτητο να διακόπτεται η ροή του αέρα στον αεραγωγό τοποθετούνται σε 
ολόκληρη την διατομή του αεραγωγού για την ρύθμιση της παροχής του αέρα διαφράγματα 
όγκου. Σε ένα αεραγωγό με μέγιστη διάσταση μέχρι 400 mm τα διαφράγματα όγκου μπορεί 
να είναι ενός πτερυγίου (πεταλούδα) από πολυπροπυλένιο. Σε αεραγωγό μεγαλύτερων 
διαστάσεων τα διαφράγματα πρέπει να είναι πολύφυλλα με δύο ή περισσότερα πτερύγια, 
από PP ή ABS συνδεόμενα μεταξύ τους ώστε να κινούνται, είτε παράλληλα, είτε αντίθετα. 

 

13.6.4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

13.6.4.1 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες θα είναι απλής ή διπλής αναρρόφησης, αντισπινθηρικού 
τύπου (anti-spark) και θα αποτελούν μαζί με τον ηλεκτροκινητήρα ένα ενιαίο συγκρότημα 
που θα έχει κοινή βάση. 

Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από πολύ ισχυρά ελάσματα ανθεκτικά σε χημική 
διάβρωση. Οι βάσεις θα κατασκευασθούν επίσης από πολύ ισχυρά ελάσματα του ιδίου 
υλικού, διαμορφούμενα γωνιακά στα άκρα, με πρόσθετες ενισχύσεις διαταγμένες κατάλληλα 
επί των πλευρών ώστε να προσδίνεται στερεότητα και ακαμψία. 

Ο κώνος της αναρρόφησης πρέπει να έχει αεροδυναμική μορφή, ώστε σε συνδυασμό με το 
καλά μελετημένο κέλυφος να εξαλείφουν τον θόρυβο από στροβιλισμούς. 

Η πτερωτή πρέπει να είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο, PVC ,πλαστικό ενισχυμένο 
με ίνες γυαλιού GRP ή ανοξείδωτο χάλυβα. Πρέπει να είναι κατασκευασμένη με επίπεδα 
πτερύγια κεκλιμένα αντίθετα προς την φορά περιστροφής, και να είναι τύπου μη 
υπερφορτιζομένου (non over loading), με υψηλό βαθμό απόδοσης. 

Όλες οι πτερωτές μετά την αποπεράτωση της κατασκευής τους, πρέπει να είναι στατικά και 
δυναμικά ζυγοσταθμισμένες. 

Οι στροφές της κανονικής λειτουργίας θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερες από τον πρώτο 
κρίσιμο αριθμό στροφών. Οι άξονες θα πρέπει να κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα, 
με ανοχές ISA-H9. 

Όλες οι κατασκευαστικές κλάσεις πρέπει να φέρουν έδρανα με ρουλεμάν βαρέως τύπου 
αυτορυθμιζόμενα μονόσφαιρα ή δίσφαιρα, ή βαρελοειδούς τύπου για τους μεγάλους 
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ανεμιστήρες. Τα ρουλεμάν θα έχουν επιλεγεί για διάρκεια ζωής 100.000 ώρες. 

Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι ασύγχρονοι με βραχυκυκλωμένο δρομέα, τριφασικοί, για τάση 
λειτουργίας 400 V με στροφές μέχρι 2900 rpm, και ισχύ αρκετή για την κάλυψη της 
απαιτούμενης ισχύος στον άξονα του ανεμιστήρα με περιθώριο 20% τουλάχιστον. Ο βαθμός 
προστασίας των ηλεκτροκινητήρων θα είναι ΙΡ55 και να έχουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική 
προστασία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές. Η κλάση μόνωσής τους πρέπει να είναι F. 

Η κίνηση από τον ηλεκτροκινητήρα πρέπει να μεταδίδεται στους ανεμιστήρες με τροχαλίες 
αυλακωτές και ιμάντες ατέρμονες τραπεζοειδείς. Η τροχαλία του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να 
είναι διαιρούμενη με μεταβλητή διάμετρο έτσι που να μπορεί να ρυθμισθεί η σχέση 
μετάδοσης κατά ±10%. 

Η ικανότητα του συστήματος μετάδοσης της κίνησης πρέπει να είναι το λιγότερο 50% 
μεγαλύτερη από την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα. 

Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης πρέπει να προστατεύεται με κάλυμμα. 

Για την αθόρυβη λειτουργία του συγκροτήματος των ανεμιστήρων, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλίζεται η ηχητική μόνωση αυτών από την βάση τους. Τα αντιδονητικά αυτά 
στηρίγματα πρέπει να είναι του τύπου RUBBER IN SHEAR ή τύπου ελατηρίου. Εναλλακτικά 
μπορεί να κατασκευασθεί από ελαστικό αντικραδασμικό έδρανο επικάθησης ενδεικτικού 
τύπου ETAFON-EP τοποθετημένο σε μονή στρώση. 

 

13.6.4.2 ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Οι αξονικοί ανεμιστήρες πρέπει να είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση 
εντός αγωγών (In-line) ανάλογα με την τεχνική λύση. 

Οι πτερωτές θα αποτελούνται από πτερύγια κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
πρεσσαριστή. Οι άξονες θα είναι στερεωμένοι σε μία κεντρική πλήμνη και η όλη κατασκευή 
θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένη. Οι πτερωτές πρέπει να είναι αντιστρέψιμες. 

Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι επαγωγικοί με τύλιγμα κλωβού, ερμητικού τύπου, σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα UNE 20-113 και CEI 34-1, τριφασικοί 230 V/400 V– 50 Hz, ταχύτητας 
περιστροφής1.450 rpm ή μικρότερης με βαθμό προστασίας ΙΡ55, αντιεκρηκτικού τύπου Εexd-
IIB-T5 όπου ο άερας ενδέχεται να περιέχει εκρηκτικά άερια. 

Η ηλεκτρική μόνωση πρέπει να είναι κλάσης Β και κατάλληλη για μέγιστη θερμοκρασία αέρα 
40ΟC. Ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος και τα 
ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα. 

Τα πλαίσια ανάρτησης πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη μεταλλικό υλικό με 
κατάλληλα διαμορφωμένο κώνο αναρρόφησης, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 
αεροδυναμική απόδοση. 

Οι αξονικοί ανεμιστήρες θα πρέπει να συνοδεύονται από ανοξείδωτες σίτες για την αποφυγή 
εισόδου εντόμων. 

 

13.7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο μέσης τάσης της Δ.Ε.Η. Ο υποβιβασμός τάσης θα γίνει 
σε ειδικά στεγασμένο χώρο και θα περιλαμβάνει 2 μετασχηματιστές υποβιβασμού της τάσης. 
Τα έργα αφορούν το αντικείμενο μέσα στο γήπεδο και μέχρι τα όρια του οικοπέδου στην 
είσοδο του έργου. Η σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., και ο τρόπος μηχανικής προστασίας 
του θα υποδειχθούν από αυτήν. Το δίκτυο μέχρι την είσοδο του γηπέδου έρχεται με ευθύνη 
του φορέα και της ΔΕΗ, με δαπάνες του φορέα. 

Οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτές τις Προδιαγραφές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
τη μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή όλων των επί μέρους τμημάτων 
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της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του έργου. 

Οι παρακάτω προδιαγραφές παρουσιάζουν μια συνολική εικόνα των απαιτήσεων του έργου 
και δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις της τεχνικής πρότασης. Σε κάθε 
περίπτωση δεν θα αλλοιώνονται βασικές απαιτήσεις που τροποποιούν το οικονομικό και 
φυσικό αντικείμενο του έργου. 

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής: 

 Υποσταθμό υποβιβασμού τάσης για την τροφοδοσία του έργου  

 Υποσταθμό ανύψωσης τάσης που παράγεται από την μηχανή συμπαραγωγής 
ενέργειας για τη μεταφορά στο δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ  

 Δίκτυο μεταφοράς μέσης τάσης μέχρι τον υποσταθμό 

 Δίκτυο διανομής ενέργειας χαμηλής τάσης. 

 Πίνακες διανομής ισχύος 

 Πίνακες αυτοματισμού 

 Δίκτυο εξωτερικού φωτισμού 

 Εγκατάσταση γείωσης 

 Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 

 Τηλεφωνική εγκατάσταση 

 Δίκτυο ασθενών ρευμάτων και αυτοματισμού 

 Εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων. 

 

13.7.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Στις προδιαγραφές που ακολουθούν, όπου γίνεται μνεία προτύπων και κανονισμών, νοείται 
ότι αυτά αναφέρονται σαν οδηγοί για την αποδεκτή ποιότητα υλικών και εργασίας. 
Εναλλακτικά πρότυπα είναι αποδεκτά εφόσον προδιαγράφουν ισοδύναμες ποιότητες 
προϊόντων και συμφωνούν με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τις προδιαγραφές της ΔΕΗ. 

 Προδιαγραφές ΕΛΟΤ HD384 

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02, 1501-04-20-02-01, 1501-04-20-01-03 

 Ηλεκτρολογικές προδιαγραφές ΔΕΗ 

 Γερμανικά πρότυπα VDΕ 

 Γερμανικά πρότυπα DΙΝ 

 Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ICΕ και Διεθνής Οργάνωση Τυποποίησης ISO. 

 Διεθνής Επιτροπή Πιστοποίησης Συμβατότητας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού CΕΕ 

 Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού CΙΕ 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παραπάνω προτύπων ισχύει η παρακάτω σειρά 
προτεραιότητας: 

1. Προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

2. Ηλεκτρολογικές Προδιαγραφές ΔΕΗ 

3. Η Παρούσα Προδιαγραφή 

 

13.7.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Μέση τάση 20KV 

 Διανομή ενέργειας 400-230V (50HZ) 

 Κινητήρες από 1-160ΚW 400V (3 φάσεις) 

 Κινητήρες κάτω από 1 ΚW 230V (1 φάση) 
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 Φωτισμός 230V (1 φάση) 

 Ρευματοδότες κοινοί (απλοί και SHUCKO) 230V (1 φάση) 

 Ρευματοδότες ισχύος 400V (3 φάσεις) 

 Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 βαθμ. οC 

 

13.7.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Η όλη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και οι συσκευές θα επιθεωρούνται και θα δοκιμάζονται 
τακτικά παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

Οι δοκιμές στο εργοστάσιο μπορούν να περιλαμβάνουν βασικές δοκιμές απόδοσης για κάθε 
τύπο συσκευής, συνήθεις δοκιμές που θα αποδεικνύουν ότι οι συσκευές έχουν 
συναρμολογηθεί σωστά και λειτουργούν ικανοποιητικά από άποψη ηλεκτρολογική και 
μηχανολογική, δοκιμές και μετρήσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για αντίσταση 
γειώσεως, για αντίσταση μόνωσης κυκλωμάτων, για αντοχή μόνωσης διακοπτών, αντοχή 
κύριων γραμμών μεταφοράς, κινητήρων, γεννητριών και μετασχηματιστών καθώς και 
δοκιμές αποδοχής από αρμόδια επιτροπή που θα έχει το δικαίωμα να συστήσει ο Εργοδότης. 

Οι δοκιμές επί τόπου του έργου θα περιλαμβάνουν δοκιμές πριν τη θέση της εγκατάστασης 
σε αποδοτική λειτουργία για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, καλωδιώσεις και βοηθητικές 
διατάξεις καθώς και ενεργοποίηση του συστήματος και δοκιμή υπό φορτίο. 

Όλα τα όργανα θα δοκιμασθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους 
όταν ενεργοποιηθούν από την προβλεπόμενη πηγή ενέργειας. 

 

13.7.4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις μελέτης και κατασκευής των 
κινητήρων 

Εφαρμοστέοι Κανονισμοί και Πρότυπα DIN 40050 - Βαθμός προστασίας 

DIN 42673 - Κεφάλαιο 1. Ισχύς κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα DIN 42678 - Κεφάλαιο 
1. Ισχύς κινητήρων με δακτύλιο 

DIN 42950 - Τύποι κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών DIN 45665 - Στάθμες δόνησης 
περιστρεφόμενων 

VDΕ 0171 -Αντιεκρηκτικά υλικά 

 

13.7.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Για ισχύ μεγαλύτερη του 1 ΚW, οι ηλεκτρικοί κινητήρες θα είναι κλειστού τύπου με φυσικό 
αερισμό ή αυτοαεριζόμενοι και βαθμό προστασίας ΙΡ 55. Κινητήρες που εγκαθίστανται σε 
κλειστό χώρο θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από τα νερά και να αερίζονται ή να 
είναι αυτοαεριζόμενοι, με βαθμό προστασίας ΙΡ 44. 

Κινητήρες που βρίσκονται σε περιβάλλον αναθυμιάσεων εκρηκτικών αερίων πρέπει να είναι 
αντιεκρηκτικού τύπου. Οι περιελίξεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλες ώστε να 
λειτουργούν και να αντέχουν στις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας. 

Όλοι οι κινητήρες αντλιών, μηχανημάτων, ανεμιστήρων, κ.λπ. θα είναι εφοδιασμένοι με 
τερματικά κουτιά για καλώδια ισχύος, θερμική προστασία και γείωση. Τα τερματικά κουτιά 
των υποβρυχίων κινητήρων θα είναι απόλυτα υδατοστεγή. Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλα 
μονωμένοι και θα φέρουν πινακίδα με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. 

Τα περιστρεφόμενα τμήματα των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να είναι δυναμικά και 
στατικά ζυγοσταθμισμένα. Η ισχύς των κινητήρων πρέπει να υπερκαλύπτει (κατ' ελάχιστο) τις 
απαιτήσεις ισχύος λειτουργίας της κινούμενης μηχανής και των τυχόν βοηθητικών 
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εξαρτημάτων της σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 

 

Κινητήρες μέχρι 20kW κατά 20% 

Κινητήρες 20kW – 55kW κατά 10% 

Κινητήρες 55kW και άνω κατά 5% 

Δηλαδή η ονομαστική μέγιστη ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτήν 
που απορροφά η κινούμενη μηχανή στο σημείο λειτουργίας της (αντλία, ανεμιστήρας, 
συμπιεστής, κ.λπ.) κατά το προαναφερθέν ποσοστό, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο κινητήρας 
δεν λειτουργεί στο όριό του. 

 

13.7.6 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KV 

Σε κάθε συγκρότημα Υποσταθμού θα εγκατασταθούν τουλάχιστον τα εξής πεδία ΜΤ 20kV:  

 ένα πεδίο άφιξης από το δίκτυο ΜΤ,  

 ένα πεδίο μετρήσεων  

 ένα πεδίο αναχώρησης προς τον κάθε μετασχηματιστή. 

Κάθε πεδίο θα αποτελείται από πέντε (5) διαμερίσματα: 

 Διαμέρισμα διακοπτικού εξοπλισμού: 

 Διαμέρισμα μπαρών: 

 Διαμέρισμα συνδέσεως καλωδίων ισχύος: 

 Διαμέρισμα μηχανισμού λειτουργίας: 

 Διαμέρισμα χαμηλής τάσεως 

 

Το πεδίο άφιξης περιλαμβάνει γενικώς: 

 Τριπολικές μπάρες χαλκού 630Α, 

 Ακροκιβώτια για την σύνδεση τριών (3) μονοπολικών καλωδίων ισχύος, 

 Διακόπτη φορτίου εξαφθοριούχου θείου(SF6) 24kV, 630A, 50/125kV, 16kA/1sec σε 
κοινό κέλυφος με γειωτή με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας, 

 Tρείς (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσεως με ενδεικτικές λυχνίες 

 Αλεξικέραυνα γραμμής 

 Κιβώτιο Χαμηλής Τάσης 

 Boηθητικές επαφές για τον διακόπτη φορτίου (2NO+2NC) και τον γειωτή (1NO+1NC). 

 Σύστημα μανδαλώσεων με κλειδιά 

 Κινητήρας τηλεχειρισμού για το μηχανισμό λειτουργίας του διακόπτη φορτίου 

 

Το κάθε πεδίο αναχώρησης προς Μ/Σ περιλαμβάνει γενικώς: 

 Τριπολικές μπάρες χαλκού 630Α 

 Ακροκιβώτια για την σύνδεση τριών (3) μονοπολικών καλωδίων ισχύος. 

 Αποζεύκτης εξαφθοριούχου θείου(SF6) 24kV, 630A, 50/125kV, 16kA/1sec σε κοινό 
κέλυφος με γειωτή με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας 

 Αυτόματο διακόπτη ισχύος (Α.Δ.Ι.) εξαφθοριούχου θείου (SF6) 24kV, 630A, 50/125kV, 
16kA/1sec, με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας, με πηνίο εργασίας και μετρητή 
χειρισμών. 
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 Τρεις (3) Μ/Σ εντάσεως εποξειδικής ρητίνης 24kV, 16KA/1sec 

 Ψηφιακό Η/Ν δευτερογενούς προστασίας που παρέχει προστασία έναντι 
βραχυκυκλώματος, υπερεντάσεως και σφάλματος γής. 

 Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσεως με ενδεικτικές λυχνίες 

 Σύστημα μανδαλώσεων με κλειδιά μεταξύ αποζεύκτη και Α.Δ.Ι 

 Βοηθητικές επαφές για τον διακόπτη ισχύος (2NC) και για τον γειωτή (1NO+2NC). 

 Πηνίο έλλειψης τάσης με μηχανισμό χρονικής καθυστέρησης 0 έως 3sec. 

 Χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικές λυχνίες. 

 Σύστημα μανδαλώσεων με κλειδιά μεταξύ αποζεύκτη και Α.Δ.Ι. 

 

 

 

13.7.7 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΉΣ (Μ/Σ) ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΑΣΗΣ 

Θα εγκατασταθεί σε ιδιαίτερο χώρο τριφασικός μετασχηματιστής ξηρού τύπου με μόνωση 
χυτορητίνης ,με μεταλλικό κάλυμμα προστασίας ΙΡ31. Επιπλέον, εγκαθίσταται δεύτερος όμοιος 
Μ/Σ σε παραλληλισμό με τον προαναφερόμενο (για ένα Υποσταθμό).  

Οι συνδέσεις Μ.Τ. θα γίνονται από το πάνω μέρος των συνδετικών μπαρών. Οι συνδέσεις Χ.Τ. 
θα γίνονται από τις μπάρες που βρίσκονται στην κορυφή των πηνίων Χ.Τ., απέναντι από τις 
συνδέσεις Μ.Τ. Η σύνδεση του ουδετέρου Χ.Τ. θα γίνεται απ’ ευθείας στην μπάρα ουδετέρου. 

Για την θερμική προστασία του Μ/Σ θα εγκατασταθούν στο εσωτερικό των πηνίων ανά φάση, 2 
ανιχνευτές θερμοκρασίας (thermistors) PTC, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται προστασία ALARM 
1, ALARM 2. 

Ο Τριφασικός μετασχηματιστής ξηρού τύπου, ΜT/ΧΤ πρέπει να είναι κατασκευασμένος 
σύμφωνα µε τα παρακάτω πρότυπα και κανονισμούς: 

Κανονισμός (ΕΕ) µε αριθ. 548/2014 για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΚ) 2009/125/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για μετασχηματιστές μικρής, μεσαίας και 
μεγάλης ισχύος 

  IEC 60076-1 έως 60076-5 

  IEC 60076-7 

  IEC 60076-10 

  IEC 60076-11 

  ΕΝ 50180 

  ΕΝ 50386 

  ΙΕC 60437 

  IEC 60296 

Οι διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής του Μ/Σ πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 
9001. 

Πρέπει να προβλεφθεί διάταξη πυκνωτών σταθερής αντιστάθμισης. 

 

13.7.7.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του Μ/Σ θα είναι μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού 
σχεδιασμού(548/2014). Η κατασκευή του Μ/Σ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται 
η εύκολη μεταφορά του (οδικά, σιδηροδρομικά, ατμοπλοϊκά), προκειμένου κατά την άφιξή 
του στον προορισμό του να μπορεί να τεθεί αμέσως σε μόνιμη λειτουργία χωρίς να 
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απαιτηθεί οποιαδήποτε εργασία συναρμολόγησης. 

 

Συνθήκες λειτουργίας 

Ο μετασχηματιστής θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο στις πιο κάτω 
συνθήκες περιβάλλοντος: 

 Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: +40o  C . 

 Μέγιστη μέση ημερήσια (24 ώρες) θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος:+35o C 

 Μέγιστη μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: +20o C . 

 Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος:-20o C . 

 Υψόμετρο μέχρι και 1000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. 

 

Τύπος κατασκευής 

Μετασχηματιστής ελαίου κλειστού τύπου (hermetically sealed) ή µε δοχείο διαστολής ή 
ξηρού τύπου. Ο Μετασχηματιστής πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
προδιαγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

 

Πυρήνας 

Το έλασμα πρέπει να είναι τυλιχτό σε μορφή πυρήνα από κοµµένα φύλλα πυριτιούχου 
χάλυβα µε μονωτική επίστρωση και στις δύο μεριές, σύμφωνα µε το πρότυπο IEC 60404-1-1. 

Προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος που παράγεται από τον μαγνητικό πυρήνα, ο 
μετασχηματιστής θα είναι εξοπλισμένος με συσκευές απαλοιφής θορύβου. 

 

Πηνία ΧΤ και ΜΤ 

Πηνία ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής. Στο πηνίο Χ.Τ. να χρησιμοποιείται φύλλο ή αγωγός 
ορθογωνικής διατομής αλουμινίου ή χαλκού. Στο πηνίο ΜΤ να χρησιμοποιείται σύρµα ή 
αγωγός ορθογωνικής διατομής αλουμινίου ή χαλκού. Μεταξύ των στρώσεων να υπάρχει 
μονωτική χάρτινη ταινία µε ρόμβους εποξικής κόλλας πάνω της. 

 

Συνδέσεις Μ.Τ. και Χ.Τ. 

Μ.Τ. : 3 μονωτήρες πορσελάνης (σύμφωνα µε το DIN 42531) στο κάλυμμα του δοχείου 

Χ.Τ : 4 μονωτήρες πορσελάνης (σύμφωνα µε το DIN 42530) µε ακροδέκτες σύμφωνα 

µε το DIN 43675 στο κάλυμμα του δοχείου Διαπεραστήρες 

Οι διαπεραστήρες της Χ.Τ. θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN 50386:2002 και της Μ.Τ. θα 
είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN50180:1997. 

Στην πλευρά της Μ.Τ. θα προβλέπονται βύσματα με κατάλληλη υποδοχή στο κάλυμμα του 
δοχείου. 

 

Μονωτήρες 

Οι μονωτήρες Μ.Τ και Χ.Τ. των ΜΣ θα είναι κατασκευασμένοι από πορσελάνη άριστης 
ποιότητας παρασκευασμένη με την υγρή μέθοδο χωρίς πόρους και να έχουν εφυάλωση 
χρώματος καφέ. Οι μονωτήρες Μ.Τ. θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 50180:1997. Οι 
μονωτήρες Χ.Τ. θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN 50386:2002. 

 

Ψύξη 

Φυσική ή βεβιασμένη κυκλοφορία.  

 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      117  

Λήψεις 

Ο Μ/Σ πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έναν μεταγωγέα για την αλλαγή των λήψεων (taps) 
στην πλευρά της Μ.Τ. Το χειριστήριο πρέπει να είναι τοποθετημένο επάνω στο κάλυμμα του 
δοχείου του Μ/Σ σε τέτοια θέση ώστε να είναι ευχερής ο χειρισμός του από τον αρμόδιο 
τεχνίτη και να εξασφαλίζεται η συγκράτησή του σε κάθε θέση, βήμα προς βήμα. Το 
χειριστήριο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μέταλλο και κατά την διέλευσή του άξονά 
του από το κάλυμμα να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. Σε κάθε βήμα του χειριστηρίου 
θα υπάρχει επισήμανση των λήψεων για των μεταγωγέα. Ο χειρισμός του μεταγωγέα θα 
γίνεται με τον Μετασχηματιστή εκτός τάσης. 

Μεταγωγέας λήψεων 5 θέσεων στη ΜΤ µε χειριστήριο στο κάλυµµα του μετασχηματιστή. Οι 
χειρισμοί του μεταγωγέα γίνονται εκτός τάσης. Στα 20 kV στη ΜΤ οι 5 θέσεις επιλογής είναι ± 
2 x 2.5% της ονομαστικής τάσης.  

Δοχείο Μετασχηματιστή και εξαρτήματά του 

Η κατασκευή του δοχείου πρέπει να είναι στιβαρή και να μην επιτρέπει διαρροές. Το δοχείο 
του Μ/Σ θα κατασκευαστεί με πτυχωτά ελάσματα. Για την ανύψωση του άδειου δοχείου θα 
υπάρχουν κρίκοι ανύψωσης. Για την μετακίνηση του Μ/Σ πρέπει να προβλέπονται τα 
ακόλουθα: 

Το δοχείο του Μ/Σ πρέπει να είναι εφοδιασμένο στις διαμήκεις πλευρές του με τέσσερις 
κατάλληλες υποδοχές, οι οποίες θα επιτρέπουν την χρήση γρύλλου για την ανύψωσή του, 
προκειμένου να τοποθετηθούν κατρακύλια ή να αφαιρεθούν οι τροχοί. 

Το κάλυμμα του δοχείου θα είναι εφοδιασμένο με κατάλληλους κρίκους ανύψωσης για την 
πρόσδεση συρματόσχοινου και την ανύψωση ολόκληρου του Μ/Σ χωρίς να προκαλείται 
στρέβλωση του καλύμματος. Η θέση των κρίκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται αρκετή απόσταση μεταξύ συρματόσχοινου και των διαπεραστήρων, για να 
μην προκαλείται θραύση των μονωτήρων. 

 

Δοχείο διαστολής (σε περίπτωση ελαίου) 

Το ύψος του δοχείου διαστολής πρέπει αν είναι τέτοιο ώστε η στάθμη του λαδιού στους 20 
0C να είναι υψηλότερη κατά 3cm τουλάχιστον από το ανώτερο σημείο εξαέρωσης και στους 
100 0C να μην παρατηρείται υπερχείλιση του λαδιού από το δοχείο διαστολής. Στους -20ο C η 
στάθμη του λαδιού θα είναι υψηλότερη κατά 35mm από το κάτω μέρος του δοχείου 
διαστολής. 

 

Λάδι Μετασχηματιστή (σε περίπτωση ελαίου) 

Ο Μ/Σ θα πληρείται με λάδι Μετασχηματιστών, το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του προτύπου IEC 60296:2003, EN 61065:1993 και θα έχει διηλεκτρική αντοχή 
50kV τουλάχιστον. Το λάδι θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από πολυχλωριούχα διφαινύλια- 
τετραφαινύλια (PCBs/PCTs). 

Στη δήλωση θα επισυνάπτεται Πιστοποιητικό ανάλυσης του ελαίου από αναγνωρισμένο 
Εργαστήριο Δοκιμών. 

 

Εξαρτήματα 

 τροχοί κύλισης διπλής κατεύθυνσης ( DIN 42561) και 2 λαβές ανύψωσης. 

 Αφαλοί γείωσης του δοχείου στην βάση και το κάλυμμα 

 1 πώμα πλήρωσης ( DIN 42553) 

 1 βαλβίδα εκκένωσης και δειγµατοληψίας ( DIN 42551) 

 1 πινακίδα µε τα χαρακτηριστικά του ΜΣ 
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 Ενδείξεις τερµατικών 

 Σύνδεση ουδετέρου-γείωσης 

 Θερµόµετρο 2 ηλεκτρικών επαφών (alarm & trip) για ΜΣ µε δοχείο διαστολής 

 Γυάλινος ελαιοδείκτης (DIN 42555) στο δοχείο διαστολής για ΜΣ µε δοχείο διαστολής 

 Αφυγραντήρας (DIN 42567) για ΜΣ µε δοχείο διαστολής 

 Buchholz ρελέ (DIN 42556) για ΜΣ µε δοχείο διαστολής.  

 

Έλεγχοι και επιθεώρηση σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC 60076 

Ο μετασχηματιστής πρέπει να συνοδεύεται από επίσημο έλεγχο-δοκιμές, που περιλαμβάνει: 

 ∆οκιµή εφαρμοζόμενης υπέρτασης (50 Hz - 1 min) 

 ∆οκιµές επαγόμενης υπέρτασης 

 Μετρήσεις ρεύματος µαγνήτισης και απωλειών κενού φορτίου 

 Μετρήσεις αντιστάσεων τυλιγμάτων μέσης και υψηλής τάσης 

 Μετρήσεις τάσης βραχυκύκλωσης και απωλειών φορτίου 

 Μετρήσεις λόγου µετασχηµατισµού σε όλες τις λήψεις. 

 Έλεγχος πολικότητας και αντιστοιχία φάσεων 

 Μέτρησης αντίστασης τυλιγμάτων 

 Μέτρησης του λόγου μετασχηματισμού και της ομάδας ζεύξης του μετασχηματιστή 

 Έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής 

 Έλεγχος επαγόμενης υπέρτασης 

 Μέτρησης μερικών εκφορτίσεων 

 Μέτρηση αύξησης της θερμοκρασίας σε συνάρτηση με τη μέθοδο φόρτισης, όπως 
αυτή προσδιορίζεται από το πρότυπο IEC 60076-11 

 Έλεγχος κρουστικής δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076-3 

 Δοκιμές βραχυκυκλώματος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076-5 

 Μετρήσεις θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076-10. 

 

13.7.8 ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ. 20 KV ΤΥΠΟΥ N2YSY 

Τα καλώδια θα είναι μονοπολικά τύπου N2YSY για ονομαστική τάση λειτουργίας 20KV, 
δοκιμασμένο στα 31,5 KV, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 502/83 και VDE 
0273/75, για σύνδεση υψηλής τάσης και μετασχηματιστή. 

Τεχνικά στοιχεία του καλωδίου 

 

Ονομαστική τάση 20 KV 

Αγωγός χαλκός 

Μόνωση πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

Θωράκιση  μια στρώση χάλκινων συρμάτων 

 χάλκινη ταινία ελικοειδής, περιελιγμένη πάνω από τα 
χάλκινα σύρματα 

Περίβλημα πλαστικό PVC 

 

13.7.9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 
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Ο Υποσταθμός θα είναι εφοδιασμένος με τα παρακάτω ανταλλακτικά και εργαλεία : 

 Τσιμπίδα ασφαλειών 20 KV. 

 Χειριστήρια για το χειρισμό των διακοπτών και γειωτών. 

 Tρία (3) τηκτά 20 KV ονομαστικής έντασης ίσης με τα υπάρχοντα στo χώρο 
τροφοδοσίας του Μετασχηματιστή 20/0,4 KV. 

 Δοκιμαστικό υψηλής τάσης (20 KV). 

 Γάντια υψηλής τάσης (20 KV). 

 Κατάλληλη ντουλάπα όπου θα φυλάσσονται τα παραπάνω ανταλλακτικά - εργαλεία. 

 Διάγραμμα του κυκλώματος της Μ.Τ. από ανεξίτηλο μελάνι σε κορνίζα που θα 
προστατεύεται από τζάμι σε διαστάσεις 1,00 x 0,50 m. 

 

 

 

13.7.10 ΕΦΕΔΡΙΚΌ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΌ ΖΕΎΓΟΣ (Η/Ζ) 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για την τροφοδότηση των κυκλωμάτων «ΑΝΑΓΚΗΣ» σε 
περίπτωση βλάβης ή ακαταλληλότητας (πτώση της τάσης) του δικτύου της ΔΕΗ, θα 
εγκατασταθεί, ένα Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (ΕΗΖ), αυτόματης εκκίνησης. 

Το Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, εκτιμώμενης ελάχιστης συνεχούς ισχύος 800kVA, 
τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο. Ο χώρος θα διαμορφωθεί και θα ηχομονωθεί κατάλληλα (το 
επίπεδο ήχου σε απόσταση 2μ. από τον χώρο με κλειστή την πόρτα να μην υπερβαίνει τα 
60dbA υπό πλήρες φορτίο) και θα έχει εξασφαλισμένο επαρκή εξαερισμό. 

Το ΗΖ θα είναι επαρκούς ισχύος ώστε να τροφοδοτεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής της 
παροχής της ΔΕΗ τα παρακάτω κρίσιμα φορτία κατ΄ ελάχιστον: 

 Το σύνολο του εξωτερικού φωτισμού, 

 Τους πίνακες φωτισμού-ρευματοδοτών όλων των κτιρίων σε ποσοστό τουλάχιστον 50% 
και τους όποιους ανελκυστήρες αυτών, 

 Το σύστημα τηλεελέγχου και τους πίνακες αυτοματισμού όλων των κτιρίων (τοπικών 
και κεντρικού σταθμού ελέγχου), 

 Τα συστήματα-εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και τα συστήματα τοπικών ολικών 
κατασβέσεων, 

 Τα συστήματα λειτουργίας πυρόσβεσης και απομόνωσης πυροδιαμερισμάτων 
(πυροδιαφράγματα, θύρες, κλπ), 

 Τα συστήματα λοιπών ασθενών (τηλεφωνικό κέντρο, κλπ), 

 Το σύστημα αδιάλειπτης παροχής, 

 Την βιολογική επεξεργασία (αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης, απομάκρυνση 
παραγόμενου βιοαερίου προς το αεροφυλάκιο, κελιά κομποστοποίησης, κλπ), 

 Το σύστημα διαχείρισης βιοαερίου (λέβητας, πυρσός καύσης βιοαερίου, μηχανή 
συμπαραγωγής), 

 Το σύστημα εξαερισμού των κτιρίων υποδοχής και αποθήκευσης υλικών (π.χ. κτίρια 
υποδοχής απορριμμάτων), 

 Τα βιόφιλτρα και τις διατάξεις απόσμησης, 

 Αντλίες ανύψωσης λυμάτων ή/και στραγγισμάτων, 

 Κρίσιμα φορτία της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (π.χ. αναδευτήρες, κλπ). 

Όλα τα παραπάνω φορτία (εκτός από τα φορτία των ανελκυστήρων εφόσον προσφερθούν) θα 
τροφοδοτούνται σε περίπτωση διακοπής απο τα Η/Ζ το πολύ μέσα σε 15sec. Τα φορτία των 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      120  

ανελκυστήρων & των ανεμιστήρων θα τροφοδοτούνται από την εφεδρική πηγή το πολύ μέσα 
σε 12min. 

Το Η/Ζ θα φέρει ενσωματωμένα τα κάτωθι μέρη και παρελκόμενα 

 τον π/κινητήρα 

 την η/γεννήτρια 

 τον ειδικό σύνδεσμο και τον συνδεσμοθόλαμο 

 τα όργανα ελέγχου του π/κινητήρα 

 τον πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού 

 την ισχυρή αντικραδασμική βάση 

 τους συσσωρευτές (σε ειδική Θήκη) 

 το εξηρτημένο σύστημα φορτίσεως των συσσωρευτών από το ρεύμα της γεννήτριας 
των 12 ή των 24 V.D.C που φέρει ο π/κινητήρας 

 το επικουρικό ανορθωτικό συντηρητικό σύστημα φορτίσεως των συσσωρευτών των 12 
ή των 24 V.D.C. που ρευματοδοτείται αυτόματα μέσω του πίνακα ελέγχου του Η/Ζ από 
το ρεύμα της ΔΕΗ 

 την δεξαμενή καυσίμου (για λειτουργία τουλάχιστον 8h), 

 τον αποσιωπητήρα, 

 έναν εύκαμπτο σύνδεσμο του σωλήνα απαγωγής των καυσαερίων, 

 τα βοηθητικά καλώδια μεταξύ του ηλεκτρολογικού πίνακα και των διαφόρων 
συσκευών του Η/Ζ. 

 

Το Η/Ζ μεσολαβεί μεταξύ του πίνακα ρευματοδοτήσεως και του πίνακα διανομής, η ηλεκτρική 
ενέργεια του δικτύου της ΔΕΗ διερχόμενη μέσω αυτού επιτηρείται διαρκώς από τον 
ηλεκτρονικό εγκέφαλο του Η/Ζ και εφόσον και οι τρεις φάσεις του ρεύματος της ΔΕΗ έχουν 
κανονική τάση καταλήγει στον πίνακα διανομής προς τροφοδότηση των καταναλωτών. 

Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας της ποιότητας του ρεύματος της ΔΕΗ μιας ή 
περισσοτέρων φάσεων, διεγείρεται αυτόματα το ηλεκτρονικό σύστημα, διακόπτει παντελώς 
την ρευματοδότηση μέσω του δικτύου της ΔΕΗ, εκκινεί το Η/Ζ και αναλαμβάνει τα φορτία της 
κατανάλωσης. 

Για να είναι εύκολη η αυτόματη εκκίνηση και δυνατή η άμεση φόρτιση του Η/Ζ πρέπει το 
σύστημα προθερμάνσεως του νερού ψύξεως του κινητήρα να είναι πάντοτε σε λειτουργία όταν 
δεν εργάζεται το Η/Ζ. 

Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ΔΕΗ στην κανονική τάση, 
διακόπτει τη ρευματοδότηση της εγκαταστάσεως μέσω της γεννήτριας και αναμεταγάγει τα 
φορτία της καταναλώσεως στο δίκτυο της ΔΕΗ. Μετά την αναμεταγωγή το Η/Ζ εργάζεται επί 
μερικά λεπτά χωρίς φορτίο για να αποψυχθούν τα κρίσιμα στοιχεία του και μετά διακόπτεται 
αυτόματα η λειτουργία και παραμένει σε επικουρική ετοιμότητα για την επόμενη διακοπή. 

Σε περίπτωση αποτυχημένης εκκίνήσης του Η/Ζ, υπάρχει σύστημα δύο ακόμη αυτομάτων 
επαναληπτικών προσπαθειών εκκίνησης, οπότε εάν τελικώς δεν εκκινήσει το Η/Ζ, δίνεται 
ισχυρό ακουστικό και οπτικό σήμα προς ειδοποίηση του Χειριστή για τον έλεγχο και την 
εκκίνηση του Η/Ζ μέσω του χειροκίνητου συστήματος που φέρει. 

 

13.7.11 ΓΕΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

Στη θεμελιακή γείωση θα συνδεθούν: 

 Τα μεταλλικά μέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (πίνακες, σχάρες, μετασχηματιστές, 
Bus Ducts κλπ.). 
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 Τα πλέγματα DARING που τοποθετούνται στα δάπεδα των χώρων υψηλής και χαμηλής 
τάσης. 

 Oι ζυγοί γείωσης των πινάκων Μ.Τ. και των υποπινάκων τους. 

Όλες οι συνδέσεις γενικά θα γίνουν με εξαρτήματα από χαλκό. Σε περίπτωση σύνδεσης 
μεταξύ ανομοιογενών μετάλλων (χαλκού και επιψευδαργυρωμένου χάλυβα) θα 
παρεμβάλλεται φύλλο μολύβδου ή κατάλληλο διμεταλλικό εξάρτημα. 

 

13.7.12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

13.7.12.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης της εγκατάστασης (ΓΠΧΤ) θα είναι τύπου πεδίων και θα 
αποτελείται από τυποποιημένα και προκατασκευασμένα ερμάρια (κυψέλες), κατάλληλα για 
ελεύθερη έδραση πάνω σε δοκούς από σίδηρο μορφής, τοποθετημένους στην στέψη του 
καναλιού καλωδιώσεων. 

Οι πίνακες τύπου πεδίου θα είναι σταθερού τύπου και θα έχουν προστασία ΙΡ 40 (ή 
μεγαλύτερη) κατά DΙΝ 40050 και ΙΕC 144. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (ΚΥΨΕΛΕΣ) 

Τα μεταλλικά ερμάρια θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα DΚΡ πάχους 2χιλ. και πλαίσια 
από χαλύβδινα ελάσματα διατομής C ή L και θα προβλέπονται και πλήρη διαχωριστικά 
τοιχώματα μεταξύ των διαδοχικών ερμαρίων από λαμαρίνα ή μονωτικό υλικό. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις των τυποποιημένων ερμαρίων θα είναι: α) Πλάτος: 800χιλ 

β) Βάθος : 500-600χιλ. ανάλογα με το ονομαστικό ρεύμα V) Ύψος : 2000-2200χιλ. 

Οι πίνακες Χ. Τ. τύπου πεδίου θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις 
παρακάτω απαιτήσεις: 

 Ονομαστική τάση: 500V, για το σύστημα 3 φάσεων, 4 αγωγών με γειωμένο ουδέτερο. 

 Ονομαστική ένταση: Σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής. 

 Είδος και αριθμός ζυγών: 5 χάλκινοι ζυγοί ορθογωνικής διατομής (3 φάσεις, ουδέτερου 
και ζυγός γειώσεως). Οι ζυγοί ουδέτερου και γειώσεως θα έχουν πλήρη διατομή όπως 
οι ζυγοί των φάσεων. 

 Αντοχή σε βραχυκύκλωμα: Σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής. 

 Συνθήκες λειτουργίας: σε εσωτερικούς χώρους 350C, σε εξωτερικούς χώρους 450C 

 Ισχύοντες κανονισμοί: VDΕ 0660 , ΙΕC 439, ΕΛΟΤ HD 384. 

 Όργανα: Πλήρης σειρά με Αμπερόμετρα, Βολτόμετρα, μετρητής συνημίτονου Μετρητής 
Ισχύος κλπ. 

Ειδικές Απαιτήσεις 

Ο πίνακας τύπου πεδίου θα είναι απόλυτα συντονισμένος με τον πίνακα μέσης τάσεως του 
υποσταθμού σ' ότι αφορά τα χαρακτηριστικά (καμπύλη χρόνου - εντάσεως) ή τη ρύθμιση των 
οργάνων προστασίας (επιλογική προστασία). 

Ο πίνακας τύπου πεδίου θα είναι κατασκευασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε ερμάριο 
οι αυτόματοι ή οι ασφαλειοαποζεύκτες , οι ζυγοί, τα όργανα και οι θέσεις των απερχόμενων 
καλωδίων να βρίσκονται σε τελείως απομονωμένους χώρους που θα χωρίζονται μεταξύ τους 
από χαλυβδοελάσματα ή διαχωριστικό μονωτικό υλικό. Κάθε ένας από τους παραπάνω 
χώρους θα πρέπει να είναι επισκέψιμος χωρίς να διαταράσσονται οι υπόλοιποι. 

Ο πίνακας τύπου πεδίου θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, 
ανταλλακτικά, κ.λπ. 

α) Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων και λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του 
πίνακα 
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β) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων οργάνων του 
πίνακα. 

γ) Οδηγίες λειτουργίας ρυθμίσεως και συντηρήσεως. 

Ο Γενικός Πίνακας χαμηλής τάσης θα περιλαμβάνει επίσης κεντρικό σύστημα πυκνωτών 
διορθώσεως του συντελεστού ισχύος (cosΦ), κατάλληλα διαστασιολογημένο, με διαδοχικά 
βήματα σύνδεσης των επιμέρους πυκνωτών και τοποθετημένο σε ξεχωριστό ερμάριο σε 
παρακείμενη θέση. Η επιλογή του συστήματος διορθώσεως του συντελεστού ισχύος (cosΦ) 
θα τεκμηριώνεται στη μελέτη εφαρμογής. 

 

13.7.12.2 ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 

Οι τοπικοί πίνακες διανομής/ελέγχου θα τροφοδοτούνται από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής 
Τάσης, θα έχουν αναχωρήσεις προς τους επιμέρους πίνακες διανομής ή μηχανήματα. 

Σε ξεχωριστά πεδία των πινάκων διανομής πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισμός για τις 
επιμέρους αναχωρήσεις, θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητα πεδία για τα κυκλώματα 
φωτισμού, θέρμανσης, εξαερισμού, ρευματοδοτών κλπ, βοηθητικού εξοπλισμού. Κάθε 
είσοδος θα έχει αμπερόμετρο, βολτόμετρο και ενδεικτικές λυχνίες παροχής. Εξάλλου στον 
πίνακα πρέπει να εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός: 

 Εξοπλισμός ελέγχου και αυτόματης λειτουργίας (όπου προδιαγράφεται σχετικά) 

 Εκκινητήρες, soft starter, διατάξεις αστέρα τριγώνου, κ.λπ. (για όλους τους 
κινητήρες με ισχύ μεγαλύτερη από 3KW) και αυτόματος διακόπτης με θερμικό (για 
όλους τους κινητήρες με ισχύ μεγαλύτερη από 1kW). 

 Ασφαλειοδιακόπτες, αυτόματοι διακόπτες κλπ. 

 Άλλα μικρούλικα όπως ασφάλειες, συνδέσεις βοηθητικών κυκλωμάτων κλπ. 

Οι πίνακες πρέπει να τοποθετηθούν σε τελείως κλειστό χώρο, για την προστασία τους από 
δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι πίνακες αυτοί δεν θα τοποθετούνται σε χώρους που 
επικρατούν ανεπιθύμητες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, σκόνης κλπ. Κάθε πίνακας θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα τοποθετημένος, ώστε ο ίδιος αλλά και ο χειριστής του να μην 
βρίσκεται κοντά σε διαδρόμους ή προσβάσεις και να μην παρενοχλούν ή παρενοχλούνται 
από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή δραστηριότητα. 

Σε περίπτωση που ο πίνακας δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο, τότε πρέπει να 
κατασκευασθούν ειδικά μεταλλικά περιβλήματα (πίλλαρ) για την στέγαση του. Τα πίλλαρ θα 
είναι από λαμαρίνα με πόρτες που θα κλειδώνουν με κατάλληλες διαστάσεις ώστε να 
μπορούν να φιλοξενήσουν μελλοντικές επεκτάσεις σε εξοπλισμό. Τα πίλλαρ θα είναι 
σχεδιασμένα, ώστε να παρέχουν προστασία ΙΡ 55, σε όλες τις επιφάνειες ακόμη και στον 
πυθμένα. 

Οι πίνακες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 400/230V, 50ΗΖ και θα αποτελούνται από τα 
παρακάτω μέρη: 

 Μεταλλικά ερμάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύμφωνα με τα 
σχέδια 

 Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα 

 Μεταλλική πλάκα Μεταλλικό Ερμάριο 

Το μεταλλικό ερμάριο θα κατασκευαστεί από λαμαρίνα DΚΡ πάχους 2,0χιλ. Η πόρτα θα 
κατασκευαστεί επίσης από λαμαρίνα DΚΡ πάχους 2,0χιλ και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. 
Στο εσωτερικό μέρος της πόρτας θα στερεωθεί, μέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραμμα με τη 
λεπτομερή συνδεσμολογία του πίνακα. 

Μεταλλική Πλάκα 

Η μεταλλική πλάκα θα καλύπτει το μπροστινό μέρος του πίνακα και θα κατασκευασθεί και 
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αυτή από λαμαρίνα DΚΡ πάχους τουλάχιστον 1,5χιλ. Η πλάκα θα προσαρμόζεται στο πλαίσιο 
της πόρτας με 4 ανοξείδωτες επινικελωμένες βίδες που θα πρέπει να μπορούν να 
ξεβιδωθούν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στη 
μεταλλική πλάκα θα ανοιχθούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα 
υπάρχουν πινακίδες με επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωμάτων. Η 
αφαίρεση της πλάκας μπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγει η πόρτα του πίνακα. 

Γενικές Οδηγίες Κατασκευής και Διαμορφώσεως των Πινάκων 

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανα τους να είναι 
εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση της μεταλλικής πλάκας και τοποθετημένα σε κανονικές 
αποστάσεις μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 
επανατοποθέτηση τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με χάλκινες μπάρες που θα έχουν επιτρεπόμενη ένταση 
τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Η 
χρησιμοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανομή του πίνακα επιτρέπεται μόνο 
στους μικρούς πίνακες (ονομαστική ένταση γενικού διακόπτη 40Α ή μικρότερη) και στα 
τμήματα εκείνα των μεγάλων πινάκων που προστατεύονται από μερικές ασφάλειες με 
ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με 35Α. Στη περίπτωση αυτή η διατομή των καλωδίων ή 
αγωγών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10mm2. Όλοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το 
μέγεθος τους θα έχουν ζυγό (μπάρα) ουδέτερου με πλήρη διατομή και ζυγό γειώσεως. 

Η συναρμολόγηση και η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα γίνει στο εργοστάσιο 
κατασκευής των. 

Επειδή δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η σειρά με την οποία θα φθάνουν τα κυκλώματα 
στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον εκατοστών 
ανάμεσα στα κλέμμες (βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν 
θα ανοιχθούν τρύπες αλλά μόνο θα κτυπηθούν (KNOCK OUTS) ώστε να μπορούν να 
ανοιχθούν αυτές μετά με ένα απλό κτύπημα. Σημειώνεται ότι θα κτυπηθούν τρύπες τόσο για 
τις εφεδρικές γραμμές όσο και για την τροφοδοτική γραμμή κάθε πίνακα. για την είσοδο των 
καλωδίων όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν στυπιοθλίπτες. 

Μέσα στους πίνακες στο πάνω μέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέμμες στις οποίες 
θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ο ουδέτερος και η γείωση κάθε 
κυκλώματος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος θα συνδέονται μόνο σε κλέμμες και μάλιστα 
συνεχόμενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωμάτων. 

Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από μια κλέμμες η δεύτερη σειρά θα 
τοποθετηθεί κάτω από την πρώτη σε απόσταση μεγαλύτερη ή το πολύ ίση με το βάθος του 
πίνακα. Η εσωτερική διανομή για τη δεύτερη σειρά των κλεμμών θα γίνει στην κάτω πλευρά 
τους ώστε η πάνω πλευρά αυτών να είναι ελεύθερη για την σύνδεση των αγωγών των 
κυκλωμάτων. 

Η εσωτερική διανομή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισμένα σύστημα 
σημάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (πχ ή R αριστερά, ή S 
στη μέση και η Τ δεξιά) και το ίδιο χρώμα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της 
εσωτερικής διανομής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικά αριθμούς. 

Βαφή Πινάκων 

Οι πίνακες θα βαφθούν με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και με μια τελική στρώση με 
βερνίκι, με απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό. 

Ειδικές Απαιτήσεις 

Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά ο 
εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή τους σχέδια που 
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δείχνουν τα παρακάτω: 

 Τις εσωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου 

 Τη διάταξη των οργάνων του πίνακα 

 Τις αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων οργάνων 

 

13.7.12.3 ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 

Οι πίνακες θα είναι απόλυτα όμοιοι με τους παραπάνω με την διαφορά ότι θα παρέχουν 
προστασία ΙΡ 54 σύμφωνα με του κανονισμού DIN 40050 και ΙΕC 144. Η προστασία αυτή θα 
επιτευχθεί με την στεγανοποίηση του ερμαρίου, των εισόδων των κυκλωμάτων και της 
πόρτας του πίνακα με την βοήθεια κατάλληλων παρεμβυσμάτων από πλαστικό. 

 

13.7.13 ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

13.7.13.1 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος 

Αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα τοποθετηθούν, στην είσοδο πινάκων κίνησης και φωτισμού 
με απαίτηση ρεύματος έντασης μεγαλύτερη από 63Α, εφοδιασμένοι με ρυθμιζόμενα θερμικά 
και μαγνητικά στοιχειά για την προστασία έναντι υπερέντασης και βραχυκυκλώματος. 

Θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς VDE 0660 και VDE 113 και θα έχουν τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τάση μονώσεως 1000V 

 Ονομαστική τάση λειτουργίας 500V 50 Hz 

 Κλάση μόνωσης C σύμφωνα με VDE 0110. 

 Ικανότητα διακοπής τουλάχιστον το ρεύμα της στάθμης βραχυκυκλώματος που 
αντιστοιχεί στον πίνακα που ανήκει και μάλιστα με τον κύκλο δοκιμής Ο-Τ-C/O-T-C/O 
κατά VDE 0660/IEC 157-1. 

 Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 6000-10000 χειρισμών σε φόρτιση AC1 

 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 40οC 

 Θα είναι εξοπλισμένοι με βοηθητικές επαφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

 Θα έχουν την δυνατότητα μα εργαστούν με πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσεως. 

 Ο διακόπτης θα έχει δύο θέσεις ¨ΑΝΟΙΚΤΟΣ¨ -¨ΚΛΕΙΣΤΟΣ¨ πλήρως διακεκριμένες και 
σημειούμενες στην μπροστινή επιφάνεια. 

 

13.7.13.2 Κοχλιωτές Ασφάλειες 

Οι συντηκτικές ασφάλειες θα τοποθετηθούν σε σειρά μετά από τους διακόπτες φορτίου 
τύπου pacco ή τους ραγοδιακόπτες φορτίου με στόχο την προστασία από βραχυκυκλώματα 
και υπερεντάσεις. 

Μια πλήρης σειρά αποτελείται από: 

 Τη βάση 

 Τη μήτρα 

 Το δακτύλιο 

 Το πώμα 

 Το φυσίγγιο. 

Η βάση θα είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500 V σύμφωνα με τους κανονισμούς 
DIN 49510 ως 49511 και 49352. Θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα ή θα 
είναι χωνευτού τύπου στερεούμενη με βίδες. 

Βάση Ένταση ρεύματος (Α) Φυσίγγιο (Α) 
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Ε16 τύπου μινιόν ως 25 6,10,16,20,25 

Ε27 ως 25 6,10,16,20,25 

Ε33 ως 63 35,50,63 

R 1 ¼” ως 100 80,100 

 

Το φυσίγγιο τοποθετείται μέσα στη μήτρα η οποία είναι κατάλληλης διαμέτρου ώστε να μην 
είναι δυνατή η τοποθέτηση φυσιγγίου μεγαλύτερης διαμέτρου. Τα συντηκτικά φυσίγγια είναι 
τάσεως 500V σύμφωνα με DIN 49360 και DIN 49515 και με τις προδιαγραφές VDE 0635 για 
ασφάλειες αγωγών με κλειστό συντηκτικό αγωγό 500 V. 

Τα φυσίγγια ανάλογα με το είδος του φορτίου που προστατεύουν θα είναι δύο τύπων: 

 Φυσίγγια ταχείας τήξεως για υπερφορτίσεις ως προς την ονομαστική τους ένταση 
μικρής διάρκειας. 

 Φυσίγγια βραδείας τήξεως για υπερφορτίσεις ως προς την ονομαστική τους ένταση 
μεγαλύτερης διάρκειας. 

 Μαχαιρωτές Ασφάλειες 

Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις πάνω από 100Α και θα είναι 
σύμφωνες με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 43260 και μεγέθους Ι για ονομαστικές 
εντάσεις από 125-Α μέχρι 200Α. 

 

13.7.13.3 Ραγοδιακόπτες 

Οι ραγοδιακόπτες μονοπολικοί, διπολικοί τριπολικοί ή τετραπολικοί (400/230 V 50ΗΖ) θα 
έχουν εξωτερική μορφή όμοια με αυτήν των μικροαυτόματων του τύπου «L» της παρακάτω 
παραγράφου. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες με την βοήθεια κατάλληλου 
μανδάλου (ραγουλικά). Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτης χειρισμού 
φωτιστικών σωμάτων στους πίνακες τύπου ερμαρίου, σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων 
ονομαστικής εντάσεων 16Α και 25Α και σαν γενικοί διακόπτες μικρών πινάκων εντάσεως έως 
40Α. 

Το κέλυφος των ρσγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές 
θερμοκρασίες. 

 

13.7.13.4 Περιστροφικοί Διακόπτες Τύπου «ΡΑCCΟ» 

Οι γενικοί ή μερικοί διακόπτες των πινάκων τύπου ερμαρίου ή τύπου πεδίου με ένταση 40Α, 
63Α και 100Α θα είναι περιστροφικοί τύπου «ΡΑCCΟ». Οι διακόπτες αυτοί θα είναι 
περιστροφικοί βαρέως τύπου τάσης λειτουργίας 500V σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 
947-3. 

Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 230/400V 50 Ηz και θα έχουν μεγάλη διάρκεια 
ζωής τουλάχιστον 40.000 χειρισμούς ζεύξης απόζευξης και ισχύ διακοπής τουλάχιστον ίση με 
την ονομαστική τους ένταση, ενώ θα έχουν αντοχή σε βραχυκύκλωμα κατ’ ελάχιστον 25KA. 

Οι διακόπτες αυτοί θα χειρίζονται από μπροστά μέσω λαβής επί μονωτικής ροζέτας που 
φέρει κατάλληλη ένδειξη της θέσης του διακόπτη. 

 Τετραπολικοί για τις τριφασικές γραμμές 

 Διπολικοί για τις μονοφασικές γραμμές 

 Ονομαστική τάση λειτουργίας 500 V. 

 

13.7.13.5 Μαχαιρωτοί Διακόπτες 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      126  

Οι διακόπτες με ονομαστική ένταση μεγαλύτερη από 100 Α θα είναι μαχαιρωτοί, σύμφωνα 
με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDΕ 0660, και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α. Ονομαστική τάση: 500V (εναλλασσόμενη) 

β. Ονομαστική ένταση: Σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής 

γ. Ισχύ ζεύξεως: Τουλάχιστον 5 φορές την ονομαστική τους ένταση  

δ. Δύο θέσεων: Κλειστός - Ανοικτός 

ε. Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 30.000 χειρισμών 

στ. Με δυνατότητα ακινητοποίησης στην θέση «ανοικτός» με τη βοήθεια κατάλληλου 
κλειδιού ή λουκέτου 

 

13.7.13.6 Μικροαυτόματοι (αυτόματοι ασφαλειοδιακόπτες) 

Μικροαυτόματοι θα τοποθετηθούν στις γραμμές των πινάκων, για την προστασία τους από 
υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα. Θα είναι εφοδιασμένοι με 
θερμικά και μαγνητικά στοιχεία και θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των κανονισμών 
κατά VDE 0641 και CEE 19. 

Οι Μικροαυτόματοι θα είναι τύπου «Β» για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών και 
τύπου «Κ» για τα κυκλώματα μικρών κινητήρων κατασκευής κατά IEC 947.2 και EN 60898. Θα 
έχουν ονομαστική τάση λειτουργίας 400 V, ισχύ διακοπής τουλάχιστον 6kA. 

Θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης με ενδείξεις για τις αντίστοιχες θέσεις και σύστημα 
μανδάλωσης για την εγκατάσταση τους σε ράγα πίνακα. Περιλαμβάνουν διμεταλλικό 
στοιχείο για προστασία έναντι υπέρτασης και μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για 
προστασία από βραχυκύκλωμα. Θα είναι μονοπολικοί 10 και 16 Α για τα μονοφασικά 
κυκλώματα και τριπολικοί 10 και 16 Α για τα τριφασικά κυκλώματα. 

 

13.7.13.7 Ενδεικτικές Λυχνίες 

Ενδεικτικές λυχνίες θα τοποθετηθούν εντός του πίνακα για την ένδειξη κατάστασης της 
γραμμής μετά από τις διατάξεις ασφαλείας καθώς και για την ένδειξη κατάστασης 
λειτουργίας διαφόρων διατάξεων αυτοματισμού. Θα έχουν διάμετρο 22mm. Οι λυχνίες και οι 
υποδοχές τους θα συμφωνούν με τους κανονισμούς IEC 204 και θα πληρούν τους 
κανονισμούς VDE. Θα είναι βιδωτές έχουν τάση λειτουργίας 230V τύπου νήματος ισχύος 2w 
ονομαστικού ρεύματος 2A, μία για κάθε φάση για τριφασικά κυκλώματα. 

Οι χρωματισμοί τους θα είναι ως εξής: 

 Κόκκινο:  κατάσταση όχι κανονική 

 Πράσινο ή άσπρο:  Μηχανή έτοιμη προς λειτουργία Ενώ θα έχουν προστασία IP65 κατά 
DIN 40050. 

 

13.7.13.8 Ηλεκτρονόμοι Διαρροής 

Διακόπτες διαρροής (ηλεκτρονόμοι διαρροής) θα τοποθετηθούν σε σειρά με τους διακόπτες 
φορτίου και τις συντηκτικές ασφάλειες ως μέτρο προστασίας από ρεύματα διαρροής 30 mA 
για τα μεγέθη μέχρι 63A. 

Οι ηλεκτρονόμοι διαρροής θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί ονομαστικής τάσεως 400/230V 
και θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0660 VDE 0100 και IEC 
1008 BS 4293, CEE 27. Θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης, κομβίο δοκιμής και θα 
φέρουν ένδειξη της συνδεσμολογίας τους. Θα περιλαμβάνουν μετασχηματιστή έντασης στον 
οποίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωμάτων που προστατεύουν. Όταν 
υπάρξει επικίνδυνη διαρροή, η τάση που δημιουργείται εξ επαγωγής στο δευτερεύον 
κύκλωμα του μετασχηματιστή, επενεργεί σε πηνίο απόζευξης και έτσι επιτυγχάνεται η 
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ακαριαία διακοπή του. 

Η απαιτούμενη αντίσταση γείωσης RE καθορίζεται από την σχέση RE=±24V / ΙΔΝ ; όπου ΙΔΝ 
είναι η ένταση διαρροής προς την γη. 

 Για κυκλώματα με προστασία μέχρι 63 Α πρέπει ΙΔΝ≤30mA και ο χρόνος διακοπής του 
κυκλώματος t ≤ 0,04 sec για ΙΔΝ ≥ 0,25 Α 

 Για κυκλώματα με προστασία άνω των 63 Α πρέπει ΙΔΝ≤300mA και ο χρόνος διακοπής 
του κυκλώματος t ≤ 0,3 sec για ΙΔΝ ≥ 1,5 Α. 

  

13.7.13.9 Ενδεικτικά Όργανα (Αμπερόμετρα - Βολτόμετρα) 

Τα ενδεικτικά όργανα θα είναι κινητού σιδήρου, βιομηχανικού τύπου, κατηγορία 1,5 
σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDΕ 0410, κατάλληλα για κατακόρυφη 
τοποθέτηση σε τετράγωνη πλάκα πλευράς 96Χ96χιλ. 

Το πεδίο μετρήσεως των παραπάνω οργάνων πρέπει να αναγράφεται στα σχέδια της μελέτης 
εφαρμογής. Κάθε βολτόμετρο θα είναι εφοδιασμένο και με μεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων 
(εκτός 3 φασικές τάσεις, 3 πολικές τάσεις). 

Τα αμπερόμετρα θα συνδεθούν με την βοήθεια κατάλληλων μετασχηματιστών εντάσεως 
ξηρού τύπου. Ο λόγος μετασχηματισμού να αναγράφεται στα σχέδια της μελέτης εφαρμογής. 

 

13.7.13.10 Αυτόματοι Διακόπτες Φορτίου (Ισχύος) 

Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων θα τοποθετηθούν σε όλες τις 
γραμμές που τροφοδοτούν κινητήρες ισχύος πάνω από 1 kw. Οι διακόπτες αυτοί θα φέρουν 
με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά στοιχειά για την προστασία έναντι 
υπερέντασης και βραχυκυκλώματος. 

Θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς VDE 0660 και VDE 113 και θα έχουν τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τάση μονώσεως 1000V 

 Ονομαστική τάση λειτουργίας 500V 50 Hz 

 Κλάση μόνωσης C σύμφωνα με VDE 0110. 

H ικανότητα διακοπής τους σε βραχυκύκλωμα θα είναι τουλάχιστον 16kΑ και θα φέρουν 
περιστροφικό χειριστήριο. 

 

13.7.13.11 Τηλεχειριζόμενοι Διακόπτες (ρελέ) 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ ) θα είναι ονομαστικής έντασης 16 Α σύμφωνα με τους 
κανονισμούς NFC 61-110 NFC 61-112 IEC 669-1 IEC 669-2 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα έχουν βοηθητική επαφή αυτοσυγκράτησης και τις 
απαιτούμενες επαφές χειρισμού. 

 

13.7.13.12 Ηλεκτρονόμοι Ισχύος (CONTRACTORS) 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα τοποθετηθούν για την εξυπηρέτηση της αυτοματοποιημένης 
λειτουργίας των μηχανημάτων και θα είναι κατάλληλοι για έλεγχο τριφασικών κινητήρων 
ισχύος έως 690V. Θα μπορούν να οδηγηθούν απευθείας από διατάξεις αυτοματισμού ή 
εμμέσως από βοηθητικά κυκλώματα. Για το λόγο αυτό θα φέρουν και βοηθητικές επαφές. 

Θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ονομαστική τάση λειτουργίας: 400V 

 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 40 οC 

Οι διακόπτες αυτοί, ή αλλιώς ηλεκτρονόμοι ισχύος, θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος για 
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δίκτυο 230/400V 50Ηz τάσης μόνωσης 400V κατηγορίας λειτουργίας AC 7a και σύμφωνοι με 
τους κανονισμούς EN 61.095 και IEC 1095. Η ονομαστική ένταση των ηλεκτρονόμων 
δεικνύεται στα σχέδια. 

Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρομαγνητικό πηνίο έλξης και επαφή 
αυτοσυγκράτησης με κύριες επαφές ικανότητας ζεύξης και απόζευξης τουλάχιστον ίσης με 
την ονομαστική τους ένταση. 

Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος που θα χρησιμοποιηθούν για ζεύξη και απόζευξη κινητήρων θα είναι 
εφοδιασμένοι με θερμικά υπερέντασης, κατάλληλης περιοχής ρύθμισης. 

 

13.7.13.13 Τηλεχειριζόμενοι Διακόπτες Αστέρα – Τριγώνου 

Για τους κινητήρες ισχύος άνω των 3kW προβλέπεται διάταξη εκκίνησης αστέρα τριγώνου. Η 
διάταξη αυτή αποτελείται από τρείς τριπολικούς τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος, ένα 
τριπολικό χρονοδιακόπτη και έναν θερμικό διακόπτη με ρύθμιση ως εξής: 

Ένας τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρα για την κύρια γραμμή με 1 κανονικά 
ανοικτή βοηθητική επαφή, ένας τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρα τριγώνου με 1 
κανονικά κλειστή βοηθητική επαφή, ένας τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρα 
αστέρα με 1 κανονικά ανοικτή και 1 κανονικά κλειστή βοηθητική επαφή. 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

  Ονομαστική τάση λειτουργίας:  400V 

 Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας: 40οC 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι τριπολικοί ,εναλλασσόμενου ρεύματος για δίκτυο 
230/400V 50Ηz τάσης μόνωσης 400V κατηγορίας λειτουργίας AC 7a και σύμφωνοι με τους 
κανονισμούς EN 61.095 και IEC 1095. Η ονομαστική ένταση των ηλεκτρονόμων δεικνύεται 
στα σχέδια. 

Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρομαγνητικό πηνίο έλξης και επαφή 
αυτοσυγκράτησης με κύριες επαφές ικανότητας ζεύξης και απόζευξης τουλάχιστον ίσης με 
την ονομαστική τους ένταση. 

Ο χρονοδιακόπτης θα έχει ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση 0-30sec. Η ρύθμιση του 
θερμικού διακόπτη θα γίνει σε ένταση Ι=0,58xIον του κινητήρα που τροφοδοτεί κατά 
συνέπεια το θερμικό θα είναι αντίστοιχου έυρους. Κάθε ένας από τους διακόπτες θα είναι 
κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα και θα είναι κατάλληλοι για θερμοκρασία 
λειτουργίας έως 55οC . 

 

13.7.13.14 Απαγωγείς υπερτάσεων 

Απαγωγείς υπερτάσεων θα τοποθετηθούν στην είσοδο του γενικού πίνακα σε σειρά με τις 
υπόλοιπες διατάξεις προστασίας. Σκοπός τους είναι η εκτροπή μεγάλων ρευμάτων, που 
μπορεί να δημιουργηθούν από βραχυκυκλώματα ή κεραυνοπληξίες, στην γείωση του πίνακα. 

Θα αποτελούνται από τέσσερα στοιχεία (τριών φάσεων και ουδετέρου) και θα είναι κλάσεως 
Ι+ΙΙ ονομαστικής εντάσεως τουλάχιστον 15 kA κατά EN 61643-11. 

Δίκτυο ηλεκτρικών καλωδίων ενέργειας και αυτοματισμού - Σωλήνες -Κουτιά διακλαδώσεως - 
Τροφοδοσία συσκευών 

Όλες οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών γραμμών ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων θα πληρούν, 
κατά προτεραιότητα, τους σχετικούς ελληνικούς κανονισμούς ή προδιαγραφές, καθώς επίσης 
και τις ενδεχόμενες απαιτήσεις ή οδηγίες της ΔΕΗ. 

Τα φορτία των καλωδίων πρέπει να καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές των 
συντελεστών ισχύος, καθώς επίσης και την μελλοντική ανάπτυξη των έργων. Οι συντελεστές 
μείωσης της ονομαστικής τιμής λόγω της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος πρέπει να είναι 
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σύμφωνοι με τις συστάσεις του κατασκευαστή και τους κανονισμούς καλωδιώσεων ΙΕΕ. Οι 
ονομαστικές τιμές των καλωδίων, μετά την εφαρμογή των συντελεστών μείωσης, δεν πρέπει 
να είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των κυκλωμάτων προστασίας. 

Για την τροφοδότηση των πινάκων διανομής και των μηχανημάτων που βρίσκονται εκτός 
κτιρίων θα χρησιμοποιηθούν, καλώδια ΝΥΥ, που θα- εγκαθίστανται μέσα σε πλαστικούς 
σωλήνες ΡVC εντός του εδάφους. Όπου υπάρχουν διακλαδώσεις ή αλλαγές κατεύθυνσης 
τοποθετούνται φρεάτια. Για την τροφοδότηση των μηχανημάτων στα μηχανοστάσια θα 
χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΥ εντός σιδηροσωλήνων επίτοιχα ή χωνευτά στο δάπεδο εντός 
σωλήνων σπιράλ. 

Τα καλώδια αυτοματισμού θα είναι εύκαμπτα, με μόνωση ΡVC, πολύκλωνα, αριθμημένα με 
ονομαστική τάση λειτουργίας 300/500V, τάση δοκιμής τα 3000V βάσει των προδιαγραφών 
VDE0812/0281. Τα καλώδια για τα αναλογικά σήματα θα είναι τύπου LIYCY σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές VDΕ 0812. 

 

13.7.14 ΚΑΛΩΔΙΑ 

α) Αγωγοί τύπου«HO7V-…» (παλιός τύπος ΝΥΑ): Οι αγωγοί τύπου «ΝΥΑ» θα έχουν 
θερμοπλαστική μόνωση και θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με τον πίνακα III, άρθρο 135 
κατηγορία 1α των ελληνικών κανονισμών και του γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250, 0283 
και DΙΝ 47102. Είναι κατάλληλα για εσωτερικές εγκαταστάσεις. 

β)Καλώδια τύπου «A05VV-…» (παλιός τύπος ΝΥM): Τα καλώδια τύπου «ΝΥΜ» θα έχουν 
θερμοπλαστική επένδυση και θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τον πίνακα III άρθρο 135 
κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισμών και τους Γερμανικούς κανονισμούς VDΕ 0250, 0233 
και DΙΝ 47705. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές εγκαταστάσεις, 

γ) Καλώδια τύπου «J1VV-...» (παλιός τύπος ΝΥY): Τα καλώδια τύπου «ΝΥΥ» θα έχουν μανδύα 
και επένδυση από θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDΕ 0271. 
Είναι κατάλληλα για μεταφορά ενέργειας δεν επιτρέπεται όμως να καταπονούνται μηχανικά. 

δ) Καλώδια τύπου ΝΥFG by: Τα καλώδια του τύπου αυτού θα είναι κατασκευασμένα κατά 
VDΕ 0271 και θα έχουν οπλισμό. Τα καλώδια αυτά μπορούν να τοποθετηθούν κατευθείαν 
στο έδαφος και είναι κατάλληλα για μεταφορά ενέργειας. 

ε) Καλώδια τύπου «Ν2ΥSΥ»: Τα καλώδια τύπου «Ν2ΥSΥ» είναι καλώδια μέσης τάσης 20ΚV, 
μονοπολικά κατά VDΕ 0298, με αγωγό πολύκλωνο κατασκευασμένο από συρματίδιο 
ανοπτημένου χαλκού και ουδέτερο μονωμένο χάλκινο περίβλημα. 

 

13.7.15 ΣΩΛΗΝΕΣ – ΣΧΑΡΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Οι αγωγοί – καλώδια εκτός εδάφους θα οδεύουν εντοιχισμένοι ή επίτοιχοι εντός 
προστατευτικών σωλήνων από χάλυβα ή πλαστικό βαρέως τύπου, ή θα οδεύουν εμφανείς σε 
χαλύβδινες εσχάρες αναρτημένες από δομικά στοιχεία. 

Οι σωλήνες προστασίας καλωδίων θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-
04-20-01-01, 1501-04-20-01-02 και οι εσχάρες σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 04-01-03. 

Οι σωλήνες προστασίας των καλωδίων σ' όλο το μήκος τους, (από τους πίνακες ως τις 
συσκευές που τροφοδοτούν ή ελέγχουν) θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους: 

 Αγωγοί μετά θερμοπλαστικής μονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συμφώνως 
τουλάχιστον προς τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 
563.4, 563.5, VDE 0281. 

 Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια μετά θερμοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή 
H05VV-R (ΝΥΜ), συμφώνως τουλάχιστον προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, 
κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5. 
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 Υπόγεια πολυπολικά καλώδια E1VV/J1VV (ΝΥΥ) μονώσεως θερμοπλαστικής και 
μανδύου θερμοπλαστικού συμφώνως τουλάχιστον προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85. 

 Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριμένου τύπου, σπιράλ ή ευθείς. 

 Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι μετα μονωτικής 
επενδύσεως. 

 Σιδεροσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι χωρίς μονωτική επένδυση, 
γαλβανισμένοι.. 

 Πλαστικοί σωλήνες τύπου Heliflex για ενσωμάτωση στο μπετόν. 

 Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, 
μεγάλης μηχανικής αντοχής σε κρούση. 

Ολοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους (καμπύλες, γωνιές, 
κουτιά διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα. 

 

13.7.16 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα και κατάλληλα για τον 
τύπο του σωλήνα ή καλωδίου που προορίζονται. Η ελάχιστη διάταση των κουτιών 
διακλαδώσεως καθορίζεται ανεξάρτητα του σχήματος τους σε 70mm. 

 

13.7.17 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Οι επιτρεπόμενες μέγιστες πτώσεις τάσης για τα διάφορα μέρη ενός ηλεκτρικού συστήματος 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Στοιχεία του συστήματος Συνθήκες λειτουργίας Πτώση τάσης 

Τα καλώδια τροφοδοσίας των κινητήρων Κινητήρας που λειτουργεί στην 
ονομαστική ισχύ 

5% 

Στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά 
την εκκίνηση σε βραχυκύκλωμα 

Κατά τη διάρκεια εκκίνησης του 
κινητήρα 

25% 

(σημ.Ι) 

Στις μπάρες των πινάκων τροφοδοσίας 
των κινητήρων 

 

Κατά τη διάρκεια εκκίνησης του πιο 
μεγάλου κινητήρα 

15% 

(σημ.ΙΙ) 

Στα καλώδια τροφοδοσίας των πινάκων 
φωτισμού 

Με max προβλεπόμενο φορτίο 1% 

 

Σημείωση Ι 

α. Η διαθέσιμη τάση στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά τη διάρκεια της εκκίνησης θα 
είναι τέτοια που να εγγυάται μια σίγουρη εκκίνηση των κινητήρων, ακόμη και για ΜΑΧ 
φορτίο, χωρίς βλάβη των κινητήρων. 

β. Η ΜΑΧ τιμή των 25% εννοείται σαν άθροισμα των πτώσεων τάσης στα καλώδια και τις 
μπάρες των πινάκων τροφοδοσίας των κινητήρων. 

γ. Για κινητήρες μέσης τάσης, η αναγκαία τάση τους ακροδέκτες κατά την εκκίνηση θα είναι 
γενικά μεγαλύτερη από 75% της τάσης παροχής και γι' αυτό οι συνθήκες εκκίνησης θα είναι 
αντικείμενο επαλήθευσης κατά περίπτωση, θα ικανοποιείται όμως παντού η συνθήκη του 
προηγούμενου σημείου (α) αυτής της σημείωσης. 

Σημείωση II 

Η διαθέσιμη τάση στις μπάρες θα είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζει την λειτουργία των 
κινητήρων που είναι ήδη αναμμένοι και αν επιτρέπει το κλείσιμο των επαφών των 
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κινητήρων. Η παροχή των καλωδίων θα είναι όπως παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη τον 
τύπο, τις θερμοκρασίες, το είδος, το έδαφος κλπ. 

α. Τα καλώδια για τροφοδοσία μετασχηματιστών θα έχουν παροχή μεγαλύτερη από το 
ονομαστικό ρεύμα των μετασχηματιστών. 

β. Τα καλώδια τροφοδοσίας ενός συστήματος από μπάρες μιας διατομής θα έχουν παροχή 
μεγαλύτερη από το απαιτούμενο ρεύμα του συστήματος. 

γ. Τα καλώδια τροφοδοσίας ενός συστήματος από μπάρες πολλών διατομών, συζευγμένες, 
θα έχουν διατομή τέτοια ώστε να αντέχουν στην ΜΑΧ απαιτούμενη παροχή. 

δ. Τα καλώδια τροφοδοσίας των κινητήρων θα έχουν παροχή μεγαλύτερη από το ονομαστικό 
ρεύμα των κινητήρων. 

ε. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια που δεν αναφέρονται παραπάνω θα έχουν παροχή μεγαλύτερη 
από την ΜΑΧ απαιτούμενη για διάρκεια μεγαλύτερη της μίας ώρας. 

 

13.7.18 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Για την υλοποίηση του οδοφωτισμού θα τηρηθούν οι κανονισμοί 

 ΕΛΟΤ HD 384 

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 

  ΕΤΕΠ TΠ 1501-05-07-02-00 

  EN40 1-8 

  DIN EN ISO 1461:1999, ASTM A123/A123M-97 

Οι γενικές προδιαγραφές υλικών και κατασκευής δίνονται παρακάτω: 

 

13.7.18.1 ΣΤΑΘΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Οι απαιτούμενες στάθμες φωτισμού στους εξωτερικούς χώρους θα είναι οι εξής:  

 Υπόστεγα οχημάτων - αποθήκευσης υλικών  200 Lux 

 Εσωτερική οδός:    20 lux με χρωματική απόδοση >70 

 Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια:  40 lux με χρωματική απόδοση >70  

 Εξωτερικοί χώροι με νυχτερινή εργασία:  80 lux με χρωματική απόδοση >70 

 

13.7.18.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο εξωτερικός φωτισμός θα τοποθετηθεί στους προσπελάσιμους δρόμους της εγκατάστασης, 
στους χώρους που εγκαθίσταται εξοπλισμός και στην είσοδο των εγκαταστάσεων. Τα 
φωτιστικά θα είναι τελείως κλειστού τύπου τεχνολογίας LED και θα τοποθετηθούν σε 
μεταλοιστούς κατάλληλου ύψους (6-9m) με μεταλλικό βραχίονα. Το άναμα και σβήσιμο του 
φωτισμού θα γίνεται χειροκίνητα και αυτόματα με φωτοκύτταρο. Ο εξωτερικός φωτισμός θα 
πρέπει να έχει μια μέση ένταση φωτισμού 20 LUX, ενώ στην περιοχή ελιγμών των 
απορριμματοφόρων εξώ από τις υποδοχές της μονάδας η στάθμη θα πρέπει να είναι 50lux. Η 
αφή και η σβέση των φωτιστικών θα γίνεται από τον πίνακα του εξωτερικού φωτισμού που 
θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης. 

Ο κορμός του μεταλλοϊστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια 
ραφή) και θα είναι οκταγωνικής ή κυλινδρικής διατομής κατασκευασμένο από έλασμα 4 χιλ. 
ποιότητας Fe 510 (St 52.3/DIN 17100) που προμηθεύεται με πιστοποιητικά κατά DIN 
50049/2.2 

Ο κορμός θα είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο εργοστάσιο κατασκευής που έχει 
πιστοποιητικό Διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή από άλλο κατασκευαστή με 
αντίστοιχα χαρακτηριστικά και τα οποία θα προσκομιστούν για έλεγχο. 
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Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 85 x 350 σε απόσταση περίπου 60cm από τη βάση. 
Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η 
θυρίδα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από έλασμα ίδιου πάχους 4 mm και σχήματος, με 
τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει του ιστού. Η στερέωση του 
θα γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η 
στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του. 

Το έλασμα της βάσης θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 400 x 400 x 20 και θα είναι 
κατασκευασμένο από υλικό ποιότητας Fe430 (St 44.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 
50049/2.2. 

Το έλασμα της βάσης θα φέρει 4 τουλάχιστον οβάλ οπές για τη διεύθυνση των αγκυρίων που 
έχουν σπείρωμα Μ24. Ο κορμός θα συγκολληθεί στο έλασμα. 

Τα φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού θα αναρτηθούν σε βραχίονα. Ο βραχίονας θα 
είναι καμπύλος μονός ή διπλός ανάλογα με την θέση, κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο κατά DIN 2440 οριζόντιας προβολής κατάλληλης για καλύτερη απόδοση, με 
διαμέτρο σωλήνα τουλάχιστον 2’’ και πάχους 3,65mm. Η κλίση του ως προς το οριζόντιο θα 
καθοριστεί από την μελέτη και την επίβλεψη. 

Τα φωτιστικά σώματα βραχίονα θα είναι πλήρη, τεχνολογίςα LED κατάλληλης ισχύος, 
θερμοκρασίας 3500K και χρωματικής απόδοσης R>80 

Η κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές κατά ΙΕC 598. Το κέλυφος θα είναι 
από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Η προστασία του φωτιστικού θα είναι ΙΡ 44 

 

13.7.18.3 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Για την τροφοδοσία του εξωτερικού φωτισμού θα χρησιμοποιηθούν καλώδια κατάλληλης 
διατομής «J1VV-...» (πρώην ΝΥY). Εντός του μεταλλοϊστού αμέσως μετά το ακροκιβώτιο 
διακλάδωσης το καλώδιο τροφοδοσίας θα είναι διατομής 3x1.5mm2. Για την γείωση της 
γραμμής εξωτερικού φωτισμού θα χρησιμοποιηθεί ξεχωριστός αγωγός από γυμνό χαλκό 
ελάχιστης διατομής 25mm2. 

Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα 
φωτιστικά σώματα, οι ακροδέκτες συνδέσεως των εισερχομένων και εξερχόμενων καλωδίων, 
γειώσεις κλπ. Το ακροκιβώτιο του κάθε ιστού θα συνδέεται με τον κύριο αγωγό γειώσεως, με 
ένα γυμνό χάλκινο αγωγό ενδεικτικής διατομής 6mm2 με κατάλληλο γαλβανισμένο 
σφικτήρα. Στο τέλος της τροφοδοτικής γραμμής, μετά τον τελευταίο ιστό ο κύριος αγωγός 
γειώσεως (≥25mm2) θα γειώνεται ξανά μέσω κατάλληλης γείωσης/εων (πάσσαλος γείωσης), 
ανεξάρτητης από τις γειώσεις των κτιρίων και σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων από 
αυτές και η οποία θα περιγραφθεί και θα αποδοθεί στα υποβαλλόμενα σχέδια. 

 

13.7.19 ΓΕΙΩΣΗ 

Για την γείωση λειτουργίας και προστασίας, θα κατασκευαστεί, ανάλογα με την διανομή, 
στον χώρο που θα τοποθετηθεί ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης (Γ.Π.Χ.Τ) θεμελιακή γείωση 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Θεμελιακή γείωση θα κατασκευαστεί επίσης σε κάθε 
κτίριο και ειδικότερα στα μεταλλικά κτίρια εντός της θεμελίωσής τους. 

Στους υποσταθμούς μετασχηματισμού τάσης θα κατασκευαστεί και ισοδυναμικό πλέγμα 
«δαρινκγ» και ισοδυναμική γείωση με ταινία σε ύψος 0,5 μέτρων από το τελικό δάπεδο η 
οποία θα συνδεθεί σε τουλάχιστον 4 σημεία με την θεμελιακή και στην οποία θα συνδεθούν 
αγώγιμα όλα τα μεταλλικά μέρη του κτηρίου. 

 

13.7.19.1 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ 
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Η εγκατάσταση θεµελιακής γείωσης θα γίνει γενικώς ως ακολούθως: 

Εντός των πέδιλων και των πεδιλοδοκών από σκυρόδεµα και στο κάτω µέρος αυτών 
τοποθετείται ταινία γείωσης χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυροµένη 40x4mm, η οποία ανά 
2m θα στερεωθεί πάνω στον οπλισµό των θεµελίων του κτιρίου µε κατάλληλους συνδετήρες, 
ενώ ανά 3m στηρίζεται σε κατάλληλους πασσάλους οι οποίοι είναι καρφωµένοι στο έδαφος. 
Σε κατάλληλο σηµείο θα μπορεί να συνδέεται η ταινία µέσω κατάλληλου συνδέσµου µε 
τρίγωνο γείωσης, ώστε σε κάθε περίπτωση να επιτευχθεί τιµή αντίστασης κάτω από 1Ω. 

Όπου απαιτείται η σύνδεση ανόµοιων ηλεκτροχηµικών υλικών (χαλκός-αλουµίνιο ή χαλκός 
χάλυβας) θα παρεµβάλλεται διµεταλλική επαφή CUPAL και για συνδέσεις µόνο στον αέρα. 
Εναλλακτικά ως διµεταλλική επαφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ανοξείδωτος χάλυβας 
ποιότητας Α2. 

Όπου οι αγωγοί είναι χάλκινοι, τα στηρίγµατα και οι σύνδεσµοι θα είναι χάλκινα, ενώ στους 
θερµά επιψευδαργυρωµένους αγωγούς χαλύβδινους ή κράµατος AlMgSi, τα στηρίγµατα και 
ο σύνδεσµοι πρέπει να είναι χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα. Οι βίδες και τα 
περικόχλια στα χάλκινα εξαρτήµατα θα είναι ανοξείδωτα ποιότητας Α2 για δε τα χαλύβδινα 
ανοξείδωτα για τους λυόµενους συνδέσµους και χαλύβδινα θερµό επιψευδαργυρωµένα για 
τα υπόλοιπα υλικά. 

 

13.7.19.2 ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Όπου απαιτείται η σύνδεση ανόμοιων ηλεκτροχημικών υλικών (χαλκός-αλουμίνιο ή χαλκός 
χάλυβας) θα παρεμβάλλεται διμεταλλική επαφή CUPAL και για συνδέσεις μόνο στον αέρα. 
Εναλλακτικά ως διμεταλλική επαφή μπορεί vα χρησιμοποιηθεί και ανοξείδωτος χάλυβας 
ποιότητας Α2. 

Όπου οι αγωγοί είναι χάλκινοι, τα στηρίγματα και οι σύνδεσμοι θα είναι χάλκινα, ενώ στους 
θερμά επιψευδαργυρωμένους αγωγούς χαλύβδινους ή κράματος AlMgSi, τα στηρίγματα και 
ο σύνδεσμοι πρέπει να είναι χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα. Οι βίδες και τα 
περικόχλια στα χάλκινα εξαρτήματα θα είναι ανοξείδωτα ποιότητας Α2 για δε τα χαλύβδινα 
ανοξείδωτα για τους λυόμενους συνδέσμους και χαλύβδινα θερμό επιψευδαργυρωμένα για 
τα υπόλοιπα υλικά. 

Αγωγοί γης 

Θα είναι διαμέτρου 8mm (διατομής 50mm2), από γυμνό ανοπτημένο χαλκό ή χαλύβδινοι 
θερμά επιψευδαργυρωμένοι. 

Στηρίγματα αγωγών συνδέσεως 

Θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα με τους κοχλίες τους και με τεμάχιο μολύβδου πάχους 
1mm στα σημεία επαφής των χάλκινων αγωγών. Τα στηρίγματα θα είναι φτιαγμένα ειδικά 
από αγωγούς Φ8, μήκους 30cm και κατάλληλα για πάκτωση σε κατασκευή από σκυρόδεμα. 

Τεμάχια διακλαδώσεως – Ταυ – Τεμάχια συνδέσεως 

Θα είναι από ορείχαλκο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, πλήρη με τους κοχλίες τους 
κατάλληλα για αγωγούς Φ8. 

Σύνδεσμοι 

Θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα με τους κοχλίες τους και κατάλληλοι για συνδέσεις Φ8 με 
Φ16. Θα φέρουν και τεμάχιο μολύβδου πάχους 1mm στα σημεία επαφής με τους χάλκινους 
αγωγούς. 

Αγωγοί προς γη 

Θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση με την θεμελιακή γείωση, θα είναι δε από 
γαλβανισμένο χάλυβα διαμέτρου 16mm, μήκους 1,75m, με πεπλατισμένα άκρα που θα 
φέρουν δύο οπές για την σύνδεση. 
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Διαχωριστικά τεμάχια 

Θα τοποθετηθούν επάνω από τους αγωγούς προς γη και χρησιμεύουν νια την αποσύνδεση 
των γειώσεων (για έλεγχο). Η κατασκευή αυτών θα είναι από ορείχαλκο ή γαλβανισμένο 
χάλυβα και θα φέρουν κανονικούς συνδέσμους. 

 

13.7.19.3 ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Τρίγωνο γείωσης θα τοποθετηθεί όπου απαιτηθεί από την εγκεκριμένη μελέτη (π.χ στον 
ουδέτερο του Η/Ζ, επικουρικά της θεμελιακής, μετασχηματιστής τάσης). 

Τα ηλεκτρόδια γείωσης του τριγώνου θα είναι ράβδοι γείωσης COOPERWELD διαμέτρου 
τουλάχιστον Φ19 και μήκους 2.5m. υποχρεωτικά από χαλύβδινο πυρήνα μεγάλης μηχανικής 
αντοχής που θα περιβάλλεται από μανδύα από χαλκό πάχους τουλάχιστον ίσο με το 1/10 της 
διαμέτρου της ράβδου. 

Η σύνδεση των ηλεκτροδίων μεταξύ τους θα γίνεται μέσο ορειχάλκινων σωληνωτών 
συνδετήρων με κωνικές ή κοχλιωτές υποδοχές. Τα τρία ηλεκτρόδια θα συνδεθούν μεταξύ 
τους με αγωγό 70mm2 σε βάθος 1m. Οι τρεις ράβδοι γείωσης θα τοποθετηθούν σε διάταξη 
ισόπλευρου τριγώνου, με απόσταση 3m η μία από την άλλη. 

Ο κεντρικός αγωγός γείωσης θα έχει διατομή τουλάχιστον 25mm2 και σε κάθε περίπτωση όχι 
μικρότερη από την διατομή του ουδετέρου του αγωγού της κύριας παροχής. 

Ο κεντρικός αγωγός γείωσης θα οδεύει σε βάθος 60cm από την επιφάνεια του εδάφους, 
μέσα σε χαντάκι βάθους 1.00m και πλάτους 0.50m. Επάνω από κάθε ηλεκτρόδιο θα υπάρχει 
κτιστό ή προκατασκευασμένο πλαστικό φρεάτιο 30x30cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα. 

 

 

13.8 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων από τις επιπτώσεις ενός κεραυνού 
προβλέπεται η εγκατάσταση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) σύμφωνα με τα 
παρακάτω πρότυπα: 

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00, 1501-04-50-02-00 

  ΕΛΟΤ 1197-1/2002, ΕΛΟΤ 1412Β, ΕΛΟΤ HD384 

  DIN 57185 / VDE 0185 

  IEC 1024-1/1990 

  ΕΝ 61024-1 

  NF 17100 

 CENELEC 

 ANSI- NFPA 78 

  BS 6651 

 CEI-81 

 

Για την αντικεραυνική προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων του έργου θα 
χρησιμοποιηθεί σύστημα Σ.Α.Π. αποτελούμενο κατ’ ελάχιστον από: 

 Θεμελιακή γείωση σε κάθε κτίριο και υπόστεγο. 

 Σχηματισμό κλωβού faraday με βρόχους το μέγιστο 10x10m (για ελάχιστη απαιτούμενη 
στάθμη προστασίας II κατά NSF 17102) σε κάθε μεταλλικό κτίριο και υπόστεγο και 
σύνδεση του με την θεμελιακή γείωση. 
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 Τοποθέτηση επιπροσθέτως αλεξικέραυνων ιονισμού (για ελάχιστη απαιτούμενη 
στάθμη προστασίας I κατά NSF 17102) στις οροφές των κτιρίων, συνδεδεμένων 
αγώγιμα και καταλλήλως με την θεμελιακή γείωση του κάθε κτιρίου. 

 Επιπλέον, μεμονωμένα αλεξικέραυνα ιονισμού τοποθετημένα σε μεταλλικούς ιστούς ή 
επί των κτιρίων, με δική τους ανεξάρτητη γείωση. σε ύψος τουλάχιστον 12m, ώστε να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα διάφορα σημεία και υπαίθριες εγκαταστάσεις 
αυτού με ελάχιστη προστασία κατηγορίας ΙΙΙ (NSF 17102) ή/και ανώτερη όπου 
απαιτείται από την κρισιμότητα της εγκατάστασης. Κάθε αλεξικέραυνο θα φέρει 
γείωση κατάλληλα μελετημένη ώστε να απάγει τα κεραυνικά φορτία με ασφάλεια στο 
έδαφος, καθώς και μαγνητική κάρτα καταγραφής των πληγμάτων. 

 Διατάξεις απαγωγής υπερτάσεων οφειλομένων σε κεραυνικά ρεύματα, από τις 
γραμμές ισχύος και ασθενών ρευμάτων: 

- Εντός των κτιρίων θα υπάρχει εξοπλισμός υπέρτασης, σε κάθε κεντρικό πίνακα 
για όλους τους πόλους και τον ουδέτερο, ώστε να διοχετεύει τα επαγόμενα 
ρεύματα στην ηλεκτρολογική γείωση. Απαγωγείς υπερτάσεων θα 
τοποθετηθούν στην είσοδο του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης του έργου, 
καθώς και σε κάθε γενικό πίνακα κτηρίου, σε σειρά με τις υπόλοιπες διατάξεις 
προστασίας. Σκοπός τους είναι η εκτροπή μεγάλων ρευμάτων, που μπορεί να 
δημιουργηθούν από βραχυκυκλώματα ή κεραυνοπληξίες, στην γείωση του 
πίνακα. 

- ειδικές συσκευές-απαγωγείς υπερτάσεων για κάθε PLC. 

- Ηλεκτρ. προστατευτικό (υπέρτασης/υπερέντασης) πολύπριζο ασφαλείας 6 
θέσεων διπλής βαθμίδας για τον/-ους Η/Υ των κέντρων ελέγχου. Θα διαθέτει 
ενσωματωμένο αντιπαρασιτικό φίλτρο, διακόπτη ΟΝ-OFF, ασφάλεια ταχείας 
τήξεως 10 Α, ενδεικτικά led λειτουργίας, μηχανισμούς ασφαλείας στους 
ρευματολήπτες κατά ηλεκτροπληξίας, κλπ. 

Η κεφαλή του αλεξικέραυνου ιονισμού θα φέρει διάταξη ασφαλείας για την προστασία των 
κυκλωµάτων της, κατά την στιγµή της πτώσης και σύλληψης του κεραυνού. Όλος ο µηχανισµός 
του διακένου, του εξωτερικού σπινθηριστή και των κυκλωµάτων της κεφαλής, βρίσκεται εντός 
υδατοστεγούς περιβλήµατος. 

 

13.8.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στην οροφή και ειδικότερα στις ακμές και αιχμές των διαφόρων τμημάτων των κτιρίων 
τοποθετείται το συλλεκτήριο σύστημα αποτελούμενο από αγωγούς που σχηματίζουν 
βρόγχους μέγιστων διαστάσεων 10x10m και στερεώνονται επί της οροφής με κατάλληλα 
στηρίγματα, ανάλογα με την φύση της στέγης κάθε ένα μέτρο. 

Οι καπνοδόχοι κ.α. αιχμές - εξάρσεις - δοκιμών στοιχείων προστατεύονται με ακίδα που 
τοποθετείται στην κατακόρυφη επιφάνεια, και συνδέεται με το συλλεκτήριο σύστημα. 

Μεταλλικές εξάρσεις ή κατασκευές συνδέονται στο συλλεκτηριο σύστημα εάν υπάρχει μια 
από τις συνθήκες: 

 Προεξέχουν από την προστατευόμενη περιοχή >30m 

 Περικλείουν μια επιφάνεια >1m2 ή έχουν μήκος >2m 

 Απέχει <50cm από το συλλεκτήριο σύστημα 

Στα σημεία διασταυρώσεως των συλλεκτήριων αγωγών ή σε ευθύγραμμα τμήματα των 20m 
τοποθετείται διάταξη απορρόφησης συστολών - διαστολών. 

Οι αγωγοί καθόδου συνδέουν τα συλλεκτήριο σύστημα με το σύστημα γειώσεως (θεμελιακή 
γείωση του κτιρίου) οδεύουν κατακόρυφα ή και οριζόντια στις στέγες κατωτέρων επιπέδων, 
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με μέση απόσταση μεταξύ τους μέχρι 20m (για κτίρια συνήθους χρήσεως). 

Οι αγωγοί καθόδου μπορεί να είναι: 

α. Ορατοί, οπότε κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του συλλεκτήριου συστήματος, 
στερεώνονται με κατάλληλα στηρίγματα σε αποστάσεις 1m και συνδέονται με το σύστημα 
γείωσης με προστατευτικούς αγωγούς. 

β. Εγκιβωτισμένοι στα υποστυλώματα σκυροδέματος του κτίσματος οπότε κατασκευάζονται 
από χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο αγωγό Φ 10mm και στερεώνονται με κατάλληλα 
στηρίγματα σε αποστάσεις 2m στον οπλισμό και συνδέονται με το συλλεκτήριο σύστημα και 
το σύστημα γειώσεως με κατάλληλες υποδοχές. 

γ. Από τα φυσικά στοιχεία του κτιρίου, μεταλλικές κατασκευές, εφόσον εξασφαλίζονται οι 
αντίστοιχες διατομές των αγωγών καθόδου το πάχος του είναι >2mm και εξασφαλίζεται 
ηλεκτρική συνέχεια είτε μετά ειδικά εξαρτήματα είτε είναι εκ κατασκευής συνεχόμενα. 

Ειδικότερα υδρορροές ομβρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυσικοί αγωγοί καθόδου 
μέχρι το 50% του συνόλου και εξασφαλίζεται η ηλεκτρική συνέχεια των τμημάτων με τα 
ειδικά κολλάρα. 

Μεταλλικά προεξέχοντα στοιχεία από τους τοίχους συνδέονται με τους αγωγούς καθόδου αν 
έχουν επιφάνεια >5m2 ή συνολικό μήκος >10m ανεξάρτητα της αποστάσεως των από 
αυτούς. 

Μεταλλικές κατασκευές ή καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας κλπ που απέχουν απόσταση (D σε 
m) μικρότερη του R/5 (R= αντίσταση γειώσεως σε Ohm) από τους αγωγούς καθόδου πρέπει 
να γεφυρώνονται με αυτός άμεσα ή μέσω αλεξικέραυνων υπερτάσεων όπως περιγράφεται 
πιο κάτω, και αγωγούς της ίδιας διατομής με τους αγωγούς καθόδου. 

Στο σημείο σύνδεσης με το σύστημα γειώσεως πρέπει αν τοποθετείται σε κάθε αγωγό 
καθόδου ένας σύνδεσμος ελέγχου (λυόμενος). 

Το σύστημα γειώσεως αποτελείται από την θεμελιακή γείωση του κτιρίου συνδεδεμένη με 
εξωτερικό βρόχο (περιμετρικά του κάθε κτιρίου) από χαλύβδινο επικασσιτερωμένο αγωγό 
διατομής 70mm2. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε χάνδακα βάθους 60 cm που θα επιχωθεί με 
δύο στρώσεις κοσκινισμένου χώματος ολικού πάχους 20 cm, και κατά το υπόλοιπο με λοιπά 
προϊόντα εκσκαφής, απαλλαγμένα από μεγάλες πέτρες. Κάθε στρώση θα βρέχεται και θα 
κοσκινίζεται επιμελώς. 

Ο εξωτερικός βρόχος θα συνδεθεί, μέσω ειδικών τεμαχίων, με την θεμελιακή γείωση του 
κτιρίου σε τέσσερα κατ' ελάχιστο σημεία με επικασσιτερωμένο χάλκινο αγωγό διαμέτρου 
8mm, και με τους αγωγούς καθόδου. 

Για την ενίσχυση της γειώσεως, εφόσον απαιτείται τοποθετούνται τρίγωνα γείωσης σε 
διάφορα σημεία και συνδέονται με το υπόλοιπο σύστημα γειώσεως.Οι διάφορες συνδέσεις 
στο σύστημα γειώσεως μέσα στο έδαφος ή στο σκυρόδεμα πραγματοποιούνται με βαρέως 
τύπου σφικτήρες. 

 Υλικά 

Η εκλογή του υλικού των αγωγών και των λοιπών βοηθητικών εξαρτημάτων γίνεται έχοντας 
υπόψη την πιθανότητα διάβρωσης τόσο της προστατευόμενης κατασκευής όσο και του ΣΑΠ. 

Όπου απαιτείται η σύνδεση ανόμοιων ηλεκτροχημικών υλικών (χαλκός - αλουμίνιο ή χαλκός - 
χάλυβας) θα παρεμβάλλεται διμεταλλική επαφή CUPAL. και για συνδέσεις μόνο στον αέρα, 
ενώ η σύνδεση των στο έδαφος ή σκυρόδεμα απαγορεύεται. Ως διμεταλλική επαφή μπορεί 
αν χρησιμοποιήθηκε ανοξείδωτος χάλυβας ποιότητας Α2. Η χρήση μολύβδου ως 
παρεμβαλλόμενο υλικό μεταξύ χαλκού κι άλλων υλικών ή κάρβουνου ή ρινισμάτων σιδήρου, 
άλατος κλπ. στη γείωση απαγορεύεται. 

Όπου οι αγωγοί είναι χάλκινοι, τα στηρίγματα και οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι χάλκινοι, για 
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θερμά επιψευδαργυρωμένους αγωγούς χαλύβδινους ή κράματος AlMgSi, τα στηρίγματα και 
οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα. 

Οι βίδες και τα περικόχλια στα χάλκινα εξαρτήματα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ποιότητας 
Α2, για δε τα χαλύβδινα ανοξείδωτα για τους λυόμενους συνδέσμους και χαλύβδινα θερμά 
επιψευδαργυρωμένα για τα υπόλοιπα υλικά. 

 

13.8.2 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 

Θα τοποθετηθούν σε ιστό κατάλληλου ύψους, έτσι ώστε το συνολικό ύψος να είναι 
τουλάχιστον 12 m, ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά, σε συνδυασμό με τους κλωβούς 
faraday των κτιρίων, το σύνολο των έργων σε επίπεδο προστασίας τουλάχιστον κατηγορίας 
ΙΙΙ. 

Η κεφαλή του αλεξικέραυνου φέρει διάταξη ασφαλείας για την προστασία των κυκλωμάτων 
της, κατά την στιγμή της πτώσης και σύλληψης του κεραυνού. 

Όλος ο μηχανισμός του διακένου, του εξωτερικού σπινθηριστή και των κυκλωμάτων της 
κεφαλής, βρίσκεται εντός υδατοστεγούς περιβλήματος. 

 

Τα χαρακτηριστικά του θα είναι γενικώς: 

 Αυτεπαγωγή : >20Η  

 Χωρητικότητα : 200pF 

 Σταθερά L/C : 8-10msec 

 ∆ιάκενο οδηγού σπινθηριστή : 0,1mm 

 ∆ιάκενο διαφυγής κεραυνικού ρεύµατος (εσ.): 2mm 

 ∆ιάκενο διαφυγής κεραυνικού ρεύµατος (εξ.): 40mm 

 Περιοχές λειτουργίας σε εντάσεις κεραυνικού πεδίου: 5– 200 KV/m (στιγµιαία) 

 Υλικό κεφαλής: ΙΝΟΧ 304 

 

 

13.9 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προμήθεια και εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού που απαιτείται και που θα αποτελείται από εσωτερικό δίκτυο με διασύνδεση 
προς το Εθνικό Δίκτυο του ΟΤΕ ή άλλο πάροχο, ενσυρματο ή ασύρματο. 

 

13.9.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 Πρότυπα ΕΛΟΤ, ΕΛΟΤ HD 384 

 Πρότυπα ΟΤΕ 

 Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι εγκεκριμένος από τον ΟΤΕ ως προς τον τύπο και την 
κατασκευή του. 

 

13.9.2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στους χώρους ελέγχου καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από τον σχεδιασμό 
λειτουργίας της μονάδας, θα διαθέτουν τηλεφωνική συσκευή συνδεδεμένη με αυτόματο 
τηλεφωνικό κέντρο στον κεντρικό χώρο ελέγχου που θα δίνει τη δυνατότητα αυτόματης 
εσωτερικής επικοινωνίας με κλήση αριθμού και μεταβίβαση εξωτερικής κλήσης από μια 
συσκευή σε οποιαδήποτε άλλη. Δυνατότητα εξωτερικής κλήσης (αστικής ή υπεραστικής 
εξωτερικού) θα διαθέτει μόνο η συσκευή που βρίσκεται στο κτίριο Διοίκησης. Το κέντρο θα 
διαθέτει εσωτερικές και εξωτερικές γραμμές ανάλογα με την μελέτη καθώς και αυτόματο 
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τηλεφωνητή για μετάδοση μηνυμάτων προς τηλέφωνα αρμοδίων εκτός της εγκατάστασης. 

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι σύγχρονου τύπου, με δυνατότητα παλμικής και τονικής 
επιλογής. Το κέλυφος των συσκευών θα είναι μονοκόμματο, κατασκευασμένο από πλαστικό 
μεγάλης αντοχής σε κρούση. Το ακουστικό θα κατασκευασθεί από το ίδιο υλικό και θα είναι 
απόλυτα ισορροπημένο. 

Όλες οι τηλεφωνικές καλωδιώσεις θα είναι τύπου UΤΡ/100 τεσσάρων ζευγών και θα 
διέρχονται από ξεχωριστούς αγωγούς τοποθέτησης καλωδίων και μακριά από τους αγωγούς 
των ηλεκτρικών γραμμών παροχής. 

 

13.9.3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ) θα πρέπει να είναι πλήρως ηλεκτρονικό, ελεγχόμενο από 
ενταμιευμένο πρόγραμμα (SPC) και με επιλογικό πεδίο διέλευσης χρόνου (time division 
multiplexing) και ψηφιακό ζευκτικό πεδίο PCM. 

Η τεχνολογία των Τ/Κ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την σύνδεση σε αυτό όσο 
το δυνατόν περισσοτέρων από τις παρακάτω συσκευές (με τα λιγότερα δυνατά εξαρτήματα 
και διατάξεις προσαρμογής): 

α) Αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών, δεκαδικής παλμοδοτικής επιλογής ή επιλογής DTMF 
(χωρίς οποιασδήποτε διάταξης προσαρμογής) 

β) Ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών (2 B+D) 

γ) Ηλεκτρονικών τηλεφωνικών συσκευών HYBRID 

δ)Οποιωνδήποτε άλλων σύγχρονων αναλογικών ή ψηφιακών συσκευών Επίσης θα πρέπει να 
επιτρέπει: 

 Τη σύνδεσή του με σύστημα αναζήτησης προσώπων 

 Τη ζεύξη του με computer 

 Τη διαβίβαση μέσω αυτού τουλάχιστον 19,2 Kbs data 

Συνοψίζοντας, το Τ/Κ δεν θα παρέχει μόνο δυνατότητες ροής και εξυπηρέτησης φωνής αλλά 
πληροφοριών γενικότερα (δηλ. στοιχείων, κειμένων, εικόνων κτλ.) ώστε να αποτελεί τη βάση 
ενός ενιαίου δικτύου επικοινωνιών. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να δέχεται, στο αρχικό στάδιο, την σύνδεση σε αυτό 
τουλάχιστον (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά): 

 3 γραμμών κέντρου πόλης 

 10 εσωτερικών παροχών 

Θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί σε 12/30 γραμμές και να μπορεί να εξοπλισθεί με 
μεταλλακτικές συσκευές. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τις αντίστοιχες μονάδες συνεχούς 
αυτοελέγχου, αυτοδιάγνωσης και αυτόματης σηματοδότησης βλαβών. 

Εκτός της κλασικής διάταξης ηλεκτροδότησης το Τ/Κ θα είναι εξοπλισμένο και με διάταξη 
αδιάλειπτου λειτουργίας που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πλήρη λειτουργία του για 4 
ώρες. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι εξοπλισμένο με ειδικό τερματικό κέντρο κατανεμητή πλήρως 
εξοπλισμένο και κατάλληλης χωρητικότητας, στο οποίο θα καταλήγει όλο το εσωτερικό και 
εξωτερικό δίκτυο και στο οποίο θα είναι συνδεδεμένο εξ αρχής με τις μονάδες του Τ/Κ. 

Χωρίς πρόσθετη διάταξη, το Τ/Κ θα πρέπει να δίνει στοιχεία που αναφέρονται στην 
εξερχόμενη και εισερχόμενη επικοινωνία και θα αφορούν (με τα κατάλληλα reports) τον 
έλεγχο του φορτίου του ως εξής: 

 ανά γραμμή πόλης 
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 ανά εσωτερική παροχή 

 χρόνους κατάληψης 

 ανταπόκριση των τηλεφωνητών στις κλήσεις 

 κατεύθυνση των κλήσεων 

 οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, η χρήση του οποίου θα βοηθά στη σωστότερη αξιοποίηση 
και εκμετάλλευση του Τ/Κ. 

 

13.9.4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Οι τηλεφωνικές συσκευές (γραφείου ή επίτοιχες) θα είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό 
σε κρούσεις θερμοπλαστικό υλικό και θα διαθέτουν πληρκτρολόγιο, κουμπί γειώσεως και 
ρυθμιστή έντασης κουδουνισμού. 

Θα συνοδεύονται με καλώδιο σύνδεσης συσκευής – τηλεφωνοδότη, για τη σύνδεση της 
συσκευής με τηλεφωνοδότη τύπου RJ45. 

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι εγκεκριμμένου τύπου από τον Ο.Τ.Ε. και θα είναι του 
ίδιου οίκου κατασκευής με τον κατασκευαστή του τηλεφωνικού κέντρου. 

Κατά τα λοιπά θα έχουν τις πιο κάτω δυνατότητες: 

 Πλήκτρο επανάληψης (REDIAL) του τελευταίου αριθμού 

 Πλήκτρο σήματος RECAL-FLASH 

 Σύστημα επιλογής με παλμούς ή συχνότητες (PULSE/TONE) 

 Διαλείμματα (παύσεις) κατά την επιλογή σε οποιαδήποτε θέση του καλούμενου 
αριθμού 

 Ρυθμιζόμενος ήχος κλήσης 

 

 

13.9.5 ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Τα τηλεφωνικά καλώδια θα είναι τύπου J-Y(St)Y σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE0815 ή 
A2YF(L)2Y σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΟΤΕ 0/2.6/Γ/4-22. 

Για τη σύνδεση κατανεμητών στα τηλεφωνικά κέντρα θα χρησιμοποιείται καλώδιο τύπου S-
Y(St)Y κατά VDE0813 διαμέτρου αγωγών 0,6mm. 

 Καλώδια J-Y(st)Y 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών για τις εσωτερικές τηλεφωνικές 
εγκαταστάσεις των κτιρίων είναι: 

Αγωγοί: Μονόκλωνα συρματίδια ηλεκτρολυτικού χαλκού διαμέτρου 0,60 mm  

 Μόνωση αγωγών  :PVC 

 Κωδικοποίηση χρωμάτων :VDE 0815 

 Θωράκιση   :Φύλλο αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη και 
αγωγός συνέχειας από καθαρό χαλκό 

 Mανδύας   :Ειδικό PVC χρώματος γκρι, βραδύκαυστο κατά IEC 
332.1  

 Τάση λειτουργίας  : κορυφή 300 V 

 Περιοχή θερμοκρασιών  : -5 0C έως 70 0C 

 Απόσβεση (800 Hz)  : 1,7 dB/km Αμοιβαία χωρητικότητα (800 Hz): 100 
nF/km 

 Καλώδια A-2YF(L)2Y 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών για τις εξωτερικές τηλεφωνικές 
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εγκαταστάσεις των γηπέδων είναι: 

 Αγωγοί:    Μονόκλωνα συρματίδια ηλεκτρολυτικού καθαρού 
χαλκού 

  Μόνωση αγωγών  : Πολυαιθυλένιο (PE) 

 Κωδικοποίηση χρωμάτων : VDE 0816 

 Επικάλυψη μόνωσης  :Πετρελαϊκή μάζα (jelly) για στεγανότητα κατά τη 
διαμήκη διεύθυνση 

 Εσωτερική επένδυση  : Φύλλο από διαφανές πλαστικό 

 Θωράκιση   :Σωλήνες αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη 

 Μανδύας   : Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

 Τάση λειτουργίας  : κορυφή 300 V 

 Περιοχή θερμοκρασιών  : -300C έως 700C 

 Απόσβεση (800 Hz)  : 1,0 dB/km  

 Αμοιβαία χωρητικότητα (800 Hz) : 52 nF/km 

 

13.10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ 

 

13.10.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το σύστημα αυτοματισμού και τηλεελέγχου των διεργασιών και διαδικασιών της μονάδας θα 
βασίζεται στην τεχνολογία των τοπικών σταθμών ελέγχου , που είναι εγκατεστημένα κοντά 
στις διάφορες εγκαταστάσεις, δίπλα στους ηλεκτρικούς πίνακες κίνησης εντός πινάκων 
αυτοματισμού. Κάθε τοπικό κέντρο ελέγχου είναι ένας ελεγκτής κατασκευασμένος με βάση 
τους μικροεπεξεργαστές και συνδυάζει λειτουργίες όπως επεξεργασία, μνήμη, επικοινωνίες 
και επεξεργασία τοπικών εισόδων / εξόδων, από αισθητήρια και επαφές. Κάθε τοπικό κέντρο 
ελέγχου θα επιτηρεί και θα ελέγχει απαραίτητα σημεία όπως περιγράφεται στην τεχνική 
συγγραφή του έργου και θα είναι σε θέση ώστε να συνδεθεί σε ένα τοπικό δίκτυο LAN (Local 
Area Network) για να είναι δυνατή η επεκτασιμότητα του συστήματος αυτοματισμών κτιρίου 
και παρακολούθησης των διαφόρων εγκαταστάσεων. 

Οι δυνατότητες εισόδου / εξόδου των τοπικών κέντρων ελέγχου θα επιτρέπουν την σύνδεση 
τους με διάφορες συσκευές ή όργανα ελέγχου με τις πιο κάτω κατηγορίες 

 

13.10.1.1 Αναλογική είσοδος (ΑΙ) 

Θα είναι σήμα παρακολούθησης και μέτρησης της θερμοκρασίας, υγρασίας, στάθμης, θέσης, 
κ.λπ. και θα περιλαμβάνει σήματα της μορφής 0-10V DC, 4-20mA. 

13.10.1.2 Αναλογική έξοδος (ΑΟ) 

Θα είναι για τη μεταβολή θέσης και αμέσου ψηφιακού ελέγχου των συστημάτων ελέγχου. Θα 
περιλαμβάνει σήματα της μορφής 0-1V DC, 0-10V DC, 0-20V DC. 

13.10.1.3 Ψηφιακή Είσοδος (DΙ) 

Θα είναι σήμα που δημιουργείται από την αλλαγή κατάστασης μίας επαφής χωρίς τάση. 

13.10.1.4 Ψηφιακή έξοδος (DΟ) 

Θα είναι σήμα που προέρχεται από το τοπικό κέντρο ελέγχου, αλλάζοντας τη κατάσταση μίας 
επαφής εξόδου που χρησιμοποιείται για το ξεκίνημα - σταμάτημα των εγκαταστάσεων. 

13.10.1.5 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - PLC 

Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές PLC θα αποτελούνται από : 
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 Το πλαίσιο τοποθέτησης των καρτών (Din Rail mounting) όπου οι κάρτες τοποθετούνται 
απλά και βιδώνονται σταθερά. Στο πλαίσιο (RACK) τοποθετείται ο δίαυλος 
επικοινωνίας (bus) μεταξύ CPU , καρτών Ι/O και καρτών επικοινωνίας. O δίαυλος 
επικοινωνίας είναι υπό μορφή bus connectors πού είναι ενσωματωμένα στις κάρτες. 

 Τα πλαίσια είναι το κεντρικό πλαίσιο(CR) ,στο οποίο τοποθετείται το τροφοδοτικό , η 
CPU, κάρτες Ι/O, κάρτες επικοινωνίας και τα πλαίσια επέκτασης( ER) στα οποία 
τοποθετούνται επίσης κάρτες Ι/O και κάρτες επικοινωνίας. Τα πλαίσια μπορούν να 
τοποθετηθούν κατακόρυφα ή οριζόντια H διασύνδεση των πλαισίων γίνεται με κάρτες 
διασύνδεσης ΙΜ ( Interface Modules). 

 Το τροφοδοτικό με τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: 

 Τάση εισόδου ονομαστική:  120/230 VAC 

 Τάση εισόδου επιτρεπόμενη:  85-132VAC/170 -264VAC 

 Ρεύμα εισόδου:    230V 1,5 A , 120V 2.1A 

 Συχνότητα γραμμής:   60/50ΗΖ 

 Επιτρεπτή περιοχή συχνότητας:  47.63ΗΖ 

 Τάση εξόδου:    24VDC DC (απαραίτητη για την    
τροφοδοσία τής CPU και των εξωτερικών αισθητηρίων και βοηθητικών relays 

 Επιτρεπόμενη τάση εξόδου:   24VDC ±3% 

 Ρεύμα εξόδου:    Στα 24VDC , 5Α 

  

 Επιπλέον θα έχει ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα και γαλβανική 
απομόνωση, LED ύπαρξης 24 VDC, υπερπήδηση διακοπών δικτύου τροφοδοσίας 
μεγαλύτερη από 20ms για τάση εισόδου Vin =93/187 V 

 Την Κεντρική μονάδα επεξεργασίας CPU Η CPU έχει τα εξής χαρακτηριστικά 
(ενδεικτικά): 

 Ενσωματωμένη RAM (χωρίς την προσθήκη επεκτάσεων) 128 Κbyte 

 Εξωτερική ή εσωτερική Flash EPROM τύπου MMC (μπορεί να επεκταθεί μέχρι 
μεγέθους 8Mbyte) που επεκτείνει την ενσωματωμένη load memory. 

Η μνήμη περιλαμβάνει όλα τα Block Λογικής (συμπεριλαμβανομένων και Block που δεν 
απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράμματος πχ. Block Header), μπλοκ Δεδομένων και 
Δεδομένων παραμετροποίησης (16 Kbytes) που δεν χάνονται ούτε με το Reset της μνήμης. 
Mε την Μεταγωγή της CPU από κατάσταση Stop - κατάσταση εκτέλεσης του προγράμματος 
μεταφέρονται από την Load μνήμη στην Working μνήμη μόνο τα κομμάτια των μπλοκ λογικής 
και δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του προγράμματος. Επίσης θα 
υπάρχει η δυνατότητα να φορτώνονται από την ενσωματωμένη RAM εργασίες στην μνήμη 
φορτώματος δεδομένα τουλάχιστον 4 Μbyte. 

 Την κάρτα επικοινωνίας μέσω της οποίας θα γίνει η διασύνδεση του ελεγκτή στο 
βιομηχανικό δίκτυο (Ethernet, κ.λπ.) ώστε να μεταδίδει σήματα, μετρήσεις και να 
δέχεται σήματα τηλεχειρισμού από τον κεντρικό ελεγκτή. 

Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά (ενδεικτικά): 

 Ενσωματωμένη μνήμη Ram    : 128 Kbyte 

 Απαριθμητές      256 

 Χρονικά       256 

 Μέσος χρόνος εκτέλεσης 1000 δυαδικών εντολών :  0.1 - 0.2 ms 

 Κεντρικές Ψηφιακοί Είσοδοι    1024 

 Κεντρικές Ψηφιακοί Έξοδοι    1024 
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 Κεντρικές Αναλογικές Είσοδοι και Έξοδοι :  256/256 

 Ανεξάρτητες κάρτες επικοινωνιών με ανεξάρτητο επεξεργαστή τύπου ETHERNET 

Θα είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενες μονάδες αυτοματισμού αποτελούμενες από 
ανεξάρτητες μονάδες, εναλλάξιμες κάρτες επέκτασης (modular system) και ανεξάρτητες 
κάρτες για το σύστημα επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, για την επικοινωνία – διασύνδεση με 
το τοπικό και απομακρυσμένο περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή 
εντολών),θα διαθέτουν τα παρακάτω είδη τυποποιημένων καρτών (signal modules): 

 Ψηφιακών εισόδων (DI) τύπου ελεύθερης τάσης. 

Για τη συλλογή πληροφοριών τύπου ON / OFF (διακόπτες, επαφές relay κλπ.). 

 Ψηφιακών εξόδων (DO) τύπου transistor. 

Για την αποστολή εντολών σε κατάλληλο εξοπλισμό (αντλίες, βάνες κλπ.). 

 Αναλογικών εισόδων (AI) τύπου ρεύματος ή τάσης, 

Για την συλλογή μετρήσεων από αισθητήρια όργανα που παρέχουν αναλογικό σήμα 
(σταθμήμετρα, πιεσόμετρα κλπ.). 

 Αναλογικών εξόδων (ΑΟ) τύπου ρεύματος ή τάσης. 

Για την αποστολή κατάλληλων εντολών για την ρύθμιση λειτουργιών (inverter, βάνες κλπ.). 

 Επεξεργασίας επικοινωνιών 

Για την επικοινωνία με τον ΚΣΕ και άλλους απομακρυσμένους ελεγκτές του συστήματος 
Τηλελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

 Σύνδεση με Modem ασύρματης επικοινωνίας (radio-modem) άλλου κατασκευαστή 

 Για την διασύνδεση με το ασύρματο ETHERNET δίκτυο επικοινωνιών του 
συστήματος Τηλελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

Επιπλέον θα έχουν τις παρακάτω δυνατότητες: 

 Σύνδεσης με Η/Υ και καταγραφικό (εκτυπωτή, κ.λπ.), χωρίς την διακοπή των 
επικοινωνιών, με την προσθήκη κατάλληλου ανεξάρτητου επεξεργαστή σειριακής 
επικοινωνίας. 

 Προγραμματισμού, είτε απομακρυσμένου (teleservice), διαμέσου ενσύρματου 
δικτύου είτε τοπικού, διαμέσου σειριακής σύνδεσης RS232 ή RS485, με την χρήση 
φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 Απομακρυσμένης, διαμέσου του ασύρματου δικτύου, (διαμέσου TCP/IP σύνδεσης) 
ενημέρωσης για την λειτουργία του προγράμματος και προγραμματισμού από 
απομακρυσμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Για τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του συστήματος ελέγχου κάθε 
προγραμματιζόμενος ελεγκτής θα πρέπει να προσφερθεί με εφεδρεία τουλάχιστον 20% σε 
θύρες όλων των επιμέρους τύπων. 

Επίσης θα έχει την δυνατότητα καταγραφής σε βάση δεδομένων όλων των μετρούμενων 
μεγεθών αλλά και των μετρήσεων από τις γεφυροπλάστιγγες αλλά και την σύνταξη 
στατιστικών στοιχείων. 

Το σύστημα τηλεελέγχου θα έχει τη δυνατότητα χειροκίνητης επέμβασης σε όλα τα υπο 
έλεγχο συστήματα. 

 

13.10.2 ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για τη μεταφορά των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν καλώδια με χάλκινους αγωγούς 
χάλκινους αγωγούς μονόκλωνους ή πολύκλωνους των πιο κάτω τύπων: 

 α) LiYCY(TP) όταν απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος. 
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 β) UTP-FTP CATEGORY 6 σε εφαρμογές που δεν αναμένονται ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές στη μετάδοση των δεδομένων. 

 

Η κατασκευή τω καλωδίων LiYCY(TP) πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές VDE 
0812 και 0814 και έχει ως ακολούθως: 

 Αγωγοί: Λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού (VDE 0295 class 5) 

 Μόνωση αγωγών: Από PVC με κωδικοποίηση χρωματισμών κατά DIN 47100 χωρίς 
επανάληψη χρωμάτων 

 Συνεστραμμένοι αγωγοί: σε ζεύγη 

 Θωράκιση: Πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη >90%  

 Εξωτερικός μανδύας : PVC χρώματος γκρι, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1  

 Τάση λειτουργίας : 250 V (κορυφή 500 V) 

 Περιοχή θερμοκρασιών : -30 0C έως 80 0C 

 

Η κατασκευή των καλωδίων UTP-FTP πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές IEC DIS 
11801 Class D και έχει ως ακολούθως: 

 Αγωγοί : Μονόκλωνα συρματίδια καθαρού χαλκού διαμέτρου 0,5 mm (24 ΑWG) 

 Μόνωση αγωγών : Πολυαιθυλένιο (PΕ) με κωδικοποίηση χρωματισμών 
Συνεστραμμένοι αγωγοί: σε ζεύγη με πολύ μικρό βήμα στρέψης. 

 Θωράκιση (FTP μόνο) : Φύλλο αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη και αγωγός 
συνέχειας από επικασσιτερωμένο χαλκό. 

 Εξωτερικός μανδύας : PVC χρώματος γκρι, βραδύκαυστος κατά ΙΕC 332.1 Περιοχή 
θερμοκρασιών : -30 0C έως 80 0C 

 

Τα καλώδια θα είναι συνεστραμμένα (twist pair) 4 ή 25 αγωγών συχνότητας 100 ΜΗz 
χωρητικότητας 46 pF/m, σύνθετης αντίστασης 100 Ω - 15 Ω με απόσβεση 21,98 dB/100 m στα 
100 MHz. 

Εναλλακτικά, για τη δικτύωση των PLC και μονάδων κατανεμημένων εισόδων/εξόδων θα 
χρησιμοποιηθεί καλώδιο οπτικών ινών. Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση 
εντός προστατευτικής σωλήνωσης. 

Δεν επιτρέπονται ενώσεις στην διαδρομή του καλωδίου. 

Ο τερματισμός των καλωδίων, οι ενώσεις και οποιαδήποτε άλλη εργασία, δοκιμή και η θέση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνει από πλήρως εξοικειωμένο με την χρήση οπτικών 
ινών, ειδικών εργαλείων και υλικών, προσωπικό του αναδόχου. 

Η απόσβεση κάθε οπτικής ίνας θα μετρηθεί μετά την εγκατάστασή του καλωδίου και θα 
εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό με ευθύνη του αναδόχου. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει 
δεκτή εξασθένιση μεγαλύτερη από 12 dB. 

Θα υπάρχει ειδική σήμανση καθ’ όλο το μήκος του καλωδίου, που θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία, ώστε να διακρίνεται το είδος του καλωδίου από κοινά ηλεκτρολογικά καλώδια. 

 

Το καλώδιο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Είδος οπτικών ινών  :πολύτροπη, glass, 62.5/125 μm 

 Αριθμός οπτικών ινών  :>6 

 Εξασθένιση   :850nm, <3,1 dB/km 

     :1300nm <0,8 dB/km 
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 Εξωτερικός μανδύας  :πολυαιθυλένιο (PE) υψηλής πυκνότητας 

 Ελάχιστη ακτίνα κάμψης :20 φορές η διάμετρος του καλωδίου 

 Αντοχή σε εφελκυσμό  :τουλάχιστον 700 Ν 

 Αντίσταση θραύσης:  400 Ν/m κατά IEC 794-1-E3 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +70°C 

 

Κάθε ξεχωριστή οπτική ίνα του καλωδίου θα σημαίνεται ξεχωριστά με αριθμό ή με μη 
επαναλαμβανόμενο χρώμα, θα περιέχεται σε σωλήνα διαφορετικού χρωματισμού με γέμιση 
από πετρελαϊκή μάζα (water repellent gel filling) για προστασία έναντι υγρασίας. Οι 
ξεχωριστοί σωλήνες θα είναι συνεστραμμένοι γύρω από ένα κεντρικό συνθετικό (μη 
μεταλλικό) στοιχείο ενίσχυσης και θα περιβάλλονται από ίνες αραμίδης που χρησιμεύουν 
σαν στοιχείο απορρόφησης μηχανικών τάσεων. 

 

13.10.3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο κεντρικός σταθμός θα τοποθετηθεί στο χώρο διοίκησης ή/και σε άλλο κατάλληλο χώρο και 
θα αποτελείται από τα παρακάτω: 

 Κεντρικός προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) 

 Ηλεκτρονικός υπολογιστής τελευταίας τεχνολογίας με σκληρό δίσκο πλήρης 

 Εκτυπωτές Α4 laser και Α3 μελάνης έγχρωμοι. 

 Οθόνη επίπεδη ελάχιστης διαγωνίου 29’ για την απεικόνιση των διαφόρων 
καταστάσεων και σημάτων του συστήματος 

 Κατάλληλο λογισμικό τηλεελέγχου των απαιτούμενων συστημάτων. 

Το λογισμικό τηλεελέγχου θα έχει την δυνατότητα γραφικής απεικόνισης όλων των βασικών 
λειτουργιών των ελεγχόμενων μονάδων όπως κατάσταση, βλάβη μηχανημάτων καθώς και 
των μετρούμενων μεγεθών όπως θερμοκρασίες, ποσότητες, περιεκτικότητες βιοαερίου, 
σημάτων alarm από μηχανήματα και διεργασίες, στάθμης δεξαμενών, κλπ. 

Θα ελέγχονται τουλάχιστον οι παρακάτω διατάξεις: 

 

 Οι πίνακες πυρανίχνευσης και οι πίνακες ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων 

 Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους κεντρικού ηλεκτρικούς πίνακες 

 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο κτιρίου 

 Ο εξωτερικός φωτισμός της μονάδας 

 Το δίκτυο άρδευσης 

 Ο εξαερισμός των κτιρίων επεξεργασίας 

 Οι κρίσιμες παράμετροι λειτουργίας της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας (ενδεικτικά 
θερμοκρασία, υγρασία) 

 Παραγωγικός εξοπλισμός μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. 

 Η εκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων της μονάδας. 

 Στάθμες δεξαμενών νερού. 

 Η ηλεκτροκίνητη πύλη 

 Ο πυρσός καύσης βιοαερίου και το σύστημα διαχείρισης - διάθεσης του βιοαερίου 

 Οι μηχανές συμπαραγωγής 

 Τα ζυγολόγια. 
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14 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
Γενικά για την μελέτη και κατασκευή των σωληνώσεων θα τηρηθούν οι κανονισμοί ΕΛΟΤ 
ΤΠ.1501-04-01-01-01, ΕΛΟΤ ΤΠ.1501-04-01-05-00, ΕΛΟΤ ΤΠ.1501-04-01-07-00, ΕΛΟΤ ΤΠ.1501-
08-06-07-02, ΕΛΟΤ ΤΠ.1501-08-06-07-05, ΕΛΟΤ ΤΠ.150108-06-07-06, ΕΛΟΤ ΤΠ.1501-08-06-07-
07. 

 

14.1 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 
Το δίκτυο από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το DΙΝ 1988 με 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου κατά ΕΛΟΤ 269 DΙΝ 2440 (πράσινη ετικέτα), 
για πίεση λειτουργίας 10 atm Τα ειδικά τεμάχια θα είναι 10 atm τουλάχιστον γαλβανισμένα 
μαλακτού σιδήρου με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα) κατά DΙΝ 2950. Το πάχος και οι 
διατομές των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 2440 

DN (mm) Εξ. Διαμ. (mm) Πάχος (mm) 

15 21.3 2.60 

20 26.9 2.60 

25 33.7 3.20 

32 42.4 3.20 

40 48.3 3.20 

50 60.3 3.60 

65 76.1 3.60 

75 88.9 4.00 

100 114.3 4.5 

125 139.7 4.5 

150 168.3 4.5 

200 219 6.3 

 

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις πιο κάτω διατάξεις: 

 

14.1.1 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων του δικτύου θα 
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση συνδέσμων (μούφες) γαλβανισμένων, 
με ενισχυμένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής κοχλιώσεως κορδονάτα και για τυχόν 
διαμέτρους μεγαλύτερες από 4", με ζεύγος φλαντζών, επίσης γαλβανισμένων, συνδεομένων 
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προς τους σωλήνες με κοχλίωση. Απαγορεύεται απόλυτα για την σύνδεση σωλήνων η 
ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση. Υλικό παρεμβύσματος TEFLON. 

 

14.1.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας του 
δικτύου, θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα με ειδικά τεμάχια μεγάλης ακτίνας 
καμπυλότητας, γαλβανισμένα, με ενισχυμένα χείλη, εκτός από σωλήνες μικρής διαμέτρου, 
όπου επιτρέπεται η κάμψη τους χωρίς θέρμανση με ειδικό εργαλείο (μέχρι και Φ 1"). 

Οπωσδήποτε με την κάμψη του σωλήνα πρέπει να μη παραμορφώνεται η κυκλική διατομή 
του, και να μη προκαλείται η παραμικρή βλάβη ή αποκόλληση του στρώματος 
γαλβανίσματος αυτού. 

Χρήση ειδικών τεμαχίων μικρής ακτίνας καμπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται μόνο σε θέσεις 
όπου ανυπέρβλητα εμπόδια το επιβάλλουν, και πάντοτε μετά από έγκριση της Επιβλέψεως. 

Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων, θα εκτελείται 
οπωσδήποτε με ειδικά εξαρτήματα γαλβανισμένα (ταυ, σταυροί), με ενισχυμένα χείλη. 

 

14.1.3 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα σε σταθερά 
οικοδομικά στοιχεία, τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος 
συστολοδιαστολή τους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειμένου 
οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν του σημείου αγκυρώσεως. 

Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε σιδηρογωνιές με την βοήθεια 
στηριγμάτων τύπου Ω. Τα στηρίγματα θα είναι από μορφοσίδηρο και θα συνδέονται προς τις 
σιδηρογωνιές μέσω κοχλιών, περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανισμένων. Οι σιδηρογωνιές 
κατά περίπτωση θα στερεώνονται σε πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή. Η 
στερέωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά βύσματα μεταλλικά και κοχλίες. 

Σε περίπτωση αναρτήσεως πρέπει να χρησιμοποιηθούν ράβδοι μεταλλικοί ή σιδηρογωνιές 
επαρκούς αντοχής για το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο αλλά πάντως όχι μικρότερης 
ισοδύναμης διατομής από την αναγραφόμενη στον κατωτέρω πίνακα. Ισχύουν και εδώ τα 
περί αγκυρώσεων για λόγους συστολοδιαστολών. 

Ο πιο κάτω πίνακας θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ευθειών διαδρομών σωλήνων και όχι 
στα σημεία όπου η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών κ.λ.π. δημιουργεί συγκεντρωμένα 
φορτία, οπότε και θα τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο πλευρές. 

Διάμετρος σωλήνα 
στηριγμάτων για οριζόντιες 

σωληνώσεις 

Μέγιστη απόσταση 
στηριγμάτων για 

κατακόρυφες 
σωληνώσεις 

Μέγιστη απόσταση 
στηριγμάτων για 

οριζόντιες 
σωληνώσεις 

Διάμετρος 
ράβδου 

στηρίξεως 
[ΕΛΑΧΙΣΤΗ] 

Μέχρι Φ 1” 2,5 m 2,5 m 10 mm 

Φ 1 1/4” 2,5 m 3,0 m 12 mm 

Φ 1 1/2” 3,0 m 3,5 m 12 mm 

Φ 2” 3,0 m 3,5 m 12 mm 

Φ 2 1/2” 3,5 m 4,5 m 16 mm 

Φ 3” 3,5 m και άνω 4,5 m 16 mm 
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Φ 4” 3,5 m 4,5 m 16 mm 

14.1.4 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
ευχερής η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου 
ροής για αντικατάσταση, τροποποίηση ή μετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, οξυγόνου 
ή και ηλεκτροσυγκόλλησης. Για τον σκοπό αυτό σ' όλα τα σημεία όπου τούτο θα είναι 
αναγκαίο θα προβλέπονται λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ, φλάντζες) κατά τις υποδείξεις της 
Επιβλέψεως. 

 

14.1.5 ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ 

Κατά την διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα αυτές θα καλύπτονται από φύλλο 
μολύβδου πάχους 2 mm διαμορφωμένο σε κύλινδρο διαμέτρου κατά 3 mm μεγαλύτερης από 
την διάμετρο του σωλήνα. 'Έτσι αποφεύγεται η συγκόλληση του  

σωλήνα με τα οικοδομικά υλικά. Το διάκενο ανάμεσα στον σωλήνα και τον προστατευτικό 
μολύβδινο μανδύα θα σφραγίζεται με κατάλληλο υλικό π.χ. κορδόνι αμίαντου και σιλικόνη. 
Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος τότε η μόνωση θα προστατεύεται στο σημείο της 
διατρήσεως με κυλινδρικό μανδύα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,25 mm, ο 
οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μονώσεως. 

Επιπλέον θα υπάρχει και δεύτερος κυλινδρικός μανδύας από φύλλο μολύβδου πάχους 2 mm, 
για την αποφυγή συγκολλήσεως με τα οικοδομικά υλικά. Μεταξύ των δύο μανδυών θα 
υπάρχει διάκενο 3 mm το οποίο θα σφραγισθεί με κατάλληλο υλικό π.χ. σιλικόνη. 

 

14.2 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ 
Τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, σε γραφεία WC, κ.λπ. εκτός των βιομηχανικών κτηρίων, 
μπορούν να κατασκευαστούν και από χαλκοσωλήνα. 

Για την κατασκευή των δικτύων από χαλκοσωλήνες, θα χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και 
μόνο εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια χάλκινα ή ορειχάλκινα, με υποδοχή για συγκόλληση με 
την μέθοδο του "τριχοειδούς φαινομένου", με "μαλακή κόλληση", δηλαδή με χρήση υλικού 
συγκόλλησης, με σύνθεση 95-5 (95% κασσίτερος, 5% αντιμόνιο) κατά DIN 1786 για 
διαμέτρους μέχρι Φ28, και με σκληρή κόλληση 5% Ag για διαμέτρους άνω των Φ28. 

Σε περίπτωση που χαλκοσωλήνες πρόκειται να συνδεθούν με "βιδωτές" ή άλλες συσκευές, 
θα χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα ειδικά εξαρτήματα από ορείχαλκο, που θα συνδέονται με 
τον μεν χαλκοσωλήνα με κόλληση, όπως η πιό πάνω και με τη βαλβίδα κλπ., με βίδωμα 
(ειδικοί σύνδεσμοι χαλκοσωλήνα με σιδηροσωλήνα κλπ., ορειχάλκινοι). 

Ειδικά στην περίπτωση σύνδεσης χαλκοσωλήνα με χυτοσιδηρό σωλήνα, θα 
χρησιμοποιούνται ειδικά εξαρτήματα (σύνδεσμοι), που θα συνδέονται με τους μεν 
χαλκοσωλήνες με συγκόλληση, και με τους χυτοσιδηρούς σωλήνες με ενσφήνωση 
("καλαφάτισμα"). 

Επίσης οι συνδέσεις των χαλκοσωλήνων με τους αναμικτήρες των υδραυλικών υποδοχέων, ή 
των στομίων των διαφόρων συσκευών (όπως ψύκτες νερού κλπ.) θα γίνονται μέσω 
επιχρωμιωμένων χαλκοσωλήνων και ορειχάλκινων λυόμενων συνδέσμων του τύπου ρακόρ 
ανάλογης διαμέτρου. Άκρα τα οποία θα παραμένουν 

ανοικτά κατά την πρόοδο της εργασίας θα ταπώνονται με μεταλλικά πώματα ή με ταπωτικές 
φλάντζες. Προσεκτική παρακολούθηση της παραλληλότητας των γραμμών των τοίχων και 
των άλλων σωληνώσεων που γειτνιάζουν, είτε κατακόρυφων είτε οριζόντιων, απαιτείται εξ 
ολοκλήρου. Ενώσεις δεν θα γίνονται μέσα στο πάχος οποιουδήποτε τοίχου, δαπέδου ή 
οροφής και οι σωληνώσεις δεν θα ενσωματωθούν στην κατασκευή των δαπέδων. 
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Οι σωληνώσεις κατακόρυφες και οριζόντιες θα στερεώνονται επί της οικοδομικής 
κατασκευής. 

Για τις συνδέσεις των σωλήνων θα χρησιμοποιηθούν μόνο εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα θα 
είναι τριχοειδούς κόλλησης κατά DΙΝ 12856 μέχρι DΙΝ 12872 για μεγέθη μέχρι εξωτερική 
διάμετρο 2”. Εξαρτήματα για μεγέθη 3” και μεγαλύτερα πρέπει να είναι καθαρά από 
ψευδάργυρο, ορειχάλκινα, συγκολούμενα και εύκολα καθαριζόμενα και θα πρέπει να είναι 
από την ίδια διάμετρο και πάχους τοιχώματος με την χάλκινη σωλήνα. Το πάχος και η 
διατομή των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 1786 

 

OD (mm) 

 

ΠΑΧΟΣ (mm) 

 

OD (mm) 

 

ΠΑΧΟΣ (mm) 

 

15 

 

1.0 

 

42 

 

1.5 

 

18 

 

1.0 

 

54 

 

2.0 

 

22 

 

1.0 

 

76 

 

2.0 

 

28 

 

1.0 

 

89 

 

2.5 

 

35 

 

1.5 

 

108 

 

2.5 

 

Γενικώς όπου απαιτείται σύνδεση χαλκοσωλήνα με εξάρτημα από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα θα παρεμβάλλεται εξάρτημα από ορείχαλκο. Οι κολλήσεις θα είναι είτε 
μαλακές είτε σκληρές σε καμία όμως περίπτωση δεν θα περιέχουν Pb-Sb. 

 

14.3 ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
Για την αποφυγή δημιουργίας βέλους κάμψης στις οριζόντιες σωλήνες αλλά και για την 

στήριξη των κατακόρυφων ισχύουν τα ακόλουθα : 

 

Ονομαστική Μέγιστο διάστημα μεταξύ στηριγμάτων (μέτρα) 

Διάμετρος γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας χαλκοσωλήνες 

mm In οριζόντια 
αμόνωτη 

οριζόντια 
μονωμέν η 

κατακόρυφη οριζόντια 
αμόνωτη 

οριζόντια 
μονωμένη 

κατα- 
κόρυφη 

10 3/8 1.7 1.7 2.2 1.2 1.0 1.2 

15 ½ 2.0 2.0 2.2 1.2 1.4 1.2 
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20 ¾ 2.4 2.4 3.0 1.4 1.4 1.4 

25 1 2.4 2.4 3.0 1.7 1.5 1.7 

32 1 ¼ 2.7 2.7 3.3 1.7 1.5 1.9 

40 1 ½ 3.0 2.7 3.7 2.0 1.8 2.2 

50 2 3.0 2.9 3.7 2.0 1.8 2.2 

65 2 ½ 3.6 3.2 4.5 2.0 1.8 2.2 

80 3 3.6 3.2 4.8 2.4 2.2 2.6 

100 4 3.9 3.6 4.8 2.7 2.5 2.9 

125 5 4.2 3.9 5.2    

150 6 4.2 4.2 5.2    

 

Σε συνηθισμένες περιπτώσεις (εκτός αν προβλέπεται αλλιώς από τα σχέδια) οι διάμετροι των 
σιδηρών κυκλικών ράβδων ανάρτησης (αναρτήρων) είναι: 

 

Ονομαστική διάμετρος Διάμετρος αναρτήρα (mm) 

10 6 

15 6 

20 6 

25 6 

32 6 

40 10 

50 10 

65 12 

80 12 

100 12 

125 15 

150 15 
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Όταν η κατασκευή από σκυρόδεμα υπάρχει ήδη, τότε οι σιδερένιες ράβδοι θα στερεώνονται 
πάνω σε κατάλληλη σιδηροκατασκευή, η οποία στη συνέχεια θα στερεώνεται στο σκυρόδεμα 
με μεταλλικά βύσματα ή μπουλόνια. Αυτά θα εργάζονται πάντα σε διάτμηση, ποτέ όμως σε 
εφελκυσμό. Η διάμετρος των βυσμάτων θα είναι κατάλληλη για το φορτίο που θα αναρτηθεί 
μέσω αυτών. Όταν δεν είναι δυνατή (π.χ. μη ύπαρξη δοκών), τότε μπορούν τα στηρίγματα 
(ράβδοι) να στερεώνονται στον σιδηρό οπλισμό. Θα ερωτάται όμως ο εκάστοτε μηχανικός 
που επιβλέπει τα στατικά, στον οποίο θα δίνονται στοιχεία του υπό ανάρτηση φορτίου. 

Όπου απαιτείται, κατά την ανάρτηση των διαφόρων δικτύων, θα παρεμβάλλονται 
αντιδονητικά, για να αποφευχθεί η μετάδοση κραδασμών. Κατά την ανάρτηση των δικτύων 
και κατασκευή των στηριγμάτων, θα λαμβάνονται υπόψη οι συστολές και διαστολές των 
σωληνώσεων και θα προβλέπονται σημεία σταθερά και ελεύθερα που να επιτρέπουν την 
μετακίνηση των σωλήνων. 

 

14.4 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ HDPE 
14.4.1 ANTIKEIMENO EΡΓΑΣΙΩΝ 

Το παρών άρθρο αφορά την κατασκευή όλων των δικτύων (στραγγισμάτων, ύδρευσης, 
πυρόσβεσης, κ.λπ.) από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης PE 100. 

 

14.4.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο είναι: Σωλήνες 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 3ης γενιάς 

Ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων με τους σωλήνες, ή 
λοιπά υλικά. 

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές. 

Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο 
ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων ΗDΡΕ 

 πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα /εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the 
competence of testing and calibration laboratories - Γενικές απαιτήσεις για την 
επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει 
συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων, 

 πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων, 

 πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων, 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ' 
ελάχιστον θα περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/στοιχεία στην 
Αγγλική. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 
9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary - Συστήματα 
διαχείρισης ποιότητος - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 

Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν την προσκόμιση τους στο έργο 
προς τοποθέτηση. 

 

14.4.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
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Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με 
προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι 
σωλήνες να μην εξέχουν από την καρότσα. 

Για τη φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση 
συρματόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται 
υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια). 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια 
διάταξη (π.χ. διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις 
λόγω υπερκείμενου βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 

Μέχρι την τοποθέτηση τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια 
συσκευασίας τους. 

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη 
παραμονή των μπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους 
τέσσερις μήνες. 

β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ' όσον μπορεί 
να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ' όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) 
της διαμέτρου. 

δ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες 
φορτοεκφορτώνονται με συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από 
εκδορές και χαράξεις. 

ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση). 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά 
γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ' όλο το μήκος 
των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον 
άκαμπτοι θα διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα 
προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα 
προστατεύονται από χτυπήματα. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν 
καρότσα με λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να 
τραυματίσουν τους σωλήνες. 

 

14.4.4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΥΓΜΑ 

Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και 
κλίσεις της μελέτης εφαρμογής, θα είναι επίπεδος και απαλλαγμένος από πέτρες. Οι σωλήνες 
θα τοποθετούνται επί αμμοχαλικώδους στρώσης. 

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών 
αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να βλάψουν την 
προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. 

Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δεν 
θα υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων 
συνδέσμων. 

 

14.4.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
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Η μέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ειδικά 
τεμάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους. 

Για διαμέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η 
σύνδεση γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). 

Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική 
θερμική συγκόλληση (butt fusion welding). To ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση 
τήξης, στους 220 °C και υπό πίεση δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του ΡΕ και 
έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων, η κατανομή των 
φορτίων σε ολόκληρο το μήκος της σωληνογραμμής και η διατήρηση λείας εσωτερικής 
επιφάνειας. 

 

14.4.6 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΓΚΟΛΗΣΗ 

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση ειδικού τεμαχίου από ΡΕ με ενσωματωμένη σπιροειδή 
διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτρομούφα (electrofusion socket). Η ηλεκτρομούφα 
τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθμίζεται αναλόγως της 
διαμέτρου του σωλήνα. 

Προετοιμασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του 
σωλήνα) με κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωμάτων επιφανειακής οξείδωσης. 
Καθαρίζεται επιμελώς το επίστρωμα και στα δύο τμήματα που πρόκειται να συγκολληθούν 
και σε μήκος κατά τουλάχιστον 10 mm μεγαλύτερο της ημιδιάστασης της ηλεκτρομούφας. Οι 
επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται με καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι ή με 
μαλακό χαρτί εμποτισμένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα 
αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίμας, τροχού λείανσης) καθώς και η 
χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη 
(οινόπνευμα). 

Τα προς σύνδεση τμήματα θα ευθυγραμμίζονται και θα διατηρούνται ομοαξονικά με χρήση 
συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραμένουν μέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτρομούφα. 

Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράμμισης, η 
άσκηση πίεσης στο σημείο σύνδεσης, καθώς και η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας (με 
νερό, πεπιεσμένο αέρα κλπ.). 

Για τη δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 

 

14.4.7 ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιμελής προετοιμασία των άκρων που πρόκειται να 
συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τμήματα σωλήνων εξαρτημάτων θα στερεώνονται στις 
σιαγόνες στερέωσης της μηχανής μετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραμμίζονται. Η 
απόκλιση από την ευθυγραμμία δεν θα υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώματος του 
σωλήνα ή τα 2mm (ό,τι είναι μικρότερο). 

Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιμετωπίζεται είτε με αύξηση της πίεσης των 
σφιγκτήρων, είτε με επαναπροσαρμογή των σωλήνων μέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή επαφή και η μικρότερη δυνατή απόκλιση. 

Τα άκρα των σωλήνων/ εξαρτημάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται 
με απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα 
καθαρίζεται και η θερμαντική πλάκα από ξένα σώματα, σκόνη ή υπολείμματα 
πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόμη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς 
αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν. 
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Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγματοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από 
υγρασία και ρεύματα αέρος, σε θερμοκρασίες στην περιοχή από - 5 °C έως + 40°C. Η 
συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 N/mm, η οποία 
θα διατηρείται μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται αναδίπλωση τηγμένου υλικού (κορδόνι) στο 
άκρο του σωλήνα / εξαρτήματος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα με το πάχος του 
τοιχώματος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 N/mm2 περίπου, 
προκειμένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά δυσμενώς στην 
ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρμανση. Μετά την παρέλευση 
του προβλεπόμενου από τον κατασκευαστή χρόνου απομακρύνεται η θερμαντική πλάκα και 
τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν μεταξύ τους με προσοχή ώστε να μην ωθηθεί όλο το 
τηγμένο υλικό εκτός της σύνδεσης μέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστημα που εξαρτάται 
από τη διάμετρο και το πάχος τοιχώματος του σωλήνα/ εξαρτήματος). Μετά την σταδιακή 
ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρμολογούνται οι συσφιγκτήρες. 

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότομη ψύξη των σωλήνων με νερό, πεπιεσμένο αέρα 
κλπ. 

 

14.5 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ  
14.5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι δοκιμές στεγανότητας θα γίνονται μετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων 
στο όρυγμα, την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων 
και συσκευών και την μερική επαναπλήρωση του ορύγματος. 

Οι δοκιμές διακρίνονται σε: 

 προδοκιμασία, 

 κύρια δοκιμή υπό πίεση, 

 γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου. 

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών το μη επιχώμενο τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. 
Τυχόν εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις. 

Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα με τις 
τοπικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τμημάτων του 
προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν ερμητικά με φλαντζωτές τάπες. 

Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
εξαέρωση του. 

Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο 
ή καταγραφικό) μετρήσεων, ακριβείας + 1 It και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια 
ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό 
βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

Η εκτέλεση της δοκιμασίας θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται 
καμία εργασία στο σκάμμα κατά την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία. 

 

14.5.2 ΠΡΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

Αφού πληρωθεί με νερό το υπό δοκιμή τμήμα, παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική 
πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α διαρροής, θα 
επισκευασθεί η ζημία και θα επαναληφθεί η δοκιμή. 

 

14.5.3 ΚΥΡΙΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 

Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, 
επακολουθεί η κυρίως δοκιμή υπό πίεση. Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την 
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μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. Κατά την σταδιακή 
αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας θυλάκων αέρα. Η 
ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες. Η κυρίως δοκιμή 
θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν 
παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση 
για τον εντοπισμό ενδεχομένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η 
δοκιμασία επαναλαμβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το 
ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει 
εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιμής. 

 

14.5.4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγμα 
κατά τμήματα, χωρίς όμως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ των τμημάτων του 
δικτύου που υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιμασία πίεσης. Κατά τη φάση αυτή η πίεση στο 
δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της ονομαστικής προς διαπίστωση τυχόν πίεσης 
(η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα μανόμετρα). Μετά την τμηματική επαναπλήρωση των 
ορυγμάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική δοκιμασία με πίεση ίση προς 150% της 
ονομαστικής. 

Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των 
συνδέσεων μεταξύ των χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως. 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιμασίας αυτής πληρούνται και τα αφηθέντα μεταξύ 
των τμημάτων κενά. 

 

14.5.5 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται 
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου. 

 Απαιτήσεις Ποιοτικών Ελέγχων για την Παραλαβή 

 Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματωμένων υλικών. 

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και 
συνδεσμολογίας τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

 Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 

 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν 
τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά 
και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

14.6 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 
Η κατασκευή των σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνη με την προδιαγραφή 
DIN 8061/8062 και τον κανονισμό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-06-02-02. Όσον αφορά στην κατασκευή 
των δικτύων ισχύουν τα κατωτέρω. 

 

14.6.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Κατά τη φόρτωση και μεταφορά οι σωλήνες θα στοιβάζονται σε διαδοχικές σειρές και όχι σε 
σχήμα πυραμίδας. Πριν από την φόρτωση θα τοποθετηθούν σανίδες στο δάπεδο και στα 
πλαϊνά παραπέτα του αυτοκινήτου για να αποφευχθεί ο τραυματισμός των σωλήνων. Τα 
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οχήματα μεταφοράς θα έχουν τέτοιο μήκος ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την 
καρότσα. Η εκφόρτωση των σωλήνων θα γίνει με γερανό και σχοινιά ή κεκλιμένο επίπεδο 45° 
και σχοινιά. Σε όλες τις μετακινήσεις των σωλήνων πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή για 
την αποφυγή τραυματισμού τους. Η κύλιση θα γίνεται επάνω σε μαδέρια. Οι σωλήνες μέχρι 
Φ 200 μπορούν να ξεφορτωθούν με το χέρι, χωρίς μηχανικά μέσα. Απαγορεύεται η 
εκφόρτωση με ανατροπή του αυτοκινήτου. Αν χρησιμοποιούνται άγκιστρα θα πρέπει να 
καλύπτονται τα άκρα με λάστιχο για να μην καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων. Για 
ανύψωση με γερανό απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινων. Σωλήνες και υλικά που έχουν 
υποστεί χτυπήματα θα δοκιμάζονται με σφυρί για την διαπίστωση αρτιότητας ή μη. Όταν 
τοποθετηθούν οι σωλήνες στο όρυγμα θα πρέπει να εφάπτονται στον πυθμένα εκτός από 
μήκη 0,2 m για τις συνδέσεις μεταξύ τους. Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνει 
με γερανό. Πριν την τοποθέτηση του κάθε τεμαχίου θα ελέγχεται το προηγούμενο τεμάχιο 
και θα καθαρίζεται από ξένα σώματα. 'Όταν διακόπτονται οι εργασίες για οποιοδήποτε 
διάστημα, θα σφραγίζονται τα άκρα των σωλήνων για την παρεμπόδιση εισόδου ξένων 
σωμάτων και ζώων. Η κοπή τεμαχίων σωλήνα σε μήκη μικρότερα του ονομαστικού θα γίνεται 
με ειδική κοπτική μηχανή και η επεξεργασία των τομών θα γίνεται με ειδικό μηχάνημα για 
την επίτευξη τέλειας εφαρμογής των συνδέσμων. Πριν τοποθετηθούν οι ελαστικοί δακτύλιοι 
των συνδέσμων θα καθαρίζονται επιμελώς οι υποδοχές τους. Πριν από την σύνδεση των 
σωλήνων, θα αλείφονται τα άκρα και οι δακτύλιοι στεγανότητας με ρευστό σαπούνι. Αν 
απαιτείται γωνία μεταξύ δύο μηκών σωλήνα, θα γίνει μετά την σύνδεση. Η απόκλιση από την 
ευθεία απαγορεύεται να υπερβαίνει τις 6° (δικλείδες κ.λπ.). Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια 
πρέπει να είναι στεγανά και να λειτουργούν ικανοποιητικά. Οι συνδέσεις των ειδικών 
τεμαχίων θα γίνουν με φλάντζες, κοχλίες και ελαστικά παρεμβύσματα οπλισμένα με λινό 
πάχους κατάλληλου για την πίεση λειτουργίας των σωλήνων. Το παρέμβυσμα θα αποτελείται 
από ένα τεμάχιο χωρίς ενώσεις. 'Όλες οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους και προς τα 
ειδικά τεμάχια θα γίνουν με ελαστικούς στεγανωτικούς δακτυλίους στις μούφες. 

 

14.7 ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 
Στο πλαίσιο των εργασιών τοποθέτησης των σωλήνων, ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει τα 
απαιτούμενα σώματα αγκύρωσης. Τέτοια σώματα θα κατασκευαστούν στις θέσεις όπου, 
λόγω παρεμβολής ειδικού τεμαχίου διακλάδωσης, καμπύλης ή συστολής υπάρχει 
πιθανότητα μετακίνησης του σωλήνα από την προβλεπόμενη θέση του. Τα σώματα 
αγκύρωσης πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρη σταθερότητα των σωληνώσεων σε μέγιστη 
πίεση 16 ατμοσφαιρών με ικανά περιθώρια ασφάλειας. Οι υπολογισμοί και τα σχέδια των 
αγκυρώσεων πρέπει να εγκριθούν από τον επιβλέποντα πριν την κατασκευή. Θα 
κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Οι διαστάσεις των αγκυρώσεων θα 
υπολογίζονται από τον ανάδοχο για τις επιτόπιες συνθήκες με την παραδοχή πίεσης 16 
ατμοσφαιρών. Η εκσκαφή για την θεμελίωση των αγκυρώσεων θα γίνει πριν από την 
τοποθέτηση των σωλήνων σε χρόνο όμως που να επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό της 
θέσης τους. Οι θέσεις θα είναι τέτοιες που να μην καλυφθούν με σκυρόδεμα οι συνδέσεις 
των σωλήνων. Κατά την κατασκευή τους πρέπει να αποφευχθεί το χτύπημα σωλήνων. 

 

14.8 ΕΠΙΧΩΣΗ 
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 
ειδικών τεμαχίων στο όρυγμα και την κατασκευή των αγκυρώσεων, θα γίνει επίχωση 
αφήνοντας ακάλυπτες τις συνδέσεις για τις απαιτούμενες δοκιμές. Η επίχωση θα γίνει με 
υλικό οδοστρωσίας 3Α. Οι σωλήνες θα σφηνωθούν αρχικά και στην συνέχεια θα επιχωθούν 
και από τις δύο πλευρές συγχρόνως κατά στρώσεις πάχους έως 0,30 m πριν την συμπίεση. Ο 
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σωλήνας θα πρέπει τελικά να καλυφθεί κατά τουλάχιστον 0,20 

m. Το υλικό επίχωσης θα βρέχεται και θα συμπυκνώνεται με μηχανικό δονητή κατά στρώση. 
Η συμπύκνωση πρέπει να φτάσει έως 95% κατά proctor. Η συμπύκνωση θα ελέγχεται από τον 
επιβλέποντα, ο οποίος θα κάνει με δαπάνη του αναδόχου και μία εργαστηριακή δοκιμή για 
την εξακρίβωση του βαθμού συμπύκνωσης ανά 1.000 m3 επίχωσης. Το γέμισμα του 
υπόλοιπου ορύγματος θα γίνει μετά την δοκιμή πίεσης του αγωγού, όπως περιγράφεται 
παρακάτω. 

 

 

14.9 ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 
Η επαναπλήρωση των τάφρων θα γίνει μετά την αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής, 
με υλικό 3Α. Η επίχωση θα γίνεται από μηχανήματα ή εργάτες σε στρώσεις 0,25 m πλήρως 
συμπυκνωμένες. Η συμπύκνωση θα γίνεται με μηχανικά μέσα. Στα τμήματα που ο αγωγός 
περνάει κάτω από δρόμο θα κατασκευαστεί υπόβαση πάνω από το υλικό επικάλυψης 3Α 
μέχρι 0,15m κάτω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Η περαιτέρω επίχωση με θραυστό 
υλικό (Π.Τ.Π. 0-155) (3Α) μετά την πλήρη συμπύκνωση του υλικού κάλυψης του αγωγού θα 
γίνεται κατά στρώσεις όχι μεγαλύτερες από 0,25 m. Η συμπύκνωση θα γίνεται πλήρως, με 
μηχανικούς δονητές, με παράλληλο βρέξιμο. Η συμπύκνωση πρέπει να γίνεται περισσότερο 
στις πλευρές του ορύγματος. Η συμπύκνωση θα φθάνει βαθμό 95% (Proctor). 

 

14.10 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Τα υδραυλικά εξαρτήματα και η τοποθέτηση του θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς: 

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06 

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07 

Οι γενικές προδιαγραφές του εξοπλισμού είναι οι ακόλουθες: 

 

14.10.1 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Οι δικλείδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για συνεχή λειτουργία σε 70 βαθμούς 0C 
και στη μέγιστη λειτουργική πίεσης του δικτύου. Θα χρησιμοποιηθούν δικλείδες ανθεκτικού 
τύπου, με προστασία έναντι της διάβρωσης τόσο εξωτερικά όσο και εξωτερικά, με τη χρήση 
επίστρωσης ρητίνης με τήξη ή ισοδύναμα σύμφωνα με το πρότυπο WIS 4-52-01. 

Οι δικλείδες θα πρέπει να συμμορφώνονται στο πρότυπο BS 5351 ή ισοδύναμα και το 
συνολικό μήκος τους θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο BS 5153 ή ισοδύναμα. Οι 
φλάντζες θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο BS 4504/DIN 2501. Ο έλεγχος αντοχής θα 
διεξάγεται σύμφωνα με τα πρότυπα BS 5153/DIN 3230 σε πίεση 1,5 φορές τη λειτουργική. 

Οι δικλείδες αντεπιστροφής ονομαστικής διαμέτρου 50mm ή μικρότερης θα έχουν σώμα 
κατασκευασμένο από σφυρήλατο χάλυβα κατά ASTM 105 ή ισοδύναμα. Ο δίσκος θα είναι 
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 316 και η επιφάνεια επαφής μεταξύ δίσκου και 
σώματος θα είναι κατασκευασμένη από κράματα κοβαλτίου – χρωμίου. Η σύνδεση θα πρέπει 
να γίνεται με βίδες. 

Οι δικλείδες αντεπιστροφής ονομαστικής διαμέτρου 65mm ή μεγαλύτερης θα έχουν σώμα 
κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο κατά ASTM Α126, Class B ή ισοδύναμα. Ο δίσκος θα είναι 
από ορείχαλκο ή από σίδηρο με επίστρωση ορείχαλκου, ορειχάλκινες εδράσεις και 
αρθρώσεις και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L. Η επιφάνεια επαφής μεταξύ δίσκου και 
σώματος θα είναι κατασκευασμένη από ορείχαλκο. Η σύνδεση θα γίνεται με φλάντζες κατά 
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BS4504 

 

14.10.2 ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 

Οι σφαιρικές βαλβίδες που θα τοποθετηθούν στα αντλιοστάσια θα είναι ορειχάλκινες 
ΕΝ12165, ενδεικτικός τύπος CIM14, με κοχλιωτή σύνδεση κατά BS 2779 ,DIN2999 
ονομαστικής πίεσης 25bar και ονομαστικής διαμέτρου. 

 

14.10.3 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ 

Οι δικλείδες τύπου σύρτου θα είναι κατάλληλες για συνεχή λειτουργία στους 700C και 1,25 
φορές τη μέγιστη λειτουργική πίεση του δικτύου. Θα χρησιμοποιηθούν δικλείδες ανθεκτικού 
τύπου, με προστασία έναντι της διάβρωσης τόσο εξωτερικά όσο και εξωτερικά, με τη χρήση 
επίστρωσης ρητίνης με τήξη ή ισοδύναμα σύμφωνα με το πρότυπο WIS 4-52-01. 

Οι δικλείδες θα πρέπει να συμμορφώνονται στο πρότυπο DIN 3352 Part 4/DIN 3220 Part 4 ή 
ισοδύναμα και το συνολικό μήκος τους θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο BS 5163 
ή ισοδύναμα. Οι φλάντζες θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο BS 4504. 

Ο σχεδιασμός θα γίνει έτσι ώστε να αποτρέπεται η ζημιά είτε στο σώμα της αντλίας ή στο 
μεταλλικό κάλυμμα στην περίπτωση άσκησης μεγάλης δύναμης. 

Το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο είτε από χυτοσίδηρο κατά BS 1452, Grade 220 
ή ισοδύναμα, είτε από ελατό και όλκιμο σίδηρο κατά BS 2789, Grade 500- 7 ή ισοδύναμα, με 
βιδωτό κάλυμμα και τύπου 316L ανοξείδωτο χάλυβα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. 

Ο σύρτης θα είναι τύπου σφήνας, από υλικό κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του σώματος της δικλείδας και θα περιβάλλεται από BUNA – N πλαστικό εσωτερικό και 
εξωτερικά, με ελάχιστο πάχος τα 2mm σε όλες τις διευθύνσεις ροής και 4mm στις επιφάνειες 
στεγανοποίησης. 

Το στέλεχος της δικλείδας θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316L με 
ελαστομερές δακτύλιο (τύπου O – ring). 

 

14.10.4 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 

Οι δικλείδες με πεταλούδα θα είναι γενικά σύμφωνα με το BS 5155. Η έδρα της δικλείδας θα 
είναι από λάστιχο που θα μπορεί να αντικατασταθεί. Το σώμα και ο δίσκος της δικλείδας θα 
είναι από χυτοσίδηρο με επιφάνειες από ερυθρό ορείχαλκο (GUNMETAL). 

Η έδρα θα είναι σταθερά σφιγμένη σε κατάλληλη υποδοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η 
διαρροή νερού κάτω από την έδρα και ο δακτύλιος στεγάνωσης θα είναι από συνθετικό 
υλικό, εύκολα αντικαταστάσιμος. Οι άκρες του δίσκου θα είναι λείες για να δημιουργείται η 
ελάχιστη αντίσταση στη ροή. Ο δίσκος θα γυρίζει κατά 90ο από την εντελώς ανοικτή στην 
εντελώς κλειστή θέση και η έδρα θα είναι έτσι ώστε ο δίσκος να "κάθεται" στην τελείως 
κλειστή θέση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν ρυθμιζόμενα μηχανικά STOP. 

 

14.10.5 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 

Θα είναι σφαιρικές βαλβίδες με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα και μειωτήρα στροφών, 
με σύνδεση με εσωτερικό σπείρωμα κατά BS μέχρι ονομαστική διάμετρο DN65 (2 1/2") και 
φλάντζα για μεγαλύτερες διαμέτρους. 

Ονομαστική πίεση τουλάχιστον PN16. Κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 Βαλβίδα 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 

Άξονας σύνδεσης κινητήρα βαλβίδας από ανοξείδωτο χάλυβα 

Κινητήρας με στεγανό κέλυφος IP65, ρεύμα λειτουργίας 230V, με ηλεκτρικούς διακόπτες 
θέσης για διακοπή της παροχής στον κινητήρα. 
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Χρόνος ενέργειας: από κλειστή θέση σε ανοικτή (90ο) 10 sec. Καστάνια για χειροκίνητη 
λειτουργία. 

 

14.10.6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ 

Τα τεμάχια εξάρμωσης σωληνώσεων μέχρι 2’’ θα είναι ρακόρ σύνδεσης κατάλληλης 
διαμέτρου αντίστοιχης με τον αγωγό στον οποίο συνδέονται, με σπείρωμα τυποποιημένο 
κατά DIN 2999 (εσωτερικό-εξωτερικό ή εσωτερικό–εσωτερικό). Τα ειδικά αυτά εξαρτήματα 
θα είναι ορειχάλκινα κατά EN12165 ονομαστικής πίεσης 16bar. 

Για μεγαλύτερες διαμέτρους τα τεμάχια εξάρμωσης θα έχουν φλάντζες από 
χαλυβδοελάσματα τυποποιημένες κατά DIN 2501, ΡΝ16 για τη σύνδεση με τις δικλείδες και 
το σωλήνα. Εξωτερικά και εσωτερικά θα είναι βαμμένα με στρώση ισχυρής αντιοξειδωτικής 
βαφής. Θα παρουσιάζουν τη δυνατότητα μετακίνησης του ενός ως προς το άλλο, με 
αυξομείωση του συνολικού μήκους του τεμαχίου κατά 2 έως 3 cm. Η μεταξύ των δύο 
τμημάτων στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο ελαστικό δακτύλιο που θα 
συσφίγγεται από μια κινητή φλάντζα. Η σύνδεση των τμημάτων αυτών θα εξασφαλίζεται με 
γαλβανισμένους κοχλίες που θα εκτείνονται σε όλο το μήκος του τεμαχίου και θα 
χρησιμοποιούνται για την σύνδεση με τα υπόλοιπα εξαρτήματα. 
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15 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
 

Για τη διασφάλιση της αντοχής του εδάφους και κατά συνέπεια της σταθερότητας των 
κατασκευών που εδράζονται σε αυτό (έργα οδοποιίας, οικοδομικά, κ.λπ.) θα πρέπει να 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιδράσεων των οποιασδήποτε 
προέλευσης υδάτων. 

Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των αποχετευτικών - αποστραγγιστικών εγκαταστάσεων 
που πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-08-01-01-00. 

 

15.1 TAΦΡΟΙ 
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης εργασίες για 
την κατασκευή επιφανειακών έργων αποχέτευσης ομβρίων, όπως οι τάφροι: 

Τάφροι: Πρόκειται για ανοικτούς (επενδεδυμένους ή ανεπένδυτους) αγωγούς, οι οποίοι 
διαμορφώνονται συνήθως κατά μήκος της οδοποιίας και ανάλογα με τη διατομή τους 
(τριγωνική, τραπεζοειδής ή ορθογωνική), διαθέτουν μεγαλύτερη παροχετευτική ικανότητα 
συγκριτικά με εκείνη των ρείθρων. Οι τάφροι αποχετεύουν την απορροή των ομβρίων που 
προέρχεται κυρίως από την επιφάνεια του οδοστρώματος, καθώς και αυτή που προέρχεται 
από τις επιφάνειες πρανών και κλιτύων. 

Οι τάφροι που κατασκευάζονται παρά την οδό, για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, δεν 
επιτρέπεται να έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,50 m, άλλως, εάν υδραυλικοί λόγοι απαιτούν 
μεγαλύτερο βάθος, παραπλεύρως της οδού τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας.. Το πλάτος του 
πυθμένα των τάφρων τραπεζοειδούς διατομής κυμαίνεται από 0,30 - 0,50 m. Η κλίση των 
πρανών των ανεπένδυτων τάφρων διαμορφώνεται από 2:3 (ύψος : βάση) για μη συνεκτικά 
εδάφη έως 1:1 για αρκετά συνεκτικά εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι η κατά μήκος κλίση 
αυτών δεν υπερβαίνει το 3%, άλλως η τάφρος επενδύεται. Ανεξαρτήτως εδάφους, τάφροι με 
κατά μήκος κλίση μικρότερη του 0,5% επενδύονται με σκυρόδεμα με σκοπό τη βελτίωση της 
ροής. 

Οι επενδεδυμένες με σκυρόδεμα τάφροι θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τιε ανωτέρω 
προδιαγραφές για το σκυρόδεμα, τους ξυλοτύπους και τον οπλισμό. 

 

15.2 ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 
Πεδίο Εφαρμογής 

α. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατασκευές: 

  αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους άοπλους πρεσσαριστούς 
τσιμεντοσωλήνες, διαφόρων  διαμέτρων 

  αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους πρεσσαριστούς 
τσιμεντοσωλήνες, διαφόρων διαμέτρων 

  αγωγοί ομβρίων από οπλισμένους δονητικούς ή φυγοκεντρικούς τσιμεντοσωλήνες 
τύπου «κώδωνα» με παρεμβολή ελαστικού δακτυλίου 

 στραγγιστήρια από διάτρητους προκατασκευασμένους άοπλους τσιμεντοσωλήνες, 
διαφόρων διαμέτρων. 

β. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η προμήθεια, 
μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση, σύνδεση, καθώς και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση 
τήρησης των προδιαγραφών και η δοκιμή στεγανότητας υπογείων αγωγών αποχέτευσης από 
τσιμεντοσωλήνες. 
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Ορισμοί 

Πρόχυτοι τσιμεντοσωλήνες είναι οι προκατασκευασμένοι άοπλοι ή οπλισμένοι πλήρεις ή 
διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αγωγών ομβρίων, 
όπως επίσης και για την κατασκευή στραγγιστηρίων (με διάτρητους τσιμεντοσωλήνες). 

 

Υλικά 

(1) Για το ως άνω αντικείμενο, έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην ΠΤΠ Τ-110 (ΦΕΚ 203 
Β/67), στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), καθώς επίσης και στα υπόλοιπα 
άρθρα της παρούσας, με τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις 
αναφέρονται κατωτέρω. 

(2) Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των τσιμεντοσωλήνων θα πρέπει 
να είναι καθαρό τσιμέντο Portland χωρίς θηραϊκή γη ή άλλες προσμίξεις και να πληροί τις 
σχετικές απαιτήσεις του ΚΤΣ και της αντίστοιχης παραγράφου του άρθρου «Σκυροδέματα» 
της παρούσας. 

(3) Τα αδρανή υλικά και το νερό πρέπει επίσης να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του ΚΤΣ. 

(4) Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες, ανάλογα με τις διαστάσεις των 
τσιμεντοσωλήνων, κοκκομετρικές διαβαθμίσεις και σε κάθε περίπτωση το μέγεθος των 
κόκκων τους να μην υπερβαίνει τα 20 mm. 

(5) Για την ποσότητα του νερού που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 
ποσοστό υγρασίας των αδρανών υλικών. 

(6) Τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε η 
συναρμογή των τμημάτων των σωλήνων να είναι τέλεια και οι σωλήνες να έχουν συνεχή και 
λεία εσωτερική επιφάνεια. Οι αρμοί πρέπει να είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα, ώστε να 
επιτρέπουν τη σωστή προσαρμογή των τμημάτωντων σωλήνων. 

(7) Δεν επιτρέπεται η χρήση ρηγματωμένων ή φθαρμένων σωλήνων. 

 

Προκατασκευασμένοι Άοπλοι Πρεσσαριστοί Τσιμεντοσωλήνες 

α. Σκυρόδεμα 

Το σκυρόδεμα κατασκευής των τσιμεντοσωλήνων μπορεί να είναι είτε συνήθους αντοχής (Σ-
220) είτε εξαιρετικής αντοχής (Σ-250), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

β. Διαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή 

Τα αναφερόμενα στην ΠΤΠ Τ-110, συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια και ισχύουν με 
την προϋπόθεση μη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική μελέτη του έργου. 

Προκατασκευασμένοι Ωπλισμένοι Πρεσσαριστοί Τσιμεντοσωλήνες 

α. Σιδηρούς Οπλισμός 

Ο σιδηρούς οπλισμός των τσιμεντοσωλήνων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ και του 
σχετικού άρθρου «Άοπλα και Ωπλισμένα Σκυροδέματα» της παρούσας και να είναι 
κατηγορίας S 400 ή S 500 (St III ή St IV). Η τοποθέτηση του οπλισμού εκτελείται σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4.3.1.1.6.1.3 της ΠΤΠ Τ-110.  

β. Διαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή 

Τα προβλεπόμενα στους αντίστοιχους πίνακες της ΠΤΠ Τ-110 αποτελούν τα ελάχιστα 
επιτρεπόμενα όρια και ισχύουν με την προϋπόθεση μη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων 
στην τεχνική μελέτη του έργου. Οι σειρές τσιμεντοσωλήνων που διατίθενται στο εμπόριο, 
είναι οι ακόλουθες: 

-Σειρά 75 (ως σειρά 75 νοείται η σειρά με φορτίο θραύσης κατά την αντιδιαμετρική θλίψη με 
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τη μέθοδο των «τριών ακμών» ίσο με 75 Ν/m ανά mm διαμέτρου σωλήνα), οπότε έχει 
εφαρμογή ο πίνακας II της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. 

-Σειρά 100, οπότε έχει εφαρμογή ο πίνακας II της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. 

-Σειρά 150, οπότε έχει εφαρμογή ο πίνακας III της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. 

-Σκυροδέματος Σ-420, οπότε έχει εφαρμογή ο πίνακας IV της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της 
ΠΤΠ Τ-110. 

Εκτέλεση Εργασιών 

Μεταφορά και Αποθήκευση 

α. Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις μεταφορές των 
τσιμεντοσωλήνων και εξαρτημάτων από το εργοστάσιο κατασκευής μέχρι το εργοτάξιο ή το 
χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί μέχρι τα χείλη του ορύγματος όπου θα 
τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε μέριμνα ώστε να αποφευχθούν κρούσεις που είναι 
δυνατό να μειώσουν τη μηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές 
οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης 
των σωλήνων στα μεταφορικά μέσα κτλ.  

β. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σωλήνες επάνω στο μεταφορικό μέσο και θα 
λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών. 

γ. Η φορτοεκφόρτωση των τσιμεντοσωλήνων θα γίνεται με μεγάλη προσοχή και με τη χρήση 
κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών μέσων και βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν θα 
ρίπτονται ή θα σύρονται στο έδαφος. Σωλήνες και ειδικά τεμάχια που έχουν υποστεί 
κτυπήματα κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης ή μεταφοράς, θα ελέγχονται πριν από 
την ενσωμάτωσή τους στο έργο με τη βοήθεια σφύρας για να διαπιστωθεί το συμπαγές και η 
ακεραιότητα του υλικού. Μεγάλη επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τις 
φορτοεκφορτώσεις για την αποφυγή φθορών στις ακμές των σωλήνων. 

δ. Σημειώνεται ότι οι ελαστικοί δακτύλιοι που τοποθετούνται στους τσιμεντοσωλήνες τύπου 
«κώδωνα», θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα δοχεία και σε σκιερό μέρος, να 
προστατεύονται από τυχόν παγωνιά και να εφαρμόζονται στους σωλήνες αμέσως πριν τη 
συναρμολόγηση των σπονδύλων. 

Έδραση και Εγκιβωτισμός 

α. Η έδραση των σωλήνων θα γίνεται σε όλο το μήκος τους και πάνω σε υπόστρωμα από 
κατάλληλο υλικό (π.χ. άοπλο σκυρόδεμα C12/15 ή θραυστό αμμοχάλικο), σύμφωνα με τα 
σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελαστικότητα και η 
ομοιομορφία της έδρασης. Διαφορετικός τρόπος έδρασης των τσιμεντοσωλήνων είναι 
δυνατόν να ορισθεί από την Υπηρεσία, σε συγκεκριμένες περιοχές του έργου όπου υπάρχει 
λόγος, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις σχετικές εντολές. 

β. Στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων που έχουν καμπάνα θα διαμορφωθούν κατάλληλες 
αναμονές (φωλιές) στο υπόστρωμα, ώστε το σώμα του σωλήνα να εδράζεται πλήρως στο 
υπόστρωμα. 

γ. Ο κορμός του σωλήνα θα εγκιβωτίζεται με το υλικό εγκιβωτισμού, σύμφωνα με τα 
προδιαγραφόμενα στο άρθρο «Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Θεμελίων 
Τεχνικών Έργων και Τάφρων» της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, 
αλλά οι συνδέσεις θα μένουν ακάλυπτες για επιθεώρηση κατά τη δοκιμή στεγανότητας. 

Τοποθέτηση 

α. Τα άκρα και το εσωτερικό των τσιμεντοσωλήνων θα διατηρούνται καθαρά από χώματα, 
πέτρες, ξένα σώματα και νερά. Κατά τη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα 
το στόμιο του τελευταίου σωλήνα που τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα. 

β. Η καταβίβαση των τσιμεντοσωλήνων εντός της τάφρου γίνεται προσεκτικά και χωρίς 
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κτυπήματα, με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος. Η υψομετρική τοποθέτηση των 
σωλήνων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του υποστρώματος ενώ δεν επιτρέπεται η 
χρήση λίθων ή άλλων υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται 
απολύτως. 

γ. Οι τσιμεντοσωλήνες, υποχρεωτικά, τοποθετούνται υψομετρικά και οριζοντιογραφικά 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, με επιτρεπόμενη μέγιστη απόκλιση από τις 
θεωρητικές γραμμές και κλίσεις 5 mm ανά μέτρο μήκους αγωγού και με επιτρεπόμενη 
μέγιστη απόλυτη απόκλιση 4 mm για κάθε αυτοτελές μήκος αγωγού μεταξύ φρεατίων. 
Τμήματα αγωγού με οριζόντια κλίση ή αρνητική κατά την έννοια της ροής κλίση δεν θα 
γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. 

δ. Η τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων θα αρχίζει πάντα από τα κατάντη του αγωγού, δηλ. 
από το σημείο εκροής ή από το πιο χαμηλό άκρο του αγωγού και με την «αρσενική» εγκοπή 
του προς το κατώτερο σημείο εκροής. 

Τομή 

α. Κατά την πορεία τοποθέτησης των τσιμεντοσωλήνων, είναι πιθανό να υπάρξει η ανάγκη 
κοπής των σωλήνων σε μήκη μικρότερα του ονομαστικού μήκους τους, είτε γιατί αυτό 
επιβάλλεται από την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων είτε για να περικοπούν τα 
άκρα σωλήνων που έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες κατά τη μεταφορά τους κτλ. 

β. Η κοπή των σωλήνων μπορεί κατ' αρχήν να γίνει με πριόνι για σωλήνες μικρής διαμέτρου, 
επιβάλλεται όμως να γίνει με ειδικό κοπτικό μηχάνημα για σωλήνες μεγάλης διαμέτρου και 
πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του επιβλέποντα της Υπηρεσίας. 

γ. Στη συνέχεια η επεξεργασία των άκρων του σωλήνα που κόπηκε πρέπει να γίνει 
απαραίτητα με ειδική μηχανή ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες άψογης σύνδεσης μεταξύ 
των σωλήνων. 

Σύνδεση 

α. Για τη σύνδεση των τσιμεντοσωλήνων τύπου «κώδωνα», το «αρσενικό» άκρο του νέου 
προς σύνδεση σωλήνα πρέπει να εισχωρήσει στο άκρο με διαμόρφωση «καμπάνα» του ήδη 
τοποθετημένου σωλήνα. Ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας τοποθετείται στην άκρη του 
τορνευμένου άκρου (αρσενικού) του προς σύνδεση σωλήνα. Για την εφαρμογή των σωλήνων 
συνήθως χρησιμοποιούνται λοστός ή/και ειδικό σύστημα μοχλών. Η σύνδεση των σωλήνων 
θεωρείται αποδεκτή όταν μετά την εφαρμογή των δύο σωλήνων ο ελαστικός δακτύλιος 
στεγανότητας έχει εισέλθει σε βάθος τουλάχιστον 3 cm, μετρούμενο από τα χείλη της 
καμπάνας. Η σφράγιση των αρμών γίνεται είτε με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα είτε με ειδικό 
ελαστομερές υλικό, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης. 

β. Πριν από την εργασία σύνδεσης των σωλήνων, τόσο ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας 
όσο και τα άκρα των προς σύνδεση σωλήνων πρέπει να έχουν καθαρισθεί επιμελώς. Επίσης η 
σύνδεση των ακραίων σωλήνων τμήματος αγωγού με τα αντίστοιχα φρεάτια, θα γίνεται με 
κάθε επιμέλεια, η δε στεγανότητα μεταξύ των σωλήνων και των τοιχωμάτων του φρεατίου 
θα εξασφαλίζεται με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου τσιμεντοκονιάματος, του Αναδόχου μη 
δικαιουμένου καμιάς ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες αυτές. 

γ. Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας πριν την τοποθέτησή τους θα ελέγχονται (σε 
αναγνωρισμένο εργαστήριο) σύμφωνα με τα ASTM C-361M και ASTM C-443 ή τα BS 903 και 
BS 2494. 

Σφράγισμα Αρμών 

α. Η σύνθεση του τσιμεντοκονιάματος σφράγισης των αρμών σύνδεσης των 
τσιμεντοσωλήνων με τα φρεάτια ή/και των τσιμεντοσωλήνων μεταξύ τους (σε περίπτωση 
που δεν χρησιμοποιηθεί προς τούτο ελαστομερές υλικό) θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 
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«Επιχρίσματα Συνήθων Τσιμεντοκονιαμάτων». 

β. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ελαστομερές υλικό για τη σφράγιση των αρμών 
σύνδεσης των τσιμεντοσωλήνων μεταξύ τους, το υλικό αυτό τοποθετείται με σπάτουλα ή με 
ειδικό «πιστόλι», σε αρμούς με ελάχιστο πλάτος 1,0 cm και βάθος 2,0 cm - 5,0 cm, αφού 
προηγουμένως καθαριστεί και επαλειφθεί ο αρμός με ειδική προεπάλειψη (αστάρι) και μετά 
την τοποθέτηση κορδονιού από πολυαιθυλένιο. 

γ. Το ελαστομερές υλικό σφράγισης των αρμών πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις (ο έλεγχος των ακόλουθων ιδιοτήτων του σφραγιστικού υλικού πρέπει να 
διεξάγεται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο): 

-Τάση σε έκταση 150% και σκληρότητα τέτοια που όταν ο αγωγός δέχεται υδροστατική πίεση 
έως 300 KPa να μην αποκολλάται από την επιφάνεια του σκυροδέματος (έλεγχος κατά DIN 
52455). 

-Ικανότητα επαναφοράς τουλάχιστον 85%, για έκταση των δοκιμίων 100% επί 24 ώρες 
(έλεγχος κατά DIN 52458). 

-Θιξοτροπική ικανότητα (έλεγχος κατά DIN 52454). 

Δοκιμή Στεγανότητας Αγωγών 

(1) Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιμή στεγανότητας του 
δικτύου. Σαν μήκος δοκιμής λαμβάνεται το μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τμήμα αγωγού 
ή σε μικρότερα μήκη των 6 έως 7 σπονδύλων δειγματοληπτικά. 

(2) Πριν τη δοκιμή, τα δύο άκρα του αγωγού φράσσονται με κατάλληλα πώματα (π.χ. 
μεταλλικές φλάντζες) και οι σωλήνες επιχώνονται μερικώς με αμμοχάλικο ή (στην περίπτωση 
εγκιβωτισμού των σωλήνων με σκυρόδεμα) αγκυρώνονται προσωρινά. Κατόπιν 
παροχετεύεται νερό εντός του αγωγού. 

(3) H πλήρωση με νερό γίνεται με αργό ρυθμό ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. 
Το νερό εισέρχεται από το χαμηλότερο σημείο του υπό δοκιμή τμήματος του αγωγού με 
ειδικό εξάρτημα. Η εξαέρωση γίνεται στο υψηλότερο άκρο του αγωγού. 

(4) Όταν πληρωθεί ο αγωγός με νερό και επιτευχθεί η πλήρης εξαέρωσή του, αυξάνεται 
προοδευτικά η πίεση στις 0,2 atm (2 m ύψος στήλης ύδατος πάνω από το ανάντη εξωράχιο 
στο υψηλότερο άκρο του αγωγού). Ο αγωγός παρακολουθείται ενώ παραμένει υπό σταθερή 
υδροστατική πίεση επί τουλάχιστον 24 ώρες, εν ανάγκη με την προσθήκη νερού. 

(5) Η ποσότητα του νερού που προστίθεται για τη διατήρηση της υδροστατικής πίεσης 
σταθερής, μετριέται και θεωρείται σαν διαρροή του τμήματος του αγωγού όπου διεξάγεται ο 
έλεγχος. Η διαρροή αυτή, για κάθε ελεγχόμενο τμήμα μεταξύ δύο φρεατίων, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 20 λίτρα ανά ώρα και ανά χιλιόμετρο αγωγού για κάθε ένα μέτρο της 
ονομαστικής διαμέτρου του σωλήνα. 

(6) Εάν οι διαπιστούμενες διαρροές κατά τη διάρκεια της δοκιμής υπερβούν την 
προαναφερόμενη επιτρεπόμενη τιμή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει και να 
επισκευάσει όλα τα ελαττώματα, στα οποία οφείλονται οι διαρροές και στη συνέχεια η 
δοκιμή επαναλαμβάνεται από την αρχή. 

(7) Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιμές, διορθώνεται 
από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του 
έξοδα, να προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσμων που έπαθαν ζημιές κατά τη 
δοκιμή. 

(8) Όλες οι δαπάνες για τη δοκιμή των αγωγών σύμφωνα με τα προηγούμενα, 
συμπεριλαμβανόμενης και της προμήθειας των απαραίτητων για τη δοκιμή οργάνων, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

(9) Μετά το τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από τον 
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επιβλέποντα της Υπηρεσίας και από τον Ανάδοχο. Κανένα τμήμα αγωγού δεν θεωρείται ότι 
παραλήφθηκε αν δεν έχει διεξαχθεί επ' αυτού η δοκιμή στεγανότητας. Επίσης απαγορεύεται 
η επίχωση ορύγματος, στο οποίο υπάρχει αγωγός που δεν έχει δοκιμαστεί κατά την παρούσα 
παράγραφο. 

Λήψη Δοκιμίων 

α. Η χρήση των τσιμεντοσωλήνων στο έργο επιτρέπεται μόνο μετά τη διεξαγωγή του 
αντίστοιχου ποιοτικού ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με λήψη σχετικών 
δοκιμίων σε ποσοστό 2% για κάθε ξεχωριστή διάμετρο τσιμεντοσωλήνων και κατ' ελάχιστον 5 
τεμάχια ανά διάμετρο, τα οποία ελέγχονται στις εγκαταστάσεις αναγνωρισμένων 
εργαστηρίων με δαπάνη και μέριμνα του Αναδόχου.  

β. Τα δοκίμια αυτά λαμβάνονται από το εργοτάξιο κατασκευής τσιμεντοσωλήνων του 
Αναδόχου ή στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προμηθεύεται τους σωλήνες από εργοστάσιο 
παραγωγής τσιμεντοσωλήνων, από τους προσκομισθέντες τσιμεντοσωλήνες στο εργοτάξιο 
κατά τυχαίο τρόπο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. Τα 
δοκίμια αυτά διατίθενται από τον Ανάδοχο για πραγματοποίηση δοκιμών, χωρίς την 
απαίτηση επιπλέον πληρωμής του. 

Τελικός Καθαρισμός και Επιθεώρηση 

Πριν την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία, το όλο σύστημα των αγωγών, 
συμπεριλαμβανομένων των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί επιμελώς με έκπλυση και με τη 
χρήση βούρτσας, σφαίρας ή άλλου κατάλληλου οργάνου δια μέσου των αγωγών ή με 
οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μέθοδο, ούτως ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και 
ελεύθεροι από εμπόδια. Επίσης, πριν την παραλαβή του έργου θα διεξάγεται επιθεώρηση 
των αγωγών από την Υπηρεσία. 

Έλεγχοι 

α. Εργαστηριακός Έλεγχος 

i Η ποιότητα των επιμέρους υλικών και του σκυροδέματος, η μέθοδος κατασκευής των 
έτοιμων (άοπλων ή/και οπλισμένων) τσιμεντοσωλήνων υπόκεινται σε έλεγχο και 
έγκριση από την Υπηρεσία. 

ii Τα εργοστάσια παραγωγής, από τα οποία ο Ανάδοχος προμηθεύεται τους 
τσιμεντοσωλήνες πρέπει να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο όλων των 
ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των τσιμεντοσωλήνων σε όλες τις φάσεις παραγωγής 
τους. 

iii Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των σωλήνων (αντοχή σε 
θραύση, υδατοστεγανότητα, υδατοαπορροφητικότητα) καθώς και της ποιότητας του 
σκυροδέματος, είναι υποχρεωτικοί διότι προσδιορίζουν το ελάχιστο των απαιτήσεων 
που πρέπει να πληρούν αυτοί για να θεωρηθούν κατάλληλοι. 

iv Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριμένη παραγγελία πρέπει να διεξάγονται με 
ευθύνη του προμηθευτή, παρουσία εκπροσώπου του Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. Στην 
περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιμών, ο 
κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύμφωνα 
με την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια της 
συγκεκριμένης παραγγελίας έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις απαιτούμενες δοκιμές. 

v  Για κάθε δοκιμαζόμενη ποσότητα σωλήνων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής 
υλικού και υπογράφεται από όλους τους ενδιαφερόμενους. Στο πρωτόκολλο 
καταγράφονται λεπτομερώς οι τιμές των δοκιμών σε φορτία ρωγμής και θραύσης, η 
συμπεριφορά των σπονδύλων σε δοκιμή υδατοστεγανότητας καθώς και το πάχος του 
κελύφους και η ποσότητα των ράβδων (κυκλικών και διαμήκων) του σιδηρού οπλισμού. 
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vi Το προς δοκιμή δείγμα σωλήνων θα λαμβάνεται από την Υπηρεσία τυχαία και θα 
αποτελείται από υγιείς και πλήρεις σωλήνες που δεν έχουν απορριφθεί για άλλους 
λόγους. 

vii Αν οι δοκιμές γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις 
αμφιβολιών, διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σωλήνων και σε άλλα εργαστήρια 
(κρατικά, πανεπιστημιακά κτλ.). 

viii Για να γίνει δεκτή μια παρτίδα σωλήνων πρέπει όλα τα δοκίμια που θα υποβληθούν σε 
δοκιμές να πληρούν τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίμιο που πιθανόν βρεθεί εκτός 
προδιαγραφής, η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δύο δοκίμια που λαμβάνονται από την 
ίδια παρτίδα σωλήνων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα ελεγχόμενα δοκίμια πρέπει να 
πληρούν την προδιαγραφή. 

ix  Στην ΠΤΠ Τ-110 προσδιορίζεται ο αριθμός των δοκιμίων ανά ποσότητα σωλήνων, καθώς 
και οι προϋποθέσεις επαναδοκιμής αυτών εφ' όσον απαιτηθεί. 

β. Μακροσκοπικός Έλεγχος 

Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο των σωλήνων στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργοτάξιο 
κατά την παραλαβή τους πρέπει να ελέγχονται τα εξής: 

i Κατά την κρούση του κελύφους του σωλήνα με σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος 
μεταλλικός (κωδωνισμός). 

ii Κατά τη θραύση τμήματος του σωλήνα τα αδρανή πρέπει να θραύονται και να μην 
αποσπώνται. 

iii Οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι πλήρεις και συμπαγείς, χωρίς ελαττώματα, ρωγμές, 
φυσαλίδες σε βάθος και αποκολλημένα τμήματα, άλλως απορρίπτονται. 

iv Σπόνδυλοι που έχουν φθαρμένα άκρα σε βαθμό που να επηρεάζουν τη σωστή σύνδεσή 
τους, είναι ακατάλληλοι. 

v Κατά τη θραύση του σωλήνα με τη μέθοδο των τριών ακμών μετρώνται το πάχος του 
κελύφους και ο αριθμός των σιδηρών ράβδων και πρέπει απαραίτητα να συμφωνούν με 
τις τιμές των προδιαγραφών, άλλως οι σωλήνες απορρίπτονται. 

vi Επίσης ελέγχεται εάν το πάχος επικάλυψης του σιδηρού οπλισμού είναι επαρκές. 
Σωλήνες με εμφανή οπλισμό δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

γ. Έλεγχος Ευθυγραμμίας και Κλίσης 

Η ευθυγραμμία και η κλίση κάθε τμήματος αγωγού μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα 
ελέγχεται εσωτερικά μεν με φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε με τεταμένο νήμα παράλληλο με 
τη θεωρητική γραμμή του πυθμένα και υποστηριζόμενο ανά μέγιστα διαστήματα 8 m. 
Ειδικότερα, για αγωγούς με μικρή κατά μήκος κλίση (ίση ή μικρότερη του 5%) και μεγάλη 
διάμετρο αγωγού (D > 60 cm) ο έλεγχος της κλίσης του πυθμένα του τοποθετημένου αγωγού 
θα γίνεται με χωροστάθμιση. Με χωροστάθμιση επίσης θα γίνονται οι έλεγχοι σε όσες 
περιπτώσεις κρίνει σκόπιμο ο επιβλέπων της Υπηρεσίας, του Αναδόχου μη δικαιουμένου 
καμιάς πρόσθετης αποζημίωσης. 

Προκατασκευασμένοι Άοπλοι Πρεσσαριστοί Τσιμεντοσωλήνες 

 Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων αποτελεί η δοκιμή αντοχής σε θραύση έτοιμων 
τσιμεντοσωλήνων που φορτίζονται σε αντιδιαμετρική θλίψη, σύμφωνα με τη μέθοδο 
των «τριών ακμών». Τα δοκίμια θα πρέπει να παρουσιάζουν τις αντοχές που 
προβλέπονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές των σωλήνων, ανάλογα με την 
κατηγορία του χρησιμοποιούμενου σκυροδέματος (σύμφωνα με την παραγράφο 
4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110). 

 Σε περίπτωση κατασκευής των τσιμεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα 
γίνονται επίσης δοκιμές θλίψης του σκυροδέματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
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στην παράγραφο της ΠΤΠ Τ-110. Οι δοκιμές αυτές δεν αποτελούν πάντως κριτήριο 
αποδοχής των τσιμεντοσωλήνων. 

 Οι τσιμεντοσωλήνες κρίνονται αποδεκτοί ή απορριπτέοι σύμφωνα με την παράγραφο 
της ΠΤΠ Τ-110 (δοκιμές ή επαναδοκιμές) κατά την προδιαγραφή ASTM C-14. 

 Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιμεντοσωλήνων (αντοχή σε εξωτερικό φορτίο) 
θα ισχύουν δευτερευόντως και τα κριτήρια υδροαπορροφητικότητας, 
υδροπερατότητας (υδατοστεγανότητας) και υδροστατικών δοκιμών, σύμφωνα με την 
ΠΤΠ Τ-110. 

 Ισχύουν επίσης και τα κριτήρια αποδοχής ως προς τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις 
διαστάσεων κατά τον πίνακας III της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

Προκατασκευασμένοι Ωπλισμένοι Πρεσσαριστοί Τσιμεντοσωλήνες 

 Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων αποτελεί η δοκιμή αντοχής σε θραύση έτοιμων 
τσιμεντοσωλήνων που φορτίζονται σε αντιδιαμετρική θλίψη, σύμφωνα με τη μέθοδο 
των «τριών ακμών». Τα δοκίμια θα πρέπει να εμφανίζουν τις αντοχές που 
προβλέπονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές των σωλήνων (πίνακες Ι, II, III και IV της 
παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ- 110). 

 Σε περίπτωση κατασκευής των τσιμεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα 
γίνονται επίσης δοκιμές θλίψης του σκυροδέματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο της ΠΤΠ Τ-110. Οι δοκιμές αυτές δεν αποτελούν πάντως κριτήριο 
αποδοχής των τσιμεντοσωλήνων. 

 Οι τσιμεντοσωλήνες κρίνονται αποδεκτοί ή απορριπτέοι σύμφωνα με την παράγραφο 
 της ΠΤΠ Τ-110 (δοκιμές και επαναδοκιμές) κατά την προδιαγραφή ΑSTM C-76 πλην 

της δοκιμήςυδροπερατότητας που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το DW 4035. 
 Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιμεντοσωλήνων που είναι η αντοχή σε 

εξωτερικό φορτίο, θα ισχύουν δευτερευόντως και τα κριτήρια 
υδροαπορροφητικότητας και υδροπερατότητας κατά την ΠΤΠ Τ-110. 

 Ισχύουν επίσης και τα κριτήρια αποδοχής για επιτρεπόμενες αποκλίσεις διαστάσεων 
της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. 

Διάτρητοι Τσιμεντοσωλήνες 

Ισχύουν τα καθοριζόμενα για τους άοπλους τσιμεντοσωλήνες, με προσαρμογή αυτών στους 
πίνακες Ι, ΙΙ και III της παραγράφου 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

 

15.3 ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τις εργασίες για την προμήθεια, 
κατασκευή και πλήρη ενσωμάτωση στο έργο των κάθε είδους προκατασκευασμένων ή 
έγχυτων επί τόπου φρεατίων (επίσκεψης, συμβολής, πτώσης, υδροσυλλογής κτλ.) . Τα τυπικά 
φρεάτια δικτύου αποχέτευσης ομβρίων διακρίνονται γενικά σε: 

 φρεάτια επίσκεψης ή/και συμβολής σωληνωτών ή ορθογωνίων αγωγών, στα οποία 
διαμορφώνεται η αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή κλίσης, αλλαγή διαμέτρων ή/και 
συμβολές αγωγών 

 φρεάτια πτώσης, στα οποία συμβάλουν αγωγοί με διαφορετικές υψομετρικές στάθμες 

 φρεάτια υδροσυλλογής, στα οποία συλλέγονται τα όμβρια ύδατα για να οδηγηθούν 
στους αγωγούς ομβρίων. 

Τα φρεάτια κατά γενικό κανόνα είναι επισκέψιμα το δε βάθος τους εξαρτάται από το βάθος 
του αγωγού. Όλα τα μέρη των παντός τύπου φρεατίων (προκατασκευασμένα ή έγχυτα επί 
τόπου) θα κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, μειωμένης 
υδατοπερατότητας κατά τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), ελάχιστης 
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περιεκτικότητας σε τσιμέντο 350 kg/m3 και οπλισμό τουλάχιστον S500, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα το άρθρο «Σκυροδέματα» της παρούσας. 

Προκατασκευασμένα Φρεάτια 

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των σπονδύλων των προκατασκευασμένων φρεατίων έχουν 
ως εξής: 

 Μέγιστη υδατοαπορροφητικότητα:   8% 

 Αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση τουλάχιστον: 1 atm 

 Ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων:    150 mm 

 

Φρεάτια Έγχυτα Επί Τόπου 

Για την κατασκευή όλων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων επιβάλλεται η χρήση 
στεγανωτικού μάζας. 

Στόμια Εισροής 

Ως στόμια εισροής χρησιμοποιούνται είτε χυτοσιδηρές εσχάρες καταστρώματος, με ράβδους 
εγκάρσιες (κάθετες ή λοξές) προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, είτε πλευρικά στόμια 
κρασπέδου. 

Εκτέλεση Εργασιών 

(1) Στις οριζοντιογραφίες και μηκοτομές της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης αναγράφονται 
επακριβώς τόσο οι θέσεις όσο και ο τύπος των φρεατίων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εφαρμόσει τους τύπουςπου προβλέπονται από την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, τόσο ως 
προς τη μορφή, το σχήμα, τις διαστάσειςκαι τον εξοπλισμό τους όσο και ως προς την 
ποιότητα, ποσότητα και διάταξη του σιδηρού οπλισμού, τη σύνθεση των σκυροδεμάτων, 
τσιμεντοκονιών κτλ. 

(2) Είναι πιθανόν κατά την κατασκευή των έργων να δημιουργηθεί η ανάγκη 
μικροτροποποιήσεων των φρεατίων (μικροβελτιώσεις στη μορφή ή αλλαγή στην 
οριζοντιογραφική θέση) που επιβάλλονται από τις τοπικές συνθήκες ή από κάποιους 
αστάθμητους παράγοντες. Οι μικροτροποποιήσεις αυτές, είτε υποδεικνύονται από τον 
Ανάδοχο για έγκριση είτε επιβάλλονται από την Υπηρεσία, θα εφαρμόζονται χωρίς ο 
Ανάδοχος να δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης. 

(3) Όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία, θα τοποθετούνται στα φρεάτια αναμονές για 
μελλοντικές διασυνδέσεις. Οι αγωγοί αναμονής πρέπει να εξέχουν τουλάχιστον 50 cm του 
εξωτερικού των τοιχωμάτων του φρεατίου και να φράσσονται υδατοστεγανώς. 

(4) Για την κατασκευή των έγχυτων επί τόπου φρεατίων θα χρησιμοποιείται εξωτερικός 
ξυλότυπος και τα τοιχώματα δεν θα σκυροδετούνται σε επαφή με τις παρειές της εκσκαφής. 
Για τον λόγο αυτό οι εξωτερικές διαστάσεις της εκσκαφής προβλέπεται κατά 0,50 m 
μεγαλύτερη από την κάτοψη του φρεατίου. 

(5) Το σκυρόδεμα και ο σιδηρούς οπλισμός που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των 
παντός τύπου φρεατίων, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ και του σχετικού άρθρου 
«Άοπλα και Ωπλισμένα Σκυροδέματα» της παρούσας . 

Μεταφορά και Αποθήκευση 

(1) Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις μεταφορές των 
στοιχείων των προκατασκευασμένων φρεατίων από το εργοστάσιο κατασκευής μέχρι το 
εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί μέχρι τα χείλη του ορύγματος 
όπου θα τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε μέριμνα ώστε να αποφευχθούν κρούσεις που 
είναι δυνατό να μειώσουν τη μηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχολαστικά οι 
σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, 
τοποθέτησης των σπονδύλων στα μεταφορικά μέσα κτλ. 
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(2) Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σπονδύλους επάνω στο μεταφορικό μέσο και 
θα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών. 

(3) Η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασμένων στοιχείων θα γίνεται με προσοχή και με τη 
χρήση κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών μέσων και βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν θα 
ρίπτονται ή θα σύρονται στο έδαφος. Σπόνδυλοι που έχουν υποστεί κτυπήματα κατά τη 
διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης ή μεταφοράς, θα ελέγχονται πριν από την ενσωμάτωσή τους 
στο έργο με τη βοήθεια σφύρας για να διαπιστωθεί το συμπαγές και η ακεραιότητα του 
υλικού. 

Φρεάτια Επίσκεψης, Συμβολής, Πτώσης Κτλ. 

Όλα τα μέρη των φρεατίων επίσκεψης, συμβολής, πτώσης κτλ. θα είναι προκατασκευασμένα, 
και τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία πριν από την έναρξη της κατασκευής. 

Τα προκατασκευασμένα φρεάτια, μετά την κατασκευή τους, θα αριθμούνται το καθένα 
χωριστά, θα επακολουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Υπηρεσία, η οποία θα 
γίνεται επί τόπου του έργου. 

Τα φρεάτια θα αποτελούνται από κυλινδρικούς δακτυλίους, εσωτερικής διαμέτρου σύμφωνα 
με τις ανάγκες και διαφόρων υψών (από 0,50 m έως 1,00 m έκαστος), τοποθετημένοι ο ένας 
επάνω στον άλλον και από έναν κολουροκωνικό τελευταίο τμήμα (ύψους 1,00 m), ώστε να 
επιτυγχάνεται το εκάστοτε τελικό ύψος φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 
εφαρμογής. 

Οι σπόνδυλοι θα φέρουν έτοιμες τις οπές σύνδεσης για την επικοινωνία με τους αγωγούς 
στις προβλεπόμενες θέσεις, καθώς και τις οπές τοποθέτησης των χυτοσιδήρων βαθμίδων. Η 
διάνοιξη των οπών στους σπονδύλους για την τοποθέτηση των αγωγών θα γίνεται στο 
εργοστάσιο κατά τη διάρκεια κατασκευής των σπονδύλων και για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος, 
δίνοντας την παραγγελία του, πρέπει να μεριμνήσει να παραγγείλει και τα κυλινδρικά 
τεμάχια με τα ανοίγματα που απαιτούνται για την κατασκευή όλων των φρεατίων του έργου. 

Η τοποθέτηση των σπονδύλων για την κατασκευή του φρεατίου θα γίνεται με τη βοήθεια των 
ειδικών υποδοχών των σπονδύλων. Οι συνδέσεις των σπονδύλων πρέπει να 
στεγανοποιούνται επιμελώς με τσιμεντοκονία πάχους 2 cm, σύμφωνα με το άρθρο 
«Επιχρίσματα Συνήθων Τσιμεντοκονιαμάτων», ή με ειδικό μείγμα ασφαλτικής μαστίχης ή με 
άλλο κατάλληλο στεγανωτικό υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, ώστε να επιτυγχάνεται η 
στεγανοποίηση των αρμών. 

Ο λαιμός των φρεατίων, δηλ. το άνω στόμιο του κολουροκωνικού σπονδύλου, θα έχει 
διάμετρο 0,60 m και θα προκατασκευάζεται μαζί με την πλάκα επικάλυψης του φρεατίου, 
επίσης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό τουλάχιστον S400. 

Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι από χυτοσίδηρο, με κυκλική κάτοψη, αρίστης 
ποιότητας, και κατάλληλου τύπου και διαστάσεων, θα εδράζονται πάνω σε χυτοσιδηρά 
πλαίσια και θα εφαρμόζουν ακριβώς στο λαιμό του φρεατίου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
πιστοποιήσει στην Υπηρεσία, ότι τα καλύμματα είναι επαρκούς αντοχής για κατ' ελάχιστον 
οδικό φορτίο κλάσης SLW 60 κατά DIN 1072. 

Σε όλα τα φρεάτια με βάθος μεγαλύτερο από 1,25 m θα τοποθετούνται χυτοσιδηρές 
βαθμίδες. Οι βαθμίδες, θα αγκυρώνονται επιμελώς στις προανοιγμένες οπές, οι οποίες στην 
συνέχεια θα στεγανοποιούνται με ισχυρή τσιμεντοκονία. 

Κάθε κακοτεχνία ή διαρροή θα συνεπάγεται την ανακατασκευή όλου του τμήματος όπου 
παρουσιάστηκε διαρροή ή κακοτεχνία. 

Οι λαιμοί των φρεατίων επιβάλλεται να προσαρμόζονται με επιμέλεια στο κύριο σώμα του 
φρεατίου και ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στο απαιτούμενο ύψος κατασκευής τους, 
ανάλογα με το προβλεπόμενο από μελέτη ερυθρό υψόμετρο της οδού ή με άλλες οδηγίες 
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που θα δοθούν από την Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση, 
μεταφορά και τοποθέτηση των σπονδύλων των φρεατίων στην οριστική θέση τους. Εάν κατά 
τις εν λόγω εργασίες συμβεί ρηγμάτωση ή θραύση κάποιου ή κάποιων από τους σπονδύλους, 
τότε αυτοί θα απομακρύνονται από το έργο και θα αντικαθίστανται με νέους υγιούς 
κατασκευής ενώ οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Ο πυθμένας των προκατασκευασμένων φρεατίων, κατασκευασμένος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά 
τοιχώματα, πρέπει να θεμελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αμμοχάλικο 
κατά ΠΤΠ Ο 150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω στρώση θα είναι απόλυτα οριζοντιωμένη και 
καλά συμπυκνωμένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση των φρεατίων και να 
αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις. Το ίδιο υλικό θα χρησιμοποιηθεί και για την 
πλήρωση του ορύγματος των φρεατίων, μέχρι του ύψους που αρχίζει η οδοστρωσία. 

Φρεάτια Υδροσυλλογής 

Όλα τα μέρη των φρεατίων υδροσυλλογής θα κατασκευάζονται από χυτό επί τόπου του 
έργου οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα φρεάτια αυτά είναι επισκέψιμα και τοποθετούνται κατά 
κανόνα παράλληλα προς το ρείθρο της οδού. 

Τα στόμια εισροής της εσχάρας θα έχουν μονοκλινή κατά πλάτος διαμόρφωση ενώ η κάτω 
ακμή τους θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το ρείθρο. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, προβλέπεται και πλευρικό στόμιο, αυτό διανοίγεται ανάμεσα 
στο πλαίσιο της εσχάρας και το κράσπεδο. Πάντως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
κατασκευάσει τα φρεάτια υδροσυλλογής με βάση τη μορφή, το σχήμα και τις διαστάσεις, 
καθώς και την ποιότητα και τη διάταξη των χυτοσιδηρών εξαρτημάτων, όπως αυτά 
καθορίζονται στα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης ή με βάση τις σχετικές οδηγίες 
της Υπηρεσίας. 

Οι επιφάνειες έδρασης του πλαισίου και της εσχάρας πρέπει να έχουν διαμορφωθεί έτσι 
ώστε να αποκλείεται το κροτάλισμα ή η μετακίνηση των εσχαρών όταν διέρχονται από πάνω 
τους οχήματα. 

Όπου υπάρχουν ισχυρές κλίσεις ή μεγάλες ποσότητες νερού, θα τοποθετούνται περισσότερα 
αποχετευτικά στόμια στη σειρά ή σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, σύμφωνα πάντα με τα 
σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης ή με βάση τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση ισχυρών κλίσεων της προς αποχέτευση επιφάνειας και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
τα νερά σκορπίζουν σε όλο το πλάτος της επιφάνειας (ή της οδού) και δεν συγκεντρώνονται 
στα ρείθρα, είναι δυνατόν, κατόπιν σχετικών οδηγιών της Υπηρεσίας, να διαταχθούν εσχάρες 
υδροσυλλογής κάθετα προς την κατεύθυνση απορροής της επιφάνειας (ή τον άξονα της 
οδού). 

Για να περιορίζεται κατά το δυνατόν η ανάγκη του συχνού καθαρισμού των φρεατίων 
υδροσυλλογής, το ελάχιστο βάθος του χώρου εναπόθεσης των φερτών υλών που πρέπει να 
διαμορφώνεται στον πυθμένα κάθε φρεατίου είναι 0,30 m. 

Ο πυθμένας των φρεατίων υδροσυλλογής, κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα 
C20/25 και οπλισμό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά τοιχώματα, 
πρέπει να θεμελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αμμοχάλικο κατά ΠΤΠ Ο 
150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω στρώση θα είναι απόλυτα οριζοντιωμένη και καλά 
συμπυκνωμένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση των φρεατίων και να αποφεύγονται 
οι διαφορικές καθιζήσεις. Όλες οι επιφάνειες του πυθμένα θα επιχρίονται επιμελώς 
τσιμεντοκονία πάχους 2 cm, σύμφωνα με το άρθρο «Επιχρίσματα Συνήθων 
Τσιμεντοκονιαμάτων». 

Η κατασκευή των πλευρικών τοιχωμάτων, επίσης από οπλισμένο σκυρόδεμα χυτό επί τόπου, 
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δεν πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από 24 ώρες μετά τη διάστρωση του σκυροδέματος του 
πυθμένα. Για τη σκυροδέτηση των πλευρικών τοιχωμάτων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων 
θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά και εξωτερικός ξυλότυπος. 

Εργαστηριακός Έλεγχος 

(1) Η ποιότητα των επιμέρους υλικών και του σκυροδέματος, η μέθοδος κατασκευής των 
προκατασκευασμένων και έγχυτων επί τόπου φρεατίων υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση 
από την Υπηρεσία. 

(2) Τα εργοστάσια παραγωγής, από τα οποία ο Ανάδοχος προμηθεύεται τα 
προκατασκευασμένα φρεάτια πρέπει να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο όλων 
των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των φρεατίων σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους. 

(3) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των προκατασκευασμένων 
στοιχείων (αντοχή σε θραύση, υδατοστεγανότητα, υδατοαπορροφητικότητα) καθώς και της 
ποιότητας του σκυροδέματος, είναι υποχρεωτικοί διότι προσδιορίζουν το ελάχιστο των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν αυτοί για να θεωρηθούν κατάλληλοι. 

(4) Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριμένη παραγγελία πρέπει να διεξάγονται με 
ευθύνη του προμηθευτή, παρουσία εκπροσώπου του Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. Στην 
περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιμών, ο 
κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύμφωνα με 
την οποία θα πιστοποιείται ότι όλα τα προκατασκευασμένα στοιχεία της συγκεκριμένης 
παραγγελίας έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις απαιτούμενες δοκιμές. 

(5) Για κάθε δοκιμαζόμενη ποσότητα φρεατίων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής υλικού 
και υπογράφεται από όλους τους ενδιαφερόμενους. Στο πρωτόκολλο καταγράφονται 
λεπτομερώς οι τιμές των δοκιμών σε φορτία ρωγμής και θραύσης, η συμπεριφορά των 
σπονδύλων σε δοκιμή υδατοστεγανότητας καθώς και το πάχος του κελύφους και η ποσότητα 
των ράβδων (κυκλικών και διαμήκων) του σιδηρού οπλισμού. 

(6) Το προς δοκιμή δείγμα προκατασκευασμένων στοιχείων θα λαμβάνεται από την Υπηρεσία 
τυχαία και θα αποτελείται από υγιείς και πλήρεις σπονδύλους που δεν έχουν απορριφθεί για 
άλλους λόγους. 

(7) Αν οι δοκιμές γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις 
αμφιβολιών, διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των προκατασκευασμένων στοιχείων και σε άλλα 
εργαστήρια (κρατικά, πανεπιστημιακά κτλ.). 

(8) Για να γίνει δεκτή μια παρτίδα φρεατίων πρέπει όλα τα δοκίμια που θα υποβληθούν σε 
δοκιμές να πληρούν τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίμιο που πιθανόν βρεθεί εκτός 
προδιαγραφής, η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δύο δοκίμια που λαμβάνονται από την ίδια 
παρτίδα φρεατίων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα ελεγχόμενα δοκίμια πρέπει να πληρούν την 
προδιαγραφή. 

Μακροσκοπικός Έλεγχος 

Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο των προκατασκευασμένων φρεατίων στο εργοστάσιο 
παραγωγής ή στο εργοτάξιο κατά την παραλαβή τους πρέπει να ελέγχονται τα εξής: 

(1) Κατά την κρούση του κελύφους του σπονδύλου με σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος 
μεταλλικός (κωδωνισμός). 

(2) Κατά τη θραύση τμήματος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται και να μην 
αποσπώνται. 

(3) Οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι πλήρεις και συμπαγείς, χωρίς ελαττώματα, ρωγμές, 
φυσαλίδες σε βάθος και αποκολλημένα τμήματα, άλλως απορρίπτονται. 

(4) Σπόνδυλοι που έχουν φθαρμένα άκρα σε βαθμό που να επηρεάζουν την σωστή σύνδεσή 
τους, είναι ακατάλληλοι. 
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(5) Επίσης ελέγχεται εάν το πάχος επικάλυψης του σιδηρού οπλισμού είναι επαρκές. 
Προκατασκευασμένα στοιχεία με εμφανή οπλισμό δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

 

15.4 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η κατασκευή χυτοσιδηρών 
καλυμμάτων φρεατίων, καθώς και χυτοσιδηρών εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής των 
δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και γενικά απλών χυτοσιδηρών τεμαχίων, όπως βαθμίδων 
φρεατίων. 

 

Υλικά 

(1) Όλα τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 
(ductile iron) βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

(2) Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι μηχανικές 
του ιδιότητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου ISO 
1083, σε δοκίμια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά κατασκευασμένους από το ίδιο 
μέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήματα και συγκεκριμένα: 

-Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό: 400 N/mm2 

-Ελάχιστη επιμήκυνση: 15% 

-Όρια σκληρότητας: 130 - 180 κατά Brinell 

(3) Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τομή από τη θραύση του θα είναι χρώματος 
φαιού και υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και ομοιόμορφης. Η χύτευσή του θα έχει γίνει με 
επιμέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. Θα 
πρέπει να είναι ταυτόχρονα μαλακός, ανθεκτικός και εύκολα κατεργάσιμος με λίμα ή κόπτη, 
καθώς και να διατρήεται εύκολα. 

(4) Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά 
DIN 1000. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της μη συμμορφούμενης χύτευσης θα 
απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 

(5) Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της 
εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα: 

-Για το βάρος: +8%. 

-Για το πάχος: +8% έως -5% (με μέγιστο όμως περιθώριο: +2,5 mm έως -1,5 mm) 

(6) Η φέρουσα ικανότητα των καλυμμάτων και των εσχαρών των φρεατίων επιλέγονται, 
ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής τους, δηλ. με βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και πρέπει 
να ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ' ελάχιστο: 

 

 Κατηγορία Θέση τοποθέτησης 
Φέρουσα ικανότητα 
[tn] 

1 A 
Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και 
ποδηλάτων μόνο 

1,5 

2 B 
Πεζόδρομοι και περιοχές κυκλοφορίας 
πεζών, χώροι στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων 

12,5 
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 Κατηγορία Θέση τοποθέτησης 
Φέρουσα ικανότητα 
[tn] 

3 C 

Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδρομίου 
που δεν εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m 
μέσα στο οδόστρωμα ή περισσότερο από 0,2 
m μέσα στο πεζοδρόμιο 

25 

4 D 

Καταστρώματα οδών 
(συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων) 
και χώροι στάθμευσης όλων των τύπων 
οχημάτων 

40 

5 E 
Περιοχές όπου ασκούνται μεγάλα φορτία 
ανά τροχό, π.χ. λιμάνια, εμπορευματικοί 
σταθμοί, βιομηχανικές περιοχές κτλ. 

60 

6 F 
Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα μεγάλα 
φορτία ανά τροχό, π.χ. διάδρομοι 
αεροδρομίων κτλ. 

90 

 

Εκτέλεση Εργασιών 

Παρακολούθηση της Κατασκευής 

(1) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, μέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την κατασκευή 
των χυτοσιδηρών τεμαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να διευκολύνει την 
παρακολούθηση αυτή. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες 
πριν από κάθε τμηματική χύτευση για να μπορέσει η Υπηρεσία να παρακολουθήσει την 
κατασκευή και να λάβει δοκίμια .Το δικαίωμα αυτό της Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότητας του υλικού ή από τις άλλες 
υποχρεώσεις του. 

Σήμανση 

Όλα τα καλύμματα, οι εσχάρες και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήμανση σε 
μέρος που να φαίνεται και μετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόμενη θέση τους, με τα 
εξής στοιχεία: 

 το πρότυπο ΕΝ 124 

 την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D 40) 

 το όνομα ή/και το σήμα του κατασκευαστή 

 το έτος και το μήνα χύτευσης 

 το σήμα του οργανισμού πιστοποίησης (π.χ. ISO) 

 το όνομα του φορέα κατασκευής ή του Κυρίου του Έργου, κατά περίπτωση 

Έδραση Καλυμμάτων και Εσχαρών 

Η επιφάνεια έδρασης των εσχαρών και των καλυμμάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα είναι 
απόλυτα επίπεδη, ώστε να εξασφαλίζεται έδραση πάνω στην επιφάνεια αυτή χωρίς να 
ταλαντεύεται το κάλυμμα ή η εσχάρα. Έλεγχος σωστής έδρασης των εσχαρών και των 
καλυμμάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα διεξάγεται για κάθε τεμάχιο χωριστά. Κάθε 
ελαττωματικό τεμάχιο ως προς την έδρασή του θα απορρίπτεται και το κόστος του θα 
λογίζεται σε βάρος του Αναδόχου. 
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Παραλαβή των Υλικών 

(1) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής της προμήθειας των χυτοσιδηρών τεμαχίων 
από επιτροπή αντιπροσώπων της, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα μέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για την 
εξέταση και τον έλεγχο της προμήθειας που παραδίνεται. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται 
σε δύο στάδια: 

-Κατά την προσωρινή και τμηματική παραλαβή θα εξετάζονται τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών δοκιμών στα δοκίμια της αντίστοιχης χύτευσης και στη συνέχεια τα είδη που 
παραδίνονται θα εξετάζονται μακροσκοπικά. 

-Η παραλαβή θα γίνεται αφού παραδοθεί ολόκληρη η προμήθεια και το νωρίτερο δύο (2) 
μήνες μετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατόν, μέσα στο διάστημα αυτό, 
να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωμάτων. 

(2) Σε περίπτωση απόρριψης μιας ποσότητας ειδών της προμήθειας λόγω ύπαρξης 
ελαττωμάτων, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά τεμάχια μέσα σε ένα 
(1) μήνα. Αν η αντικατάσταση δεν γίνει στην προθεσμία αυτή, η Υπηρεσία αγοράζει η ίδια τον 
αντίστοιχο αριθμό τεμαχίων κατά είδος και χρεώνει την αξία τους σε βάρος του Αναδόχου. 

 

Έλεγχοι 

Αριθμός Δοκιμίων 

(1) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χυτοσιδήρου θα ελέγχονται με δοκιμές. Σε κάθε χύτευση 
και για κάθε είδος δοκιμής θα λαμβάνονται δοκίμια ως κατωτέρω: 

 

 Παρτίδα Αριθμός Δοκιμίων 

1 1 - 100 3 

2 101 - 200 4 

3 201 - 400 5 

4 401 - 800 7 

5 801 - 1500 10 

 

(2) Σε κάθε χύτευση, ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων για κάθε είδος δοκιμής δεν πρέπει να 
είναι μικρότερος (μεγαλύτερος) από την ελάχιστη (μέγιστη) τιμή που κάθε φορά ορίζεται. 
Επιπλέον, κάθε μία δοκιμή δεν πρέπει να δίνει τιμή μικρότερη του 90% της ελάχιστης τιμής ή 
τιμή μεγαλύτερη του 110% της μέγιστης τιμής που έχει οριστεί αντίστοιχα. 

Μηχανικές Δοκιμές Παραλαβής 

(1) Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται σε κατάλληλο εργαστήριο 
δοκιμές κάμψης, κρούσης και σκληρότητας κατά Brinell. 

(2) Για τη δοκιμή κάμψης θα χρησιμοποιούνται απόλυτα κυλινδρικά δοκίμια με διάμετρο 25 
mm και μήκος 600 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή δοκιμής κάμψης, 
μεταξύ εδράνων που απέχουν μεταξύ τους 500 mm. Το δοκίμιο θα πρέπει να αντέχει, χωρίς 
να θραύεται, ολικό φορτίο 320 kg, εφαρμοζόμενο στο μέσο του ανοίγματος των εδράνων. Η 
υπόψη καταπόνηση αντιστοιχεί σε τάση 26 kg/mm2. Το βέλος, τη στιγμή της θραύσης του 
δοκιμίου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. 

(3) Για τη δοκιμή κρούσης θα χρησιμοποιούνται απόλυτα ορθογώνια πρισματικά δοκίμια, 
πλευράς 40 mm και μήκους 200 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή 
κρούσης με κριό, επάνω σε έδρανα που απέχουν μεταξύ τους 160 mm. Το δοκίμιο πρέπει να 
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αντέχει, χωρίς να θραύεται, την κρούση κριού βάρους 12 kg που πέφτει ελεύθερο από ύψος 
40 cm επάνω στο δοκίμιο και ακριβώς στη μέση του ανοίγματος μεταξύ των εδράνων. Η 
κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τομέα επίκεντρης γωνίας 90° και ακτίνας 
50 mm. Ο άξονας του κυλινδρικού τομέα θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα του 
δοκιμίου. 

Επανάληψη Δοκιμής 

(1) Εάν ένα δοκίμιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιμής τότε η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δύο 
άλλα δοκίμια. Αν το ένα από τα δύο δοκίμια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται. 

(2) Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν λαμβάνονται υπόψη, σε περίπτωση ανεπαρκών 
αποτελεσμάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του μετάλλου αλλά οφείλονται 
σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 

 Εσφαλμένη τοποθέτηση του δοκιμίου ή ελαττωματική λειτουργία της μηχανής δοκιμής. 

 Ελαττωματική χύτευση ή ελαττωματική τόρνευση του δοκιμίου. 

 Θραύση του δοκιμίου εφελκυσμού πέραν από το όριο μέτρησης. 

 Ελαττώματα χύτευσης στο δοκίμιο, εμφανή μετά τη θραύση. 

(3) Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνεται νέο δοκίμιο, επαναλαμβάνονται οι αντίστοιχες 
δοκιμές και τα νέα αποτελέσματά τους αντικαθιστούν εκείνα του ελαττωματικού δοκιμίου. 
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16 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
Για την εξυπηρέτηση της ΜΕΑ θα κατασκευαστεί εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων (ΕΕΥΑ) δυναμικότητας της τάξεως των 80 m3/ημέρα, που θα περιλαμβάνει: 

 δεξαμενή εξισορρόπησης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της Μ.Ε.Σ. με σταθερή 

παροχή 

 βιολογική επεξεργασία με σύστημα διαλείπουσας τροφοδοσίας (SBR) με μετέπειτα 

τριτοβάθμια επεξεργασία, για περαιτέρω απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών με 

συστήματα μεμβρανών (τύπου Ultrafiltration)  ή με σύστημα ενεργού ιλύος με 

μεμβράνες (MBR) 

 δεξαμενή και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης 

 μονάδα Αντίστροφης Ώσμωσης όπου θα γίνεται η τριτοβάθμια επεξεργασία των 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

 μονάδα χλωρίωσης επεξεργασμένων. 

 δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων και αντλιοστάσιο για τις ανάγκες χρήσης 

βιομηχανικού νερού/άρδευσης. 

 δεξαμενή πάχυνσης της προκύπτουσας από τη βιολογική επεξεργασία ιλύος. 

Η Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και λοιπών Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΣ) θα είναι σε 
θέση να επεξεργαστεί τα παραγόμενα στραγγίσματα και υγρά απόβλητα από όλα τα 
επιμέρους τμήματα της ΜΕΑ Π.Ε. Λάρισας. 

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πηγές στραγγισμάτων 
και υγρών αποβλήτων. Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί 
αποχετευτικό δίκτυο το οποίο θα τα οδηγεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων. Η άλμη θα ανακυκλοφορεί στο σώμα των απορριμμάτων του ΧΥΤΥ ως εσωτερικό 
απόβλητο της ΜΕΑ. 

 

16.1 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για το προς διακίνηση υγρό και 
για συνεχή λειτουργία κάτω από συνθήκες πλήρους ή μερικής εμβάπτισης. Οι καμπύλες των 
αντλιών θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO EN 9906 Παράρτ. Α. 

Η επιλογή της αντλίας θα πρέπει να γίνει με βασικό κριτήριο τον βαθμό απόδοσης. 

Η πτερωτή θα είναι υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, χωρίς οξείες στροφές, ανεμπόδιστης 
ροής (χωρίς εμφράξεις), για ομαλή δίοδο σφαιρικών στερεών της μέγιστης δυνατής 
διαμέτρου. Η πτερωτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν 
στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά 
(λύματα). 

Η πτερωτή μπορεί να είναι είτε ημι-ανοικτού τύπου είτε κλειστού τύπου, με πλήρη πτερύγια 
(full vaned), τύπου καναλιού, μονοκάναλη για αντλίες με διάμετρο εξόδου ως DN 100 ή 
ολιγοκάναλη για μεγαλύτερες αντλίες είτε τύπου vortex (open impeller), όποτε αυτό είναι 
δυνατό ώστε ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης να είναι υψηλός. Η πτερωτή θα διαθέτει 
ελεύθερο πέρασμα σφαιρικού στερεού μεγέθους τουλάχιστον ίσου με το 80% της 
υδραυλικής διαμέτρου (στομίου εξόδου), για αντλίες με στόμιο εξόδου από DN 50 ως DN 
100. Για αντλίες με στόμιο εξόδου DN 150 και μεγαλύτερο, το ελάχιστο ελεύθερο πέρασμα 
θα είναι 100 mm. 
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Η πτερωτή θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, στερεωμένη στον 
άξονα με ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση σε περίπτωση 
συντήρησης. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας DIN 1.4021 (AISI 420) ή 
καλύτερης. 

Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασαρισμένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισμένοι για συνεχή 
λειτουργία 50.000 ωρών, κατά ISO 281. 

H αντλία θα είναι εφοδιασμένη με ένα μηχανικό σύστημα στεγανοποίησης άξονα, το οποίο 
θα αποτελείται από δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες σε σειρά (άνω και κάτω) είτε θα είναι 
εφοδιασμένη με ένα ενιαίο μπλοκ που θα περιλαμβάνει τους δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες 
διατεταγμένους εν σειρά, εγκιβωτισμένους σε κλειστό σωληνοειδές προστατευτικό κιβώτιο 
από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι μηχανικοί στυπιοθλίπτες σε κάθε περίπτωση θα είναι δύο και θα 
λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, απομονώνοντας τον κινητήρα από το 
υδραυλικό τμήμα της αντλίας. 

Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με θάλαμο λαδιού για το σύστημα στεγανοποίησης 
του άξονα. Οι τάπες επιθεώρησης του λαδιού θα είναι προσιτές από το εξωτερικό μέρος της 
αντλίας. Το λάδι του συστήματος στεγανοποίησης δεν θα περιέχει κυκλικούς 
υδρογονάνθρακες και θα είναι εγκεκριμένο από το FDA ή άλλο διεθνή οργανισμό. Το λάδι θα 
μπορεί να λιπαίνει επίσης και τους στυπιοθλίπτες. Ο κινητήρας θα μπορεί να λειτουργήσει 
για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς λάδι, χωρίς να προκαλείται βλάβη στους 
στυπιοθλίπτες. 

Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, με βραχυκυκλωμένο δρομέα, 
εδραζόμενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και ενσωματωμένος στο ίδιο 
κέλυφος με την αντλία. Η κλάση μόνωσης θα είναι τουλάχιστον F και ο βαθμός προστασίας IP 
68. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή 
λειτουργία άντλησης (κατηγορία S1) ρευστών θερμοκρασίας 40οC. 

Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι επαναπεριελίξιμοι χωρίς να είναι συντηγμένοι σε ρητίνη, 
με το σύρμα περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα διαθέτουν 
αισθητήρια ανίχνευσης θερμοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την 
υπερθέρμανση. 

Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαμπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt 
μονωμένους και επενδυμένους με μόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι 
αιωρούμενα, επαρκούς μήκους, ώστε να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωσης μέχρι το 
κουτί σύνδεσης στον κινητήρα. Το μήκος των καλωδίων θα είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει 
τουλάχιστον 2,50 m εύρος από την άνω στάθμη σκυροδέματος του φρεατίου. Τα καλώδια 
πρέπει να είναι μονοκόμματα προς τους ηλεκτρικούς πίνακες και να αποφεύγονται οι 
υπαίθριες συζεύξεις. Όπου αυτές είναι αναπόφευκτες, πρέπει να είναι κατάλληλες για 
λειτουργία σε συνθήκες καταιγισμού νερού (IP 65). 

Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο, με 
στυπιοθλίπτη, που θα εμποδίζει της είσοδο υγρού ή υγρασίας. 

Όταν η αντλία θα λειτουργεί συνεχώς καλυμμένη εξ’ ολοκλήρου από την στάθμη λυμάτων, 
ακόμη και στην χαμηλότερη στάθμη του αντλιοστασίου, ο κινητήρας θα ψύχεται από το 
περιβάλλον ρευστό. Προκειμένου για αντλία ξηρής εγκατάστασης ή για αντλία υγρής 
εγκατάστασης που λειτουργεί περιοδικά εκτός υγρού (στην χαμηλότερη στάθμη ο κινητήρας 
ή μέρος του αποκαλύπτεται), η ψύξη του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται με ένα σύστημα 
ενεργής ψύξης όταν δεν επαρκεί η ψύξη από τον περιβάλλον χώρο.  

Τα κελύφη της αντλίας και του κινητήρα (ανεξάρτητα συζευγμένα με στεγανή Φλάντζα) και 
τα κύρια εξαρτήματα της αντλίας θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο (grey cast iron) ή ελατό 
σφαιροειδή χυτοσίδηρο προδιαγραφών GG25 (EN-GJL-250) ή GGG50.7 (EN- GJS-500.7), με 
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λείες επιφάνειες ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες. Όλα τα εκτεθειμένα 
παξιμάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προδιαγραφών AISI 316 (DIN 
1.4401), ASTM A 276/A 182, ή 316 Gr F 316 ή καλύτερης ποιότητας. 

Το κέλυφος του κινητήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ενιαίες με το σώμα της 
αντλίας για την ανύψωση της αντλίας, στους οποίους θα συνδέεται μόνιμα ανοξείδωτη 
αλυσίδα ή συρματόσχοινο σε προσπελάσιμο σημείο. 

Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι μηχανικά 
κατεργασμένες και συναρμολογημένες με στεγανοποιητικούς δακτύλιους. Η συναρμογή τους 
θα επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη επαφή και συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτυλίων και 
στις τέσσερις πλευρές της αύλακάς τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους 
κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρμογή. Ορθογωνικής διατομής φλάντζες, που απαιτούν 
ειδική ροπή στρέψης ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

H αντλία πρέπει να διαθέτει οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή ανώτερο. 
Οι οδηγοί θα είναι γερά στερεωμένοι μέχρι το άνοιγμα επίσκεψης του φρεατίου. H αντλία θα 
μπορεί να ανυψωθεί έξω από τον θάλαμο χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούν οι 
συνδέσεις στην σωληνογραμμή κατάθλιψης. Πρέπει να υπάρχει αρκετό μήκος αλυσίδας ή 
συρματόσχοινου, που θα είναι μόνιμα συνδεδεμένο με την αντλία, για την ανύψωση της 
αντλίας στο επίπεδο εργασίας. 

Η αντλία υγρής εγκατάστασης θα περιλαμβάνει χυτοσιδηρό πέλμα και εξαρτήματα στήριξης 
στους οδηγούς, για να διευκολύνεται η ομαλή και άνετη κίνηση των μονάδων στις τροχιές 
ανύψωσης, χωρίς κίνδυνο εμπλοκής. 

Οι αντλίες θα ανασύρονται από το επίπεδο εργασίας με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανισμού 
παλάγκου. 

Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και τις επιμέρους 
Προδιαγραφές καθώς επίσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του 
εξοπλισμού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισμού σε 
αποδοτική λειτουργία. 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για τουλάχιστον 10 εκκινήσεις/ώρα, επαρκούς 
εγκατεστημένης ισχύος για την κάλυψη της απορροφούμενης ισχύος στον άξονα της αντλίας 
και η ονομαστική ταχύτητα περιστροφής θα είναι μικρότερη από 3000 rpm, σε συχνότητα 50 
Hz και τάση 400 V. Ο κινητήρας θα πρέπει να ικανοποιεί τα επίπεδα απόδοσης, σύμφωνα με 
το εκάστοτε ισχύον πρότυπο IEC. 

H λίπανση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή λιπαντικών στο 
αντλούμενο υγρό. Οι αντλίες θα έχουν κατάλληλη μορφή στυπιοθλίπτη (π.χ. μηχανικό 
στυπιοθλίπτη) ώστε να μην απαιτείται νερό και να μην υπάρχουν διαρροές από αυτό. 

Στους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών θα πρέπει να τοποθετηθούν 
δικλείδες για την απομόνωση και συντήρηση της αντλίας. Οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν τα 
απαραίτητα τεμάχια εξάρμωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση των εξαρτημάτων της 
σωληνογραμμής. 

Οι αντλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από καμπύλες λειτουργίας οι οποίες θα καλύπτουν 
όλο το εύρος λειτουργίας (χαμηλότερο ή υψηλότερο σημείο λειτουργίας), καθώς επίσης και 
καμπύλες απόδοσης κινητήρα, σύμφωνα με το ISO 9906. 

 

16.2 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
Οι αντλίες πρέπει να είναι κατάλληλες για το αντλούμενο υγρό και για συνεχή λειτουργία 
(8000 ώρες/έτος) υπό πλήρες φορτίο και υπερθερμάνσεις, συντηρούμενες μόνο με κανονική 
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συντήρηση. 

Οι αντλίες πρέπει να παρέχουν χαρακτηριστική συνεχούς πτώσης φορτίου / παροχής για 
σταθερή παράλληλη λειτουργία και όταν τοπικές συνθήκες προβλέπουν πτώση μανομετρικού 
ύψους από την καθορισμένη τιμή λειτουργίας στο μηδέν ή κοντά στο μηδέν, οι αντλίες να 
έχουν χαρακτηριστικές ισχύος που να μην προκαλούν υπερφόρτιση. Το απαιτούμενο NPSH 
(καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης) της αντλίας πρέπει να συμβιβάζεται με αυτό που 
διατίθεται στο αντλιοστάσιο, για να εξασφαλίζεται αποδοτική λειτουργία χωρίς σπηλαίωση, 
σε όλη την έκταση της κλίμακας παροχών, για όλες τις στάθμες αναρρόφησης υγρών και σε 
όλες τις συνθήκες. 

Οι αντλίες με οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα δεν πρέπει να έχουν καμιά κρίσιμη ταχύτητα 
στο πεδίο λειτουργίας. Η πιο κοντινή κρίσιμη ταχύτητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% 
μεγαλύτερη από τη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. 

Οι αντλίες με κατακόρυφο άξονα πρέπει να έχουν στρεπτικές και καμπτικές κρίσιμες 
ταχύτητες τουλάχιστον 30% διαφορετικές από την ταχύτητα συνεχούς λειτουργίας. 

Το κέλυφος της αντλίας πρέπει να είναι χυτοσιδηρό για πεδίο ph 6-9 ή ανοξείδωτου χάλυβα 
για αλκαλικό ή όξινο περιβάλλον. Οι σύνδεσμοι αναρροφήσεως και καταθλίψεως πρέπει να 
είναι φλαντζωτοί σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO R 2084 και για τις αντίστοιχες πιέσεις. 
Το κέλυφος πρέπει να έχει όλους τους αναγκαίους συνδέσμους, για εξαέρωση, εκκένωση, 
(αποχέτευση) και τοποθέτηση δείκτη πιέσεως ως και αυτά για την ανέλκυση ή υποδοχές 
κοχλιών για τον ίδιο λόγο. Το πλήρες κέλυφος της αντλίας, με το ακροφύσιο καταθλίψεως, 
πρέπει να είναι μελετημένο για να αντέχει σε πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 150% της τιμής 
του μανομετρικού ύψους στη διακοπή της παροχής της αντλίας. Η αντλία πρέπει να φέρει το 
βέλτιστο δυνατό να εγκατασταθεί στο κέλυφος, μέγεθος πτερωτής. Η πτερωτή πρέπει να 
είναι ανοξείδωτη, κατασκευής ενιαίου τεμαχίου έχοντας το μικρότερο δυνατό αριθμό 
πτερυγίων και σχεδιασμένη να επιτρέπει τη διέλευση των στερεών και σχοινοειδών 
αντικειμένων που βρίσκονται στα λύματα. Οι πτερωτές πρέπει να είναι ζυγοσταθμισμένες και 
ασφαλισμένες πάνω στον άξονα με ασφάλεια και κλειδί. Ο άξονας της αντλίας πρέπει να 
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, με ακριβή μηχανουργική κατεργασία καθ’ όλο το μήκος του. 
Τα άκρα του άξονα πρέπει να είναι κανονικά κατεργασμένα για την υποδοχή της φτερωτής 
και του συνδέσμου. 

 

16.3 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ 
Οι αντλίες θετικής μετατόπισης ή προοδευτικής κοιλότητας θα έχουν ελικοειδή ρότορα, 
έκκεντρο, κοχλία, θα είναι αυτόματης αναρρόφησης και δε θα φράσσουν. Οι αντλίες θα είναι 
τοποθετημένες οριζόντια και θα κινούνται από ηλεκτρονικό ενσωματωμένο κινητήρα, μέσω 
μόνιμης σύνδεσης. Το σώμα της αντλίας, ο εξωτερικός κορμός και το κάλυμμα του άκρου θα 
είναι κατασκευασμένα από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του διακινούμενου ρευστού. Ο ρότορας, ο άξονας και η ράβδος σύζευξης θα είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα ανοίγματα 
στην πλευρά της αναρρόφησης, για να μπορεί να γίνει ο καθαρισμός από φραξίματα. Οι 
κινητήρες θα είναι αερόψυκτοι, με μόνωση κλάσεως "F" και κατάλληλη προστασία για τις 
συνθήκες λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα αλλού στις προδιαγραφές αυτές. 

 

16.4 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
Οι αντλίες πρέπει να είναι κατάλληλες για συνεχή λειτουργία (8000 ώρες/έτος). Η αντλία 
πρέπει να έχει δυνατότητα παροχής με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση 10% σε όλο το πεδίο 
λειτουργίας της (0% περίπου 100% της παροχής). Επιπλέον θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης 
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της παροχής της με μηχανικό ή ηλεκτρονικό τρόπο (inverter). Η κατασκευή των αντλιών, αλλά 
και των εξαρτημάτων και τα ηλεκτρολογικά τμήματά τους που τις συνοδεύουν, πρέπει να 
είναι από υλικό κατάλληλο για το αντλούμενο υγρό, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και το 
χώρο εγκατάστασής τους. 

 

16.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ  
Για τον αερισμό των λυμάτων θα χρησιμοποιούνται διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας (μέση 
διάμετρος φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής μεμβράνης από EPDM με μεγάλη 
μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση. Οι διαχυτήρες θα είναι 
εφοδιασμένοι με βαλβίδα αντεπιστροφής, που θα εμποδίζει την είσοδο λυμάτων, σε 
περίπτωση διακοπής της παροχής αέρα. Η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να αποτελεί 
τμήμα της μεμβράνης κατάλληλα διαμορφωμένο, που να φράσσει τη διέλευση του υγρού 
στις σωληνώσεις αέρα ή ανεξάρτητο ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό.  

Η διάταξη των διαχυτήρων θα καλύπτει ομοιόμορφα τον πυθμένα της ζώνης αερισμού για 
την αποφυγή ασύμμετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και ανάδευσης. Η μέγιστη 
παροχή αέρα ανά μονάδα ενεργού επιφάνειας μεμβράνης διάχυσης κατά την λειτουργία δεν 
θα ξεπερνά τα 120 Νm3/h.m2, ενώ για την εξασφάλιση επαρκούς ανάμιξης στην αερόβια 
ζώνη η ελάχιστη παροχή αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 Νm3/h ανά m2 επιφάνειας 
δεξαμενής.  

Ο αριθμός των διαχυτήρων κάθε συστοιχίας και κάθε δεξαμενής συνολικά θα πρέπει να 
προσδιοριστούν από τον προμηθευτή λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του βιολογικού 
αντιδραστήρα και των επιμέρους ζωνών, καθώς επίσης και την εξασφάλιση ικανοποιητικής 
οξυγόνωσης και ανάδευσης του ανάμικτου υγρού. Οι διαχυτήρες πρέπει να είναι 
βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που διαθέτει ISO 9001, ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό 
και την κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού, και εμπειρία, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται 
με κατάλογο έργων στα οποία εγκαταστάθηκε παρόμοιος εξοπλισμός του κατασκευαστή.  

Κάθε συστοιχία διάχυσης θα τροφοδοτείται με ξεχωριστό αγωγό τροφοδότησης, που θα 
απομονώνεται από τον αγωγό μεταφοράς με δικλείδα απομόνωσης και ρύθμισης της 
παροχής αέρα, τύπου πεταλούδας ή ισοδύναμου. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν παγίδες 
συμπυκνωμάτων και κρουνοί αποστράγγισης για κάθε συστοιχία. Οι αγωγοί διανομής αέρα 
που θα φέρουν τους διαχυτές θα στηρίζονται στον πυθμένα της δεξαμενής σε ειδικά 
στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα ή GRP, ρυθμίσιμα καθ’ύψος ώστε να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση των διαχυτών στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.. 

Η διάμετρος των σωληνώσεων αέρα θα υπολογιστούν, ώστε η ταχύτητα αέρα να μην ξεπερνά 
τα 15m/sec, ενώ στο δίκτυο αέρα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης 
των σωληνώσεων, ικανά να παραλαμβάνουν τις διαμήκεις παραμορφώσεις τους, λόγω 
συστολοδιαστολών,  

Οι σωληνώσεις αέρα, που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. PVC, PΡ κτλ.) επαρκούς 
αντοχής στη θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα.  

Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες, σύμφωνα με τις σχετικές 
προδιαγραφές, που θα είναι εγκατεστημένοι σε αίθουσα με κατάλληλη ηχομόνωση και 
εξαερισμό.  

Η ρύθμιση της παροχής οξυγόνου μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 Διακοπτόμενη λειτουργία φυσητήρων αέρα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η ανάμιξη με πρόσθετους αναδευτήρες 
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 Αλλαγή στροφών περιστροφής των φυσητήρων είτε βαθμιδωτά (πχ. κινητήρας δύο 
ταχυτήτων) ή συνεχώς μέσω ρυθμιστή στροφών 

 Ρύθμιση των οδηγητικών πτερυγίων εισόδου ή/και εξόδου των φυγοκεντρικών 
συμπιεστών (turbo compressors) 

 Ρύθμιση των δικλείδων προσαγωγής αέρα σε κάθε βιολογικού αντιδραστήρα σε 
συνδυασμό με την αυξομείωση της παροχής αέρα από τους φυσητήρες, ανάλογα με 
την πίεση στον συλλέκτη εξόδου των φυσητήρων  

 

16.6 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 
Για τις δεξαμενές πλήρους ανάμειξης χρησιμοποιούνται αναδευτήρες μεσαίων και υψηλών 
στροφών οι οποίοι θα προσφέρουν σε κάθε περίπτωση ειδική ισχύ ανάδευσης τουλάχιστον 8 
W/m3 αναδευόμενου υγρού. 

Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά η ταχύτητα περιστροφής των αναδευτήρων δεν θα είναι 
μεγαλύτερη από 1.450 rpm. Η ταχύτητα θα επιτυγχάνεται είτε με απευθείας σύνδεση σε 
αργόστροφο ηλεκτροκινητήρα ή μέσω μειωτήρα στροφών. 

Η προπέλα του αναδευτήρα θα αποτελείται από δύο ή τρία πτερύγια κατασκευασμένα από 
από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον DIN 1.4571 (AISI 316) ή πολυουρεθάνη ή 
άλλο κατάλληλο συνθετικό πολυμερές υλικό, απρόσβλητο στη χημική διάβρωση και 
ανθεκτικό στη μηχανική φθορά. Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι από χυτοσίδηρο GG-25 
(EN-GJL-250) ή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με λείες επιφάνειες. Όλα τα εκτεθειμένα 
στο ρευστό παξιμάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών 
AISI 304. 

Ο κινητήρας του αναδευτήρα θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, 
τοποθετημένος μέσα σε κέλυφος (περίβλημα), ο θάλαμος του οποίου θα είναι υδατοστεγής 
και θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία ανάδευσης ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 
40°C και για 15 εκκινήσεις την ώρα. 

Ο κινητήρας και ο αναδευτήρας θα είναι σχεδιασμένοι και συναρμολογημένοι από τον ίδιο 
κατασκευαστή. Οι ένσφαιροι τριβείς πρέπει να είναι υπολογισμένοι για συνεχή λειτουργία 
50.000 ωρών, κατά ISO 281. 

Για την στεγανοποίηση του άξονα, κάθε αναδευτήρας με κιβώτιο μειωτήρα στροφών θα είναι 
εφοδιασμένος με δύο εν σειρά, ανεξάρτητα, μηχανικά συστήματα στεγανοποίησης άξονα 
(μηχανικούς στυπιοθλίπτες), έναν εξωτερικό και έναν εσωτερικό, ανθεκτικούς στη φθορά και 
στη διάβρωση με δακτύλιους κατασκευασμένους εξ ολοκλήρου από καρβίδιο του πυριτίου 
(SiC) ή βολφραμίου (WC). 

Οι αναδευτήρες χωρίς κιβώτιο μειωτήρα στροφών θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα μηχανικό 
στυπιοθλίπτη (για την εξωτερική στεγανοποίηση) και για την εσωτερική στεγανοποίηση της 
πλευράς του κινητήρα είτε δεύτερο μηχανικό στυπιοθλίπτη είτε στεγανοποιητικό δακτύλιο 
από πολυμερή στεγανοποιητικά υλικά (Viton, NBR κλπ). 

Το συγκρότημα θα είναι ανηρτημένο σε ειδική διάταξη (οδηγό), ώστε να είναι δυνατή η 
τοποθέτησή του και η απομάκρυνσή του από την δεξαμενή, χωρίς να είναι αναγκαία η 
εκκένωσή της. Για το σκοπό αυτό το κέλυφος του αναδευτήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο 
άγκιστρο, στο οποίο θα είναι μόνιμα προσδεδεμένη αλυσίδα ή συρματόσσχοινο ανέλκυσης. 

Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
μην απαιτείται είσοδος του προσωπικού στο υγρό φρεάτιο ή την δεξαμενή και να 
διευκολύνεται η ανέλκυση και η καθέλκυση του αναδευτήρα. Για την στήριξη και οδήγηση 
του αναδευτήρα στην θέση έδρασης θα χρησιμοποιείται κοιλοδοκός από ανοξείδωτο 
χάλυβα, διατομής και μήκους οδηγών αναλόγων του φορτίου. Ο αναδευτήρας θα στηρίζεται 
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στη δοκό καθέλκυσης, μέσω ενός πλαισίου με ράουλα ολίσθησης, κατασκευασμένου από 
ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο θα έχει την δυνατότητα οδήγησης – ολίσθησης του συνολικού 
βάρους του αναδευτήρα και θα είναι ικανό να παραλαμβάνει την ώθηση που δημιουργεί 
αυτός. 

 

16.7 ΣΥΣΤΗΜΑ M.B.R. 
Το σύστημα μεμβρανών υπερδιήθησης που θα χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό και τη 
διαύγαση του ανάμικτου υγρού κατά τη βιολογική επεξεργασία των στραγγισμάτων, θα 
χρησιμοποιηθεί σύστημα μεμβρανών υπερδιήθησης, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει είτε 
βυθιζόμενες μεμβράνες εντός δεξαμενής (iMBR) είτε μεμβράνες εντός πιεστικών δοχείων σε 
εξωτερικό σύστημα (exMBR). 

Στην περίπτωση χρήσης συστήματος μεμβρανών εκτός δεξαμενής, σε πιεστικά 
μεμβρανοδοχεία, (τύπου exMBR), η ροή του συμπυκνώματος κατά μήκος της μεμβράνης 
(αξονική ροή) και αυτή του διηθήματος διαμέσου της μεμβράνης (ακτινική ροή) θα 
συνδιαμορφώνουν ένα τύπο διήθησης που περιγράφεται ως διήθηση διασταυρούμενης 
ροής (cross-flow filtration) ή διήθηση εφαπτομενικής ροής (tangential-flow filtration). Η 
μέθοδος cross-flow επιτρέπει την επίτευξη υψηλών χρόνων διήθησης με μικρή μόνο 
πτώση στην παραγωγή του εξαγόμενου διηθήματος. Κατά τη διάρκεια της συμβατικής 
διήθησης, τα σωματίδια που έχουν συγκρατηθεί, συσσωρεύονται στο διηθητικό μέσο 
μέχρι το σημείο που το ρευστό δε δύναται πλέον να διέλθει μέσω του φίλτρου. Η 
διήθηση τύπου cross flow δημιουργεί τύρβη στην επιφάνεια των μεμβρανών, 
παρεμποδίζοντας έτσι τη συσσώρευση των συγκρατούμενων σωματιδίων. Η υψηλή αξονική 
ταχύτητα ροής μεταφέρει τα μη διαπερατά συστατικά από την επιφάνεια των μεμβρανών 
πίσω στην κύρια ροή, αποτρέποντας έτσι το σχηματισμό μιας στιβάδας επικάλυψης 
(coating layer) ή ελαχιστοποιώντας το πάχος της. 

Το σύστημα υπερδιήθησης διαχωρισμού βιομάζας έχει ως βασική αποστολή τη συγκράτηση 
του συνόλου των βακτηρίων και ιών που περιέχονται στο μικτό υγρό και την παραγωγή 
διηθήματος που είναι ελεύθερο στερεών και υγιεινολογικά ασφαλές. 

Θα χρησιμοποιηθούν κυλινδρικά modules – μεμβρανοδοχεία, εντός των οποίων θα 
εγκαθίστανται παράλληλοι σωληνίσκοι μεμβράνης. Τα modules λειτουργούν υπό καθεστώς 
cross flow και δεν είναι επιρρεπή στη μόλυνση. 

Κάθε συστοιχία θα αποτελείται από 1 έως 5 ανεξάρτητες υπομονάδες μεμβρανών 
(membrane modules) συνδεμένες σε σειρά. Τέλος, κάθε module συνίσταται από δέσμη 
μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων σωληνωτών μεμβρανών υπερδιήθησης (UF) που 
τοποθετούνται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κυλινδρικού κελύφους από ενισχυμένο με 
ίνες πλαστικό (FRP). Οι μεμβράνες καθαυτές θα είναι κατασκευασμένες είτε από 
πολυαιθερικές σουλφόνες (PES) είτε από πολυβινυλιδενοχλωρίδιο (PVDF) είτε από άλλο 
κατάλληλο για την εφαρμογή υλικό.  

Στα συστήματα exMBR, η προώθηση του μικτού υγρού από το βιοαντιδραστήρα στις 
συστοιχίες μεμβρανών γίνεται μέσω ειδικής αντλίας τροφοδοσίας (feed pump). Το μικτό 
υγρό θα κυκλοφορεί με υψηλή ταχύτητα (3-5 m/s) μέσω των επιμέρους σωληνωτών 
καναλιών υπό μέσες τιμές πίεσης (3-7 bar). Για το λόγο αυτό εγκαθίσταται αντλία 
ανακυκλοφορίας ικανής να επιτύχει τις παραπάνω ταχύτητες αξονικής ροής (cross flow 
velocity) ≥4m/sec. Οι υψηλές εφαρμοζόμενες τιμές της μέσης αξονικής ταχύτητας του υγρού 
εντός των αυλών (cross-flow velocity, CFV) αποσκοπούν στη δημιουργία έντονα τυρβώδους    
ροής   που   εξασφαλίζει   τη   διαρκή    ανανέωση    (καταστροφή    και επαναδημιουργία) της 
συμπαγούς στιβάδας στερεών (cake layer) που "χτίζεται" σταδιακά σε άμεση επαφή με την 
επιφάνεια των μεμβρανών. 
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Για ταχύτητες μεταξύ 3-5 m/s, η πτώση πίεσης ανά module κυμαίνεται μεταξύ 0.6-0.8 bar. Η 
απαιτούμενη πίεση στην είσοδο του πρώτου module εξαρτάται από τη φύση του προς 
επεξεργασία υγρού αποβλήτου, τη συγκέντρωση ολικών αιωρούμενων στερεών και τον 
αριθμό, τον τύπο και τη διαμόρφωση των χρησιμοποιούμενων modules. Η εφαρμοζόμενη 
διαμεμβρανική πίεση (transmembrane pressure, TMP) εξαναγκάζει ένα μέρος του αξονικά 
κινούμενου υγρού να διέλθει μέσω του τοιχώματος των μεμβρανών και να καταλήξει στην 
εξωτερική πλευρά τους όπου και συλλέγεται ως επεξεργασμένη εκροή (διήθημα, permeate). 
Η ροή του διηθήματος (permeate flux) είναι κάθετη προς τη διεύθυνση ροής του κύριου 
ρεύματος ανακυκλοφορίας στο εσωτερικό των σωληνωτών μεμβρανών εξ ου και ο 
χαρακτηρισμός του εν λόγω τύπου διήθησης ως "διήθηση διασταυρούμενης ροής" (cross-
flow filtration). Το προκύπτον ρεύμα συμπυκνώματος (concentrate) κινείται αξονικά μαζί με 
το ρεύμα ανακυκλοφορίας. 

Τελικά, για το διαχωρισμό της βιομάζας από το μικτό υγρό και για την περίπτωση χρήσης 
συστήματος μεμβρανών εκτός δεξαμενής, σε πιεστικά μεμβρανοδοχεία, (τύπου exMBR) 
υπολογίζεται μία (1) συστοιχία μεμβρανών εξωτερικής εγκατάστασης (external membrane 
rack) που περιλαμβάνει τρία (3) διαδοχικά modules μεμβρανών. 

Το σύστημα επιτόπου χημικού καθαρισμού της συστοιχίας των μεμβρανών (cleaning-in- 
place, CIP) θα περιλαμβάνει δεξαμενή εφοδιασμένη με ηλεκτρική αντίσταση για την 
τροφοδοσία του εκάστοτε δ/τος καθαρισμού (CIP tank) και αντλία τροφοδοσίας των 
χρησιμοποιούμενων χημικών δ/των στις μεμβράνες. 

Ολόκληρο το σύστημα διαχωρισμού θα είναι πλήρως εγκατεστημένο στο εσωτερικό 
κατάλληλα διαμορφωμένου για το σκοπό αυτό ISO-standard container, περιλαμβάνει δε τη 
συστοιχία των μεμβρανών διαχωρισμού, τις αντλίες τροφοδοσίας, τις αντλίες 
ανακυκλοφορίας ιλύος, τις αντλίες δοσομέτρησης χημικών, τα απαιτούμενα υδραυλικά 
εξαρτήματα & σωληνώσεις, τα όργανα παρακολούθησης της λειτουργίας και, τέλος, τον 
πίνακα αυτοματισμού & ελέγχου. 

Σημειώνεται ότι στην  περίπτωση χρήσης βυθιζόμενων μεμβρανών εντός δεξαμενής, πρέπει 
το σύστημα και πάλι να μπορεί να ενσωματώνεται σε προκατασκευασμένο συγκρότημα 
(container) το οποίο εγκαθίσταται στον προβλεπόμενο χώρο. 

Σε κάθε περίπτωση, οι μεμβράνες του συστήματος M.B.R. που θα προσφερθεί θα έχουν τα 
κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 

Παράμετρος Μονάδα μέτρησης Τιμή 

 

Τύπος μεμβράνης διαχωρισμού 
- 

Υπερδιήθησης 

(ultrafiltration, UF) 

Διαπερατότητα μεμβρανών (clean water 
permeability) L/m

2
.hr.bar 

 

≥ 1.000 

Πίεση άντλησης λειτουργίας 

(suction operation pressure) 

 

bar 

 

≤0.5 

Εύρος θερμοκρασίας 
o
C 10-35 

Μέγιστη έκθεση σε χλωρίνη 

(NaOCl) και σόδα (NaOH) 

 

pH 

 

10 
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Μέγιστη έκθεση σε υδροχλωρικό οξύ 
(HCl) 

 

pH 

 

2 

Ροή διηθήματος (permeate flux) L/m
2

/h (LMH) ≤ 55 

Αξονική ταχύτητα ροής (cross flow 
velocity) στην περίπτωση χρήσης exUF 

m/sec ≥ 4 

 

Το σύστημα μεμβρανών υπερδιήθησης M.B.R. θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) μηνών. Η εγγύηση θα προκύπτει από σχετική 
υπεύθυνη δήλωση – εγγύηση του κατασκευαστή (και όχι του αντιπροσώπου ή προμηθευτή) 
του συστήματος, η οποία θα κατατεθεί στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων. 

 

16.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 

Θα εγκατασταθεί μονάδα αντίστροφης όσμωσης με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 Θερμοκρασία σχεδιασμού:20 ºC 

 Δυναμικότητα της αντίστροφης όσμωσης (όταν εργάζεται): 3,0 m3/h στην 
είσοδο 

 Ονομαστική δυναμικότητα επεξεργασίας της RO, για 23 ώρες λειτουργίας το 

24ωρο: 69m3/ημέρα 

 Λόγος ανάκτησης όλης της μονάδας της αντίστροφης ώσμωσης, στην 
δυναμικότητα σχεδιασμού και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
στραγγιδίων ≥ 0,65 και στους 20 ºC 

 Τουλάχιστον δύο (2) διακριτών υποσυστημάτων μεμβρανών 

 Εγκατάσταση συστήματος έκπλυσης με νερό και χημικής πλύσης των μεμβρανών 

 Η διαστασιολόγηση  της επιφάνειας  μεμβρανών  του 1ου   σταδίου θα γίνει με 

ταχύτητα ροής (flux) στην είσοδο, όχι μεγαλύτερη από 13 l/(m2h) και στους 25ºC 

 Ποσοστό συγκράτησης ρύπων : 

o BOD5 ≥ 97 

o COD ≥ 97 

o Διαλυτών στερεών ≥ 95 

 Η εγκατάσταση θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη 

 Τα  νερά  πλύσης  της  μονάδας  με  νερό  θα  επιστρέφουν  στη  δεξαμενή 
εξισορρόπησης. 

 Τα  νερά  που  προκύπτουν  από  τον  χημικό  καθαρισμό  των  μεμβρανών  θα 
επιστρέφουν στη δεξαμενή εξισορρόπησης. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος από το σύστημα θα πρέπει να τηρούνται για 
το θερμοκρασιακό εύρος 16ºC – 25ºC. 

Η αντλία τροφοδοσίας του 1ου σταδίου θα παραλαμβάνει το προκατεργασμένο 
στράγγισμα από την δεξαμενή ρύθμισης pH και το οδηγεί μέσα από το φίλτρο φυσιγγίων, το 
οποίο απομακρύνει αιωρούμενα έως 1 μικρά, στην αναρρόφηση της αντλίας υψηλής 
πίεσης του 1ου σταδίου. 

Η αντλία υψηλής πίεσης δημιουργεί την κατάλληλη υψηλή πίεση ώστε το επιβαρυμένο με 
διαλυτά συστατικά (οργανικά & ανόργανα) στράγγισμα να διαπεράσει τις μεμβράνες. 
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Το στράγγισμα χωρίζεται στο 1ο στάδιο σε δύο ρεύματα: το ρεύμα του απορριπτόμενου 
συμπυκνώματος και το ρεύμα του διηθήματος. Το μεν ρεύμα του συμπυκνώματος, όπου 
είναι συσσωρευμένοι οι περισσότεροι ρύποι της τροφοδοσίας, συλλέγεται σε πλαστική 
δεξαμενή αποθήκευσης για την περιοδική απομάκρυνσή της. Το δε ρεύμα του διηθήματος 
οδηγείται σε ενδιάμεση δεξαμενή με σκοπό την παραπέρα επεξεργασία του. 

Το διήθημα του 1ου σταδίου παραλαμβάνεται κατευθείαν από την αντλία του 2ου 
περάσματος που το οδηγεί στις μεμβράνες του 2ου περάσματος, οι οποίες είναι 
υφάλμυρου τύπου. 

Το τροφοδοτούμενο ρεύμα χωρίζεται στο 2ο στάδιο επίσης σε δύο (2) ρεύματα. Το 
ρεύμα του τελικού διηθήματος το οποίο πληροί τις προδιαγραφές απόρριψης σε 
επιφανειακούς αποδέκτες μιας και έχει απομακρυνθεί το 99,9% των αρχικών ρύπων και 
το ρεύμα του συμπυκνώματος το οποίο λόγω της σχετικά καλής του ποιότητας 
ανακυκλοφορεί στην δεξαμενή ρύθμισης pH -  τροφοδοσίας του συστήματος (ανάμιξη με το 
ρεύμα της τροφοδοσίας). 

Λόγω των αυξημένων ρύπων του στραγγίσματος απαιτούνται τακτικοί χημικοί καθαρισμοί 
(κάθε 3-4 εβδομάδες για το 1ο πέρασμα, κάθε 6-12 μήνες για το 2ο πέρασμα) των 
μεμβρανών και των δύο σταδίων. Για τον σκοπό αυτό το σύστημα ενσωματώνει 
κατάλληλο σύστημα χημικών καθαρισμών και έκπλυσης (αντλία καθαρισμών, δεξαμενή 
κλπ.). 

Τα κύρια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προς επεξεργασία στραγγίσματος (pH, ORP- 
REDOX, ΠΑΡΟΧΗ) ελέγχονται από το PLC της μονάδας. 

Η μονάδα Αντιστρόφου Ωσμώσεως είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και διακόπτει την 
λειτουργία της κάθε φορά που αυτό επιβάλλεται ώστε να προστατευθούν οι μεμβράνες 
που αποτελούν την καρδιά του συστήματος. 

Σε κάθε σταμάτημα λειτουργίας της μονάδας οι μεμβράνες πλένονται (flushing) αυτόματα 
με καθαρό νερό έτσι ώστε να παραμένουν σε κατάλληλο περιβάλλον, χωρίς των κίνδυνο 
επικαθίσεων, όσο η μονάδα παραμένει εκτός λειτουργίας. 

Συνολικά η μονάδα αντίστροφης ώσμωσής μαζί με όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό της 
τοποθετείται εντός συμπαγούς εμπορευματοκιβωτίου (container) και ελέγχεται από 
τοπικό πίνακα με σύστημα ελέγχου PLC. Η επικοινωνία με την υπόλοιπη εγκατάσταση 
γίνεται μέσω του κεντρικού πίνακα ελέγχου της Μ.Ε.Σ. 

Η μονάδα R.Ο. θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δεκαοχτώ 

(18) μηνών. Η εγγύηση θα προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση – εγγύηση του 
κατασκευαστή (και όχι του αντιπροσώπου ή προμηθευτή) του συστήματος, η οποία θα 
κατατεθεί στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων. 

 

16.9 ΧΛΩΡΙΩΣΗ 
Για την χλωρίωση των λυμάτων θα χρησιμοποιηθεί διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 
περιεκτικότητας 140 gr/lt σε ενεργό χλώριο. Η προσθήκη του διαλύματος NaOCl θα γίνεται σε 
φρεάτιο ανάμιξης στην είσοδο της δεξαμενής επαφής. Η διαστασιολόγηση της μονάδας θα 
γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων:  

 

Χρόνος επαφής  [min] ≥ 60 

Λόγος μήκος / πλάτος διαδρομής  [-] ≥ 40 / 1 

Βάθος υγρού  [m] ≤ 2,00 

 

Θα εγκατασταθούν δύο τουλάχιστον δοσομετρικές αντλίες, από τις οποίες η μία εφεδρική, 
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κατάλληλης δυναμικότητας για την προσθήκη ενεργού χλωρίου τουλάχιστον 8mg/l για την 
παροχή αιχμής. Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αναλογικά με την 
μέτρηση παροχής και συντελεστή αναλογίας που θα ορίζεται από το ΚΕΛ, ενώ θα υπάρχει 
δυνατότητα λειτουργίας με χρονοπρόγραμμα.  

Θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής 
ικανότητας τουλάχιστον για 20 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή, κατασκευασμένα από 
κατάλληλο πλαστικό υλικό και στη περίπτωση τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχημα με 
δίκτυο απ’ευθείας πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης 
με σφαιρική βάνα και ένα ζεύγος διακοπτών χαμηλής στάθμης: ένας για την διακοπή 
λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, και ένας δεύτερος για ενημέρωση προκειμένου να 
γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου.  

 

 

 

 

16.10 ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

16.10.1 ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 230V/1A 
Για την αυτοματοποιημένη λειτουργία των αντλιοστασίων και την προστασία των αντλιών από 
ξηρά λειτουργία, θα εγκατασταθούν διακόπτες στάθμης – αχλάδια – (χαμηλής, υψηλής και 
στάθμες συναγερμού) εντός αυτών. Οι προδιαγραφές τους παρουσιάζονται παρακάτω: 

Πυκνότητα για υγρά: 0,65-1,50 g/cm3 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 70οC Μέγιστη πίεση λειτουργίας (στους 20οC): 10 bar 
Ένταση ρευμάτων επαφών: 250V/1A 

Τύπος: διακόπτες στάθμης 
 

16.10.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ. 

Μέγιστη εμβέλεια :≥6m 

Γωνία εκπομπής υπερήχων : < 11 º 

Ελάχιστη απόσταση αναγνώρισης :≤0,25 m 

Θερμοκρασία λειτουργίας : -40 έως + 80 º C 

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας : ενσωματωμένη 

Ακρίβεια οργάνου : ± 0,15% 

Σήμα εξόδου : αναλογικό 4-20 mA 

Ακρίβεια αναλογικού σήματος : ± 0,02 mA 

Υλικό κατασκευής αισθητηρίου : ETFE, PVDF 

Βαθμός προστασίας οργάνου : IP 68 

Τοπική ένδειξη : ενσωματωμένη στο όργανο 
 

16.11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Διακόπτες στάθμης τύπου αγωγιμότητας τριών (3) ράβδων (ηλεκτροδίων) που τοποθετούνται 
σε δοχεία εργασίας – αποθήκευσης διαλυμάτων για την μέτρηση της στάθμης, την αποφυγή 
της «εν ξηρώ» λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών και την αναγγελία παραγγελίας ή/και 
προετοιμασίας διαλύματος. 
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Εύρος λειτουργίας : -40°C έως +70 °C 

Τάση τροφοδοσίας : 230 VAC / 50Hz 

Προστασία : ΙΡ66 

 

16.12 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
Ο ηλεκτρομαγνητικό μετρητής παροχής αποτελείται από το παροχόμετρο (σώμα) και των 
αισθητήρα (μετρητή). Θα διασυνδεθεί με το PLC για μετάδοση των μετρήσεων του. 

Τα χαρακτηριστικά δίνονται: 

 

Παροχόμετρο 

Σύνδεση: φλαντζωτός κατά DIN 

Διάμετρος σύνδεσης: ανάλογα με την μετρούμενη παροχή 

Ηλεκτρόδια γείωσης: Ενσωματωμένα από AISI 316 Ti 

Ονομαστική πίεση: PN16 (DN65) 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 έως +90 ° C 

 

Αισθητήρας 

Ακρίβεια μέτρησης: 0,2% για ταχύτητες ροής από 0,5 -10 m/s 

Προστασία αισθητηρίου: IP68 

Τροφοδοσία: 230 V AC / 24 V DC 

Αναλογική έξοδος: 0-20 mA / 4-20 mA + Alarm 

Μέγιστο φορτίο αναλογικής εξόδου: 800 Ω 

Σταθερά Χρόνου αναλογικής εξόδου : 0,1-30 s προγραμματιζόμενη Θερμοκρασία 
λειτουργίας:  -20 έως + 50 ° C 

Βαθμός προστασίας: IP 67 

Δυνατές επικοινωνίες: Hart, Profibus PA, Profibus DP, CANopen, Device Net μέσω Plug-In 
Module 

 

Η παραμετροποίηση ψηφιακών εξόδων μπορεί θα γίνεται με: 

 συχνότητα 

 χρόνος παλμού 

 μονάδα μέτρησης ανά παλμό 

Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης του αναλογικού σήματος θα είναι μέχρι και 500 m στα 50 

μS/cm μέσω ειδικού καλωδίου. 
 

16.13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (D.O) 
Για τη μέτρηση του διαλυμένου οξυγόνου και την ρύθμιση της παροχής αέρα σε αυτή , 
τοποθετείται μετρητής διαλυμένου οξυγόνου. Ο μετρητής αποτελείται από αισθητήριο 
διαλυμένου οξυγόνου και αναλυτή. Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους είναι: 

 

Αισθητήριο 

Μέθοδος μέτρησης: οπτική – φθορισμομετρική 

Εύρος μέτρησης: 0 – 20 mg/L D.O., 0- 200% κορεσμό  

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0…+50 οC 
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Ακρίβεια: +0,1 mg/L για μέτρηση κάτω από 5 mg/l +0,2 mg/L για μέτρηση πάνω από 5 
mg/l 

θερμοκρασία +0,2 οC 

Επαναληψιμότητα: +0,1 mg/L 

Διακριτική ικανότητα: 0,01 mg/L (ppm) O2 / 0,1% κορεσμού 

Χρόνος απόκρισης: Τ90 < 40s 

Βαθμός Προστασίας: ΙΡ 68 

Σύνδεση αισθητηρίου: 1’’ ΝΡΤ εξωτερικό σπείρωμα 

 

Αναλύτης 

Ακρίβεια: ± 0,1% 

Επαναληψιμότητα: ± 0,05% 

Ευαισθησία: ± 0,05% 

Έξοδοι: 2 αναλογικές έξοδοι 0/4-20mA. 

Προστασία: IP66 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -200C - +600C. 

Τροφοδοσία: 240V AC/60Hz 

Ισχύς: 75VA 

 

16.14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ (MLSS) 
Για τη μέτρηση των στερεών εντός της δεξαμενής τοποθετείται μετρητής στερεών. 

Ο μετρητής αποτελείται από αισθητήριο και αναλυτή. Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους 
είναι: 

Αισθητήριο 

Μέθοδος μέτρησης: σκεδαζόμενο υπέρυθρο φως 90ο 

Εύρος μέτρησης: 0,001 – 50 gr/L, 0 – 4000 FNU 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0…+40 οC 

Χρόνος απόκρισης : 1 – 300sec (ρυθμιζόμενος) 

Ακρίβεια μέτρησης : <5% για στερεά 

<1% ή 0,001 FNU για θολότητα 

Βαθμός Προστασίας : ΙΡ 68 

Βάθος βύθισης: 0.1m έως 60m 

Τάση τροφοδοσίας 230 VAC/50Hz 

 

Αναλυτής 

Ακρίβεια: ± 0,1% 

Επαναληψιμότητα: ± 0,05% 

Ευαισθησία: ± 0,05% 

Έξοδοι: 2 αναλογικές εξόδοι 0/4-20mA. 

Προστασία: IP66 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας : -200C - +600C. 

Τροφοδοσία: 240V AC/60Hz 

Ισχύς: 75VA 

 

16.15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ PH 
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Για τη μέτρηση του pH εντός της δεξαμενής SBR τοποθετείται μετρητής Ph. 

Η μέτρηση μεταβιβάζεται στο δίκτυο τηλεελέγχου ώστε να υπάρχει σχετική απεικόνιση και 
καταγραφή στο ΚΣΕ. Ο μετρητής αποτελείται από αισθητήριο και αναλυτή. 

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους είναι: 

 

Αισθητήριο 

Εύρος μέτρησης : 0 – 14 pH 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας : – 5…+75 οC 

Μέγιστο σφάλμα μέτρησης : +1 της % μετρούμενης τιμής 

Μέγιστη πίεση δείγματος : 2 bar 

Αισθητήριο θερμοκρασίας : με αυτόματη αντιστάθμιση Μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα ροής 
στο αισθητήριο: 3m/s 

Μήκος καλωδίου : 10m 

 

Αναλυτής 

Ακρίβεια: ± 0,1% 

Επαναληψιμότητα: ± 0,05% 

Ευαισθησία: ± 0,05% 

Έξοδοι: 2 αναλογικές εξόδους 0/4-20mA. 

Προστασία: IP66 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -200C - +600C. 

Τροφοδοσία: 240V AC/60Hz 

Ισχύς: 75VA 
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17 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ 

 

17.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ 
Σακκόφιλτρα 

Τα σακκόφιλτρα θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 Σύστημα καθαρισμού με αντίστροφο της κανονικής ροής πεπιεσμένο αέρα το οποίο ενεργοποιείται 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Φιλτρόπανα κατάλληλα για επεξεργασία σκόνης υψηλής υγρασίας. 

 Σύστημα συλλογής σκόνης σε ειδικούς σάκκους, οι οποίοι αλλάζονται εύκολα. 

 Ειδική ογκομετρική παροχή αέρα προς αποκονίωση (μέγιστη φόρτιση): ≤2 m3/m2/min 

 Υλικό Κατασκευής Σάκκων: Πολυεστέρας με υδρόφοβη-ελαιόφοβη επεξεργασία 

 Ηλεκτροστατική Βαφή μεταλλικών μερών φίλτρου 

 Κλίμακες και πλατφόρμες προσπέλασης για αλλαγή των σάκκων και συντήρηση. 

 Πρόσβαση στο εσωτερικό του φίλτρου για εργασίες απολύμανσης. 

 Περιστροφικός αεροφράκτης που οδηγεί τη σκόνη που συσσωρεύεται στη σκάφη του φίλτρου προς 
τον κοχλία. 

 Κοχλίας μεταφοράς για μεταφορά της σκόνης των φίλτρων στο δοχείο απόρριψης. 

 Αεροσυμπιεστής τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρα για καθαρισμό των σακκόφιλτρων. 

 

17.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
Τα συστήματα απόσμησης που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι βιόφιλτρα ή άλλο ισοδύναµο 
σύστηµα µε απόδοση άνω του 98%. Η συγκέντρωση των οσµών από την έξοδό του θα είναι κατά µέγιστο 
1000ou/m3. 

 

Βιόφιλτρα 

Οι ενδεικτικές παράμετροι σχεδιασμού και λειτουργίας βιόφιλτρων με οργανικό μέσο είναι οι εξής: 

 

Μέσο φίλτρανσης Βιολογικά ενεργό, αλλά σταθεροποιημένο υλικό: 

 διάφορα compost, προερχόμενα από στερεά απόβλητα, 
χαρτί, φυτικά ή άλλης οργανικής προέλευσης υλικά π.χ. 
αγριόχορτα (ρείκια) με μικρή συμμετοχή compost. 

 τύρφες π.χ. ινώδης τύρφη 

 προϊόντα από φλοιούς δένδρων 

Πλην των παραπάνω υλικών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
αδρανή υλικά όπως λάβες ή πορώδεις άργιλοι, εμπλουτισμένα με 
μικρο-οργανισμούς ή ακόμα και με οργανικά υλικά, ώστε να 
επιταχυνθεί ο χρόνος ενεργοποίησής τους. 

Οργανικό περιεχόμενο >60% 

Πορώδες Πορώδες και εύθρυπτο με όγκο διάκενων 75-95% 

Άλλα χαρακτηριστικά Ανθεκτικό σε διαβροχή και συμπύκνωση 

Σχετικά χαμηλό περιεχόμενο σε λεπτόκοκκα για αποφυγή διαφυγών 
αέρα 

Σχετικά απηλλαγμένο από παραμένουσες οσμές 

Περιεχόμενη Υγρασία 50-70% κατά βάρος 
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Δυνατότητα προσθήκης νερού και αποστράγγισης του μέσου. 
Σύστημα αποστράγγισης των παραγόμενων αποβλήτων το οποίο θα 
μπορεί να χρησιμοποιείται ως υγρό διαβροχής. 

Θρεπτικά Πρέπει να είναι επαρκή ώστε να αποφεύγεται επιβράδυνση της 
διεργασίας. Συνήθως δεν παρουσιάζονται προβλήματα λόγω του 
υψηλού περιεχόμενου NH3 του compost  

PH 7 - 8,5 

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος, 15-35οC ή 45oC 

Προεπεξεργασία αέρα Ύγρανση του αέρα 

Ρυθμός φόρτισης ≤100 m3/h.m3 υλικού του βιόφιλτρου  

Χρόνος παραμονής 30-60sec 

Βάθος μέσου ≥ 1m  

Διάταξη Δάπεδο με κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η 
ισοκατανεμημένη ροή του οσμηρού αέρα 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
ακροφυσίων εκνέφωσης 
νερού 

 παροχή: 0,3 l/s 

 πίεση: 2-3 bar 

 θέση λειτουργίας: ακίνητη ή περιστρεφόμενη ανάλογα με 
τη ρύθμιση που επιλέγεται  

 ακτίνα δράσης: 6-7 m. 

Συστήματα ρύθμισης pH Σε κάθε βιόφιλτρο θα υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
μέτρησης του pH. Όταν το pH του μέσου θα πέφτει κάτω από 
ορισμένη τιμή, το όργανο θα δίνει σήμα σε δοσομετρική αντλία 
NaOH, η οποία θα εισάγει το διάλυμα στο μέσο μέσω του 
συστήματος διαβροχής. 

Συστήματα συλλογής 
στραγγισμάτων 

Τα στραγγίσματα του βιόφιλτρου θα συλλέγονται στη βάση του 
βιόφιλτρου σε κεντρικό αγωγό τοποθετημένο εντός της στρώσης 
χαλικιού. Ο πυθμένας των φίλτρων θα έχει κατάλληλη κλίση για τη 
συγκέντρωση της περίσσειας νερού σε κεντρικό σημείο. Το νερό θα 
συλλέγεται σε διάτρητο αγωγό από PVC ο οποίος θα καταλήγει σε 
φρεάτιο συλλογής και στη συνέχεια θα οδηγείται στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Εναλλακτικά θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως υγρό διαβροχής. 

Πρόσβαση Εύκολη πρόσβαση για αλλαγή του πληρωτικού υλικού 

 

Πλυντηρίδες 

Σκοπός των πλυντηρίδων είναι η εξασφάλιση ικανού χρόνου επαφής ανάμεσα στα υγρό που φέρει τα 
χημικά και τον ρυπασμένο αέρα ώστε να πραγματοποιηθεί η οξείδωση και ο παρασυρμός των οσμηρών 
συστατικών του αέρα και της σκόνης. Θα εγκατασταθούν πλυντηρίδες χηµικού καθαρισµού δύο ή τριών 
(2 ή 3) σταδίων. 

Η αρχή λειτουργίας έχει ως εξής: Στη βάση του πύργου, ο οποίος είναι πληρωμένος με ειδικό υλικό, 
εισέρχεται ο ρυπασμένος αέρας και κινείται ανοδικά. Το υγρό πλύσεως ψεκάζεται μέσω ακροφυσίων 
στην κορυφή του πύργου, κατανέμεται ομοιόμορφα και κινείται διαμέσου της κλίνης κατ’ αντιρροή με τον 
αέρα. Οι συνθήκες που επικρατούν εντός της κλίνης είναι τέτοιες που επιτρέπουν αρχικά την 
απορρόφηση των αέριων ρύπων που έρχονται σε επαφή με την υγρή φάση στην μεγάλη ειδική επιφάνεια 
του πληρωτικού υλικού και ακολούθως τη μετατροπή των ρύπων μέσω χημικών αντιδράσεων. Ο αέρας 
καθαρός απελευθερώνεται στο περιβάλλον, ενώ το νερό συλλέγεται στον πυθμένα του πύργου και 
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ανακυκλοφορεί διαρκώς μέσω αντλιών. 

Η συγκέντρωση των αλάτων στο υγρό πλύσης από την απορρόφηση και τις χημικές αντιδράσεις αυξάνει 
σταδιακά, έτσι ώστε όταν η συγκέντρωση των αλάτων υπερβεί την αντίστοιχη διαλυτότητα στο νερό, το 
διάλυμα να κορένυται και να δημιουργούνται λεπτά σωματίδια. Τα σωματίδια αυτά αιωρούνται στο υγρό 
και συνήθως αποτίθενται πάνω στο πληρωτικό υλικό με συνέπεια να αυξάνει η πτώση πίεσης, να 
δημιουργούνται εμφράξεις και να μειώνεται η απόδοση της διεργασίας. Για το σκοπό αυτό, το υγρό 
πλύσης πρέπει να αντικαθίσταται με φρέσκο (make up water) είτε συνεχώς είτε σε τακτά διαστήματα.  

Η όλη μονάδα απόσμησης-αποκονίωσης συμπληρώνεται συνήθως από τη δεξαμενή εξουδετέρωσης 
χημικών με αναδευτήρα, τις αντλίες ανακυκλοφορίας, τα δοχεία των χημικών με τις αντίστοιχες 
δοσομετρικές αντλίες, τα όργανα ελέγχου, τις αντλίες απομάκρυνσης εξαντλημένου υγρού, τους 
αεραγωγούς αναρρόφησης και τέλος τους ανεμιστήρες. Τα υγρά απόβλητα των πλυντηρίδων θα 
οδηγούνται σε εγκατάσταση επεξεργασίας. 

 

17.3 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 
Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες θα είναι απλής ή διπλής αναρρόφησης, αντισπηνθιρικού τύπου (anti-spark) 
και θα αποτελούν µαζί µε τον ηλεκτροκινητήρα ένα ενιαίο συγκρότημα που θα έχει κοινή βάση. 

Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από πολύ ισχυράε λάσματα από θερµοπλαστικό υλικό, 
πολυπροπυλένιο ή PVC ή πολυαιθυλένιο ή ανοξείδωτο χάλυβα για ανθεκτικότητα σε χημική διάβρωση. Οι 
βάσεις θα κατασκευασθούν επίσης από πολύ ισχυρά ελάσματα του ιδίου υλικού, διαμορφούμενα γωνιακά 
στα άκρα, µε πρόσθετες ενισχύσεις διαταγμένες κατάλληλα επί των πλευρών ώστε να προσδίνεται 
στερεότητα και ακαμψία. Ο κώνος της αναρρόφησης πρέπει να έχει αεροδυναμική μορφή, ώστε σε 
συνδυασμό µε το καλά μελετημένο κέλυφος να εξαλείφουν τον θόρυβο από στροβιλισμούς. Η πτερωτή 
πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, πολυπροπυλένιο, PVC ή πλαστικό ενισχυμένο µε 
ίνες γυαλιού GRP. Πρέπει να είναι κατασκευασμένη µε επίπεδα πτερύγια κεκλιμένα αντίθετα προς την 
φορά περιστροφής, και να είναι τύπου µη υπερφορτιζοµένου (non overloading), µε υψηλό βαθμό 
απόδοσης. Όλες οι πτερωτές μετά την αποπεράτωση της κατασκευής τους, πρέπει να είναι στατικά και 
δυναμικά ζυγοσταθμισμένες. Οιστροφές της κανονικής λειτουργίας θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερες 
από τον πρώτο κρίσιμο αριθμό στροφών. Οι άξονες θα πρέπει να κατασκευασθούν από ανοξείδωτο 
χάλυβα, µε ανοχές ISA-H9.Όλες οι κατασκευαστικές κλάσεις πρέπει να φέρουν έδρανα µε ρουλεμάν 
βαρέως τύπου αυτορυθµιζόµενα  μονόσφαιρα ή δίσφαιρα, ή  βαρελοειδούς τύπου  για τους μεγάλους 
ανεμιστήρες. 

Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι ασύγχρονοι µε βραχυκυκλωμένο δρομέα, τριφασικοί, για τάση λειτουργίας 
400 V µεστροφές2.900rpmή λιγότερες, και ισχύ αρκετή για την κάλυψη της απαιτούμενης ισχύος στον 
άξονα του ανεμιστήρα µε περιθώριο 20% τουλάχιστον. Ο βαθμός προστασίας των ηλεκτροκινητήρων θα 
είναιΙΡ55 και να έχουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, σύμφωνα µε τις Προδιαγραφές. Η κλάση 
µμόνωσής τους πρέπει να είναι F. Η κίνηση από τον ηλεκτροκινητήρα πρέπει να μεταδίδεται στους 
ανεμιστήρες µε τροχαλίες αυλακωτές και ιμάντες ατέρμονες τραπεζοειδείς. Η τροχαλία του 
ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι διαιρούμενη µε μεταβλητή διάμετρο έτσι που να μπορεί να ρυθμισθεί η 
σχέση μετάδοσης κατά ±10%. Εναλλακτικά είναι δυνατή και ή απ΄ευθείας μετάδοση κίνησης από τον 
ηλεκτροκινητήρα. Η  ικανότητα του συστήματος μετάδοσης της κίνησης πρέπει  να είναι το  λιγότερο 50% 
μεγαλύτερη από την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα. Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης πρέπει να 
προστατεύεται µε κάλυμμα. 

Για την αθόρυβη λειτουργία του συγκροτήματος των ανεμιστήρων, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η 
ηχητική μόνωση αυτών από τηνβάση τους. Τα αντιδονητικά αυτά στηρίγματα πρέπει να είναι του τύπου 
RUBBER IN SHEAR ή τύπου ελατηρίου. Εναλλακτικά μπορεί να κατασκευασθεί απόε λαστικό 
αντικραδασµικό έδρανο επικάθησης ενδεικτικού τύπου ETAFON- EP τοποθετημένο σε μονή στρώση. 
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18 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

18.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Θα τοποθετηθεί πίνακας επιτήρησης συγκεντρώσεων επικίνδυνων και εκρηκτικών αερίων σε κλειστούς 
χώρους με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Οθόνη τύπου LCD με ψηφιακές ενδείξεις μετρούμενων τιμών, γραφήματος στηλών, συναγερμών 
κ.λπ. 

 Ένα LED ανά αισθητήριο, για υπέρβαση ορίου alarm 1 (π.χ. 20% LEL). 

 Ένα LED ανά αισθητήριο, για υπέρβαση ορίου alarm 2 (π.χ. 40% LEL). 

 Ένα LED ανά αισθητήριο, για υπέρβαση ορίου alarm 3 (π.χ. 60% LEL). 

Τα επίπεδα ορίων συναγερμού είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενα. 

Ο συναγερμός 2 παραμένει έως ότου γίνει reset. 

 Ενδεικτικά LED λειτουργίας και βλάβης για κάθε κανάλι μέτρησης και για τη μονάδα ελέγχου 

 Ψηφιακές εξόδους / ρελέ 230V AC/5A ελεύθερα προγραμματιζόμενες για τα alarm 1, 2 & 3, για 
κάθε κανάλι μέτρησης, πλέον 3 κοινόχρηστα ρελέ διεγειρόμενα από οποιοδήποτε αισθητήρα για 
ενεργοποίηση εξωτερικών συσκευών όπως σειρήνες, ηλεκτροβαλβίδες, αυτοματισμούς εξαερισμού 
κλπ. 

 Κλέμμες για τις συνδέσεις έως τεσσάρων transmitters (αισθητηρίων) 4-20 mA 

 Κλέμμες για σύνδεση σε γειωμένη τροφοδοσία 230VAC 

 Έξοδος RS232/RS485 για επικοινωνία με Η/Υ 

 Τροφοδοσία: 230 V 50 Hz 

 Relais εξόδου alarm: 230 V / 5 Α 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως +40 °C 

 Προστασία πίνακα: IP 54 

 Πιστοποιητικά: Συμφωνία με ΕΝ 61779 - 1 έως 4 / ΕΝ 45544 - 1 έως 4 / ΕΝ50104 CE Ex II (3)G, 
94/9/EC (ATEX), 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LVD) 

Για τη σύνδεση των αισθητήρων με τον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιείται καλώδιο σήματος με μπλεντάζ 
για προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και για απόσταση μέχρι 1.000 m. Κάθε αισθητήριο 
καλύπτει επιφάνεια σε ακτίνα έως περίπου 5 m (30 - 40 m2) από την θέση τοποθέτησής του. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Τύπος: Transmitter 

 Καταλληλότητα: Μέτρηση εύφλεκτων αερίων 0-100% LEL  

 Αρχή μέτρησης: Αισθητήριο καταλυτικής οξείδωσης 

 Χρόνος απόκρισης: 15-60 sec, εξαρτώμενος από το αέριο 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 έως +55 °C 

 Σχετική υγρασία: 5% έως 95% 

 Πίεση: 800-1100 hPa (mbar) 

 Τάση τροφοδοσίας: 24 + 6 VDC 

 Ισχύς κατανάλωσης: 80 mA / 2W 

 Έξοδος: 4-20 mA (γραμμική) 

 Προστασία κελύφους: IP 54 

 Πιστοποιητικά: Συμφωνία με ΕΝ 61779 - 1 έως 4, CE, 89/336/EEC (EMC) 
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18.2 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Για την εκτέλεση-εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης ο Ανάδοχος θα 
εξοπλίσει το έργο κατ΄ελάχιστον με τον ακόλουθο εξοπλισμό ελέγχου και παρακαλούθησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 

 Φορητό ηχόμετρο 

 Φορητό οσμόμετρο 

 Φορητό μετρητή σκόνης 

 Συσκευές λήψης δειγμάτων υγρών αποβλήτων  και επιφανειακών υδάτων. 
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19 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

19.1 ΈΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
Οι φυτευτικές εργασίες περιλαμβάνουν τις εργασίες προμήθειας και μεταφοράς κηπευτικού χώματος στο 
σημείο όπου γίνεται το έργο, όπου μορφώνεται κατά προσέγγιση η επιφάνεια του εδάφους και 
αφαιρούνται τα αργά υλικά. Επίσης περιλαμβάνονται: η διάνοιξη των λάκκων, η διαμόρφωση λεκάνης 
ποτισμού, η προμήθεια και η φύτευση των φυτών και όλες οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες για 
την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 

Γενικότερα οι εργασίες και τα υλικά θα είναι πλήρως εναρμονισμένα και θα ακολουθούν τις προδιαγραφές 
της μελέτης του έργου. 

 

19.2 ΦΥΤΟΧΩΜΑ 
Επί της χωμάτινης στρώσης θα τοποθετηθεί η τελική στρώση, που αποτελείται από φυτόχωμα. 

To φυτόχωμα (κηπαίο χώμα) που θα χρησιμοποιηθεί στη φύτευση θα είναι απαλλαγμένο από μπάζα και 
διάφορες άλλες προσμίξεις και θα είναι χαλαρής δομής, με σύσταση αμμοπηλώδη ή αμμοαργιλώδη, με ΡΗ 
γύρω στο 7 και να προέρχεται από καλά στραγγιζόμενη περιοχή. Πρέπει να έχει άριστες φυσικοχημικές 
ιδιότητες, συσσωματώδη υφή, καλή υδατοπερατότητα και υδατοϊκανότητα και τέλος να είναι απαλλαγμένο 
από αυξημένες ποσότητες αλάτων και ξένων υλών.  

 

19.3 ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 
Για την παράδοση και αποθήκευση των φυτών θα ακολουθηθούν οι εξής διαδικασίες: 

 Τα φυτά που έχουν μεγαλώσει μέσα σε δοχεία θα αποστέλλονται υποχρεωτικά μέσα στα δοχεία 
στα οποία μεγάλωσαν  

 Όλα τα φυτά θα υποβάλλονται σε περιποίηση με αντιδιαπνοϊκό πριν την αποστολή τους από τα 
φυτώρια  

 Τα φυτά πρέπει να πιάνονται από τα δοχεία ή τις μπάλες των ριζών και όχι από το ίδιο το φυτό  

Σε κάθε φυτό που παραδίδεται στον τόπο άφιξης σαν χωριστή μονάδα και σε κάθε κουτί, δέμα, πακέτο ή 
δοχείο που περιέχει ένα ή περισσότερα φυτά πρέπει να είναι δεμένες, ευανάγνωστες και γραμμένες 
ανεξίτηλα ετικέτες. Στις ετικέτες πρέπει να αναγράφονται η καθιερωμένη φυτοκομική και ελληνική 
ονομασία, το μέγεθος, η ηλικία και όλα τα άλλα λεπτομερή στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση 
της ταυτότητας του φυτού σύμφωνα με την προδιαγραφή. Όταν οι ετικέτες δεν είναι προσαρμοσμένες στα 
επιμέρους φυτά πρέπει να αναφέρουν τις ποσότητες από κάθε συγκεκριμένο φυτό που περιέχονται μέσα 
στο κουτί, το δέμα ή το δοχείο.  

Όλα τα φυτά πρέπει να προστατεύονται από υπερβολική ζέστη ή κρύο και να αποθηκεύονται σε ένα καλά 
αεριζόμενο και σκιασμένο χώρο προστατευμένο από τον άνεμο και τον ήλιο  

Το πρόγραμμα φύτευσης πρέπει να διευθετείται έτσι ώστε να μην παραμένει αποθηκευμένος στο 
εργοτάξιο ένας υπερβολικός αριθμός από αφύτευτα φυτά. 

Όλα τα φυτά πρέπει να είναι πρώτης τάξης, αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας 
τους και πρέπει να έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγμένα καθώς και υγιή ριζικά 
συστήματα. Δεν θα γίνονται δεκτά φυτά με μέγεθος μεγαλύτερο από το προκαθορισμένο. Τα φυτά πρέπει 
να απαλλαγμένα από αντιαισθητικούς κόμπους εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον άνεμο και άλλες 
παραμορφώσεις. Η εμφάνιση τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας και σφριγηλότητας και είναι 
εμφανές ότι το κλάδεμα της κορυφής και το ξεκαθάρισμα των ριζών έχει γίνει σωστά. 

Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα των δέντρων πρέπει να έχουν ίσιους κορμούς με σωστή διαμόρφωση των 
κλαδιών, συμμετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. Δεν πρέπει να έχουν τομές κλώνων με διάμετρο 
μεγαλύτερη των 25 χστ που να μην έχουν επουλωθεί τελείως. 
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19.4  ΔΕΝΔΡΑ, ΘΑΜΝΟΙ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ  
Τα φυτά που θα φυτευτούν θα πρέπει να έχουν τις εξής γενικές προδιαγραφές: 

 Να είναι υγιή (απαλλαγμένα από φυτοπαθολογικές προσβολές) και με καλή ανάπτυξη του 
κεντρικού στελέχους. 

 Να έχουν καλή διαμόρφωση κλάδων. 

 Να έχουν ικανοποιητικό ύψος. 

 Να έχουν αναπτυχθεί σε σακουλάκια ή δοχεία. 

 Να είναι βολόφυτα, οι δε μπάλες τους να μην φέρουν σημεία φθοράς. 

 Να είναι ανθεκτικά στη ρύπανση και στις δεδομένες συνθήκες που επικρατούν στο χώρο. 

 Να έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα. 

 

19.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Η συσκευασία και η φόρτωση των φυτωρίων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Κατά την μεταφορά 
τους, δεν πρέπει να φορτώνεται μεγάλος αριθμός και τα μεταφερόμενα φυτά πρέπει να φυτεύονται το 
πολύ σε δύο ημέρες. Όσο χρόνο παραμένουν στο χώρο να διατηρούνται σε καλή κατάσταση (πότισμα, 
κ.λπ.).  

 

19.6 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ - ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΡΙΩΝ  
Η εγκατάσταση των φυτών, θα γίνει έτσι ώστε να διαμορφώνεται γύρω από κάθε δενδρύλλιο μικρή λεκάνη 
για την συγκέντρωση του νερού της βροχής. 

Η εποχή φύτευσης προσδιορίζεται το Φθινόπωρο, αμέσως μετά τις πρώτες βροχές μέχρι τον Απρίλιο, γιατί 
αργότερα το «σοκ» των φυταρίων από τη μεταφορά και τη φύτευση είναι μεγάλο και οι πιθανότητες 
επιβίωσης είναι πολύ μικρές. 

Η φύτευση των φυτών περιλαμβάνει: 

Τη φύτευση των φυταρίων σε χαμηλή φύτευση και την πλήρωση των λάκκων με χώμα. Πριν από το φύτεμα 
γίνεται η προετοιμασία του λάκκου, διαμορφώνεται ο πυθμένας και προετοιμάζεται ο χώρος που θα 
επιχωθεί το φυτό. Με το μαχαίρι κόβεται ο φυτόσακος στο κάτω μέρος του πυθμένα σε βάθος μικρότερο 
του ενός εκατοστού και απορρίπτεται αυτό το κομμάτι εκτός θέσης φύτευσης. Στην συνέχεια τοποθετείται 
το φυτάριο μέσα στο λάκκο κατακόρυφα και επιχώνεται γύρω – γύρω, μέχρι το μισό περίπου του ύψους 
του φυτόσακου, αφαιρείται ο φυτόσακος προς τα πάνω αφού σχιστεί με το μαχαιρίδιο κατάλληλα, έτσι 
ώστε να μην διαλυθεί το ριζόχωμα, γεμίζεται στην συνέχεια ο λάκκος με νωπό χώμα το οποίο πιέζεται με 
προσοχή αρκετά δυνατά και με τρόπο ώστε να διατηρείται η κατακορύφωση του φυτού. 

Συμπληρώνεται στη συνέχεια ο λάκκος με νέο χώμα μέχρι να καλυφθεί το ριζόχωμα και πάνω από αυτό, σε 
ύψος 2 με 3 εκατοστά πάνω από τον ριζικό κόμβο των φυταρίων. Το απαιτούμενο χώμα θα προέρχεται από 
την εκσκαφή του λάκκου ή από τον αμέσως γύρω χώρο. 

Ακολουθεί η διαμόρφωση του λάκκου ώστε να δημιουργείται λεκάνη ποτίσματος. 

Μετά τη φύτευση ακολουθεί η άρδευση του φυτού.  

Οι διαστάσεις των λάκκων φύτευσης εξαρτώνται από το είδος και το μέγεθος του φυτού.  

 

19.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 
Όσον αφορά στην παράδοση και την αποθήκευση των φυτών ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Τα φυτά που έχουν μεγαλώσει μέσα σε δοχεία πρέπει να αποστέλλονται μέσα στα δοχεία στα 
οποία μεγάλωσαν. 
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 Όλα τα φυτά υποβάλλονται σε περιποίηση με αντιδιαπνοϊκό πριν την αποστολή τους από τα 
φυτώρια. 

 Τα φυτά πρέπει να πιάνονται από τα δοχεία ή τις μπάλες των ριζών και όχι από το ίδιο το φυτό. 

 Σε κάθε φυτό που παραδίνεται στον τόπο άφιξης σαν χωριστή μονάδα και σε κάθε κουτί, δέμα, 
πακέτο ή δοχείο που περιέχει ένα ή περισσότερα φυτά πρέπει να είναι δεμένες, ευανάγνωστες και 
γραμμένες ανεξίτηλα ετικέτες. Στις ετικέτες πρέπει να αναγράφονται η καθιερωμένη φυτοκομική 
και ελληνική ονομασία, το μέγεθος, η ηλικία και όλα τα άλλα λεπτομερή στοιχεία που απαιτούνται 
για την αναγνώριση της ταυτότητας του φυτού σύμφωνα με την προδιαγραφή. Όταν οι ετικέτες δεν 
είναι προσαρτημένες στα επιμέρους φυτά, πρέπει να αναφέρουν τις ποσότητες από κάθε 
συγκεκριμένο φυτό που περιέχονται μέσα στο κουτί, το δέμα ή το δοχείο. 

 Όλα τα φυτά πρέπει να προστατεύονται από υπερβολική ζέστη ή κρύο και να αποθηκεύονται σε 
ένα καλά αεριζόμενο και σκιασμένο χώρο, προστατευμένο από τον άνεμο και τον ήλιο. 

 Το πρόγραμμα φύτευσης πρέπει να διευθετείται έτσι ώστε να μην παραμένει αποθηκευμένος στο 
εργοτάξιο ένας υπερβολικός αριθμός από αφύτευτα φυτά. Για την τοποθέτηση χλόης (Γκαζόν) θα 
εφαρμοστούν τα ακόλουθα: Θα εκτελεσθούν οι εργασίες προετοιμασίας του λίκνου σποράς, 
σκαλίσματος φυτικής γης, ασβεστώματος, λιπάσματος και σποράς όλων των νεοδιαμορφωμένων 
τελειωμένων επιφανειών εδάφους. Ο ασβέστης, το λίπασμα και οι σπόροι θα αποθηκευτούν σε 
ξηρές τοποθεσίες μακριά από εστίες μόλυνσης. Θα πρέπει να αποφευχθεί η ξήρανση των σπόρων. 
Κατά τη διακίνηση των υλικών θα αποφευχθεί το ρίξιμο ή το στοίβαγμά τους από όχημα. Θα γίνει 
προμήθεια των ακόλουθων υλικών για τη δημιουργία χλόης: 

 Σπόροι: Οι σπόροι θα πρέπει να είναι γνωστοί, διαθέσιμοι στο εμπόριο και εγκεκριμένου τύπου. 

 Φυτική γη: Θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα στο Εργοτάξιο φυτική γη, κατάλληλα διαλεγμένη και 
σωρευμένη με την προϋπόθεση ότι η φυτική γη θα είναι απαλλαγμένη από σβολιάσματα, 
κούτσουρα, πετρώματα διαμέτρου μεγαλύτερης των 2,5 εκ., ρίζες, αγριόχορτα, τοξικές ουσίες και 
άλλα υλικά ή ουσίες επιβλαβείς στη φυτική ανάπτυξη. Η φυτική γη θα είναι φυσικό, εύθρυπτο και 
αντιπροσωπευτικό χώμα από τα παραγωγικά της περιοχής εκτός του εργοταξίου, που να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και κυρίως από καλά αποστραγγισμένες περιοχές. Η φυτική γη θα 
πρέπει να έχει pH από πέντε μέχρι οκτώ. 

 Ανθρακικό ασβέστιο: Θα προσκομισθεί αλεσμένο ανθρακικό ασβέστιο εμπορίου. 

 Κοκκοειδής κονία ή άλλες φυτικές πηγές ασβεστίου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με την 
προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί προηγουμένως από την Υπηρεσία ένας προσαρμοσμένος ρυθμός 
εφαρμογής που θα ισούται με τη συνολική δύναμη εξουδετεροποίησης του προδιαγραφόμενου 
αλεσμένου ασβεστόλιθου. 

 Λίπασμα: Θα προμηθευτεί λίπασμα του εμπορίου, ελεύθερης ροής και ομοιόμορφης σύνθεσης. Το 
κοκκώδες λίπασμα θα περιλαμβάνει ένα ελάχιστο ποσοστό ανά βάρος αζώτου – φωσφόρου - 
καλίου 12-18.12. 

 

Για τα φυτά ισχύουν τα ακόλουθα: 

Όλα τα φυτά πρέπει να είναι πρώτης τάξης, αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας 
τους και πρέπει να έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγμένα καθώς και υγιή ριζικά 
συστήματα. Δεν θα γίνονται δεκτά φυτά με μέγεθος μεγαλύτερο από το προκαθορισμένο. Τα φυτά πρέπει 
να είναι απαλλαγμένα από αντιαισθητικούς κόμπους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον άνεμο και 
άλλες παραμορφώσεις. Η εμφάνισή τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας και σφριγηλότατα και να 
είναι εμφανές ότι το κλάδεμα της κορυφής και το ξεκαθάρισμα των ριζών έχει γίνει σωστά. 

Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα των δένδρων πρέπει να έχουν ίσιους κορμούς με σωστή διαμόρφωση των 
κλαδιών, συμμετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. Δεν πρέπει να έχουν τομές των κλώνων με 
διάμετρο μεγαλύτερη των 25 χλστ που να μην έχουν επουλωθεί τελείως. 
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Όσον αφορά την πυκνότητα τοποθέτησης των ισχύουν για την περιμετρική δενδροφύτευση. 

Τέλος κατά την περίοδο της εγγύησης που καλύπτεται από τη σύμβαση, όλα τα φυτά που, κατά τη γνώμη 
του Μηχανικού, βρίσκονται σε μη υγιή ή κακή κατάσταση, πρέπει να αντικαθίστανται με νέα 
ικανοποιητικής κατάστασης. Όλα τα φυτά που δεν αναπτύσσονται με τρόπο υγιή πρέπει να σημειώνονται 
από τον Ανάδοχο για αντικατάσταση. Μόλις το επιτρέψουν οι εποχιακές συνθήκες τα φυτά αυτά πρέπει να 
αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο με τον ίδιο τρόπο όπως καθορίστηκε αρχικά και χωρίς πρόσθετη 
οικονομική απαίτηση. 

Τέλος και όσον αφορά την άρδευση των φυτεμένων περιοχών θα γίνεται με αυτόματο σύστημα όπως 
αναλύεται παρακάτω. 

 

19.8 ΔΙΑΤΑΞΗ ΆΡΔΕΥΣΗΣ 
19.8.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Τα κυκλώματα και οι έλεγχοι άρδευσης θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να είναι κατάλληλα της παροχής του 
νερού. 

19.8.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΡΔΕΥΣΗ 

Όλες οι περιοχές με χλόη και φυτεύσεις θα αρδεύονται για να εγκατασταθούν την πρώτη καλλιεργητική 
περίοδο.  

19.8.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Καινούργια δέντρα 

Κάθε δέντρο αρδεύεται με σταλάκτες για την επίτευξη καλής ροής νερού για άρδευση βάση του 
προγράμματος άρδευσης.  

Η τελική συχνότητα θα καθορισθεί κατά την λειτουργία της εγκατάστασης και θα προσαρμόζεται ανάλογα 
με την εποχή. 

 Χαμηλά φυτά-Θάμνοι  

Κάθε θάμνος – χαμηλό φυτό αρδεύεται με σταλάκτες για την επίτευξη καλής ροής νερού για άρδευση βάση 
του προγράμματος άρδευσης.  

Η τελική συχνότητα θα καθορισθεί κατά την λειτουργία της εγκατάστασης και θα προσαρμόζεται ανάλογα 
με την εποχή. 

 

19.9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 
19.9.1 ΆΡΔΕΥΣΗ 

Έλεγχος και προσαρμογή της άρδευσης τουλάχιστον κάθε εβδομάδα το πρώτο καλοκαίρι και βάση 
απαίτησης δέντρο από εκεί και έπειτα.  

19.9.2 ΚΛΑΔΕΜΑ-ΚΟΠΕΣ 

19.9.2.1 Δέντρα 

Απομάκρυνση των ξερών κλάδων και φύλλων κάθε χρόνο. Αραίωση και κλάδευμα ετησίως για να 
ψηλώσουν τα φυλλοβόλα δέντρα και να σχηματιστεί η κόμη τους. 

19.9.2.2 Θάμνοι  

Περικοπή των ξερών βλαστών και ψαλίδισμα των θάμνων μία φορά νωρίς την άνοιξη και μία φορά στο 
τέλος του καλοκαιριού. 

19.9.3 ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ 

Απομάκρυνση των ζιζανίων με το χέρι σε κάθε περιοχή εβδομαδιαία το καλοκαίρι, κάθε 2 εβδομάδες την 
άνοιξη και το φθινόπωρο και μία φορά το μήνα τον χειμώνα. 

Τοπικός ψεκασμός ολέθριων ζιζανίων τέσσερις φορές το χρόνο για τα τρία πρώτα χρόνια όπου απαιτείται. 

19.9.4 ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΙΑ 
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Επίβλεψη όλων των περιοχών μία φορά τον μήνα για έλεγχο παρασίτων και ασθενειών. Απαιτείται 
κατάλληλος χειρισμός. Απομάκρυνση ξερών και ασθενών φυτών και υλικών και κάψιμο εκτός περιοχής. 
Λήψη των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων για το προσωπικό που εργάζεται, το κοινό και τα ωφέλιμα 
ζώα και έντομα. 

19.9.5 ΛΙΠΑΝΣΗ 

19.9.5.1 Δέντρα 

100 γρ. Αργής αποδέσμευσης λίπασμα για κάθε δέντρο κατά τη φύτευση και κάθε άνοιξη. 

19.9.5.2 Θάμνοι  

70 γρ. Αργής αποδέσμευσης λίπασμα για κάθε θάμνο κατά τη φύτευση και κάθε άνοιξη. 
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20 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αυτές αφορούν τα έργα εσωτερικής οδοποιίας και τις ασφαλτοστρώσεις, όπου 
απαιτείται. Αφού εκτελεστούν οι χωματουργικές εργασίες και προπαρασκευαστεί η επιφάνεια έδρασης θα 
κατασκευαστούν: 

 Υπόβαση, βάση και ερείσματα. 

 Ασφαλτική προεπάλειψη. 

 Ασφαλτική βάση συμπυκνωμένου πάχους 0,05m. 

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m. 

 

20.1.1 ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες: 

 Αμμοχάλικο συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00.  

 Δύο στρώσεις βάσης, πάχους 0,10 m κάθε μία σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00.  

 Ασφαλτική προεπάλειψη, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01  

 Ασφαλτική στρώση βάσης, σύμφωνα την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04, πάχους 0,05 m  

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01.  

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 πάχους 0,05 m.  

 Τα ερείσματα θα είναι σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00.  

 

20.1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για την κατασκευή των έργων οδοποιίας θα χρησιμοποιηθούν οι Πρότυπες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΦΕΚ Β 2221/30-07-2012) και τις συμπληρώσεις, τροποποιήσεις που έχουν γίνει με την νέα 
ΤΣΥ του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα έργα οδοποιίας. 

Η προσαρμογή προς το τοπίο και η αποφυγή αισθητικής όχλησης από μεγάλα ορύγματα, όπου προκύπτει 
τέτοιο ενδεχόμενο, θα υλοποιηθεί με την επικάλυψη των πρανών διά φυτικών γαιών, με φύτευση θάμνων 
και δέντρων σε συνδυασμό με τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της οδού. 

Πέραν των ανωτέρω, κατά γενικό κανόνα έχουν ισχύ τα Διεθνή (ISO) ή/και τα Ευρωπαϊκά (ΕΝ) Πρότυπα 
συμπληρούμενα από τις Γερμανικές Προδιαγραφές (DIN) και τα Βρετανικά Πρότυπα (BS).  

 Οι διατάξεις των επιμέρους προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που 
καλύπτουν θεματικά διάφορα τμήματα του έργου, δεσμεύουν την κατασκευή των τμημάτων αυτών και 
αποτελούν το βασικό πλαίσιο και κριτήριο ποιοτικής κατασκευής των έργων. Με την έννοια αυτή θα 
εφαρμοσθούν οι ακόλουθες διατάξεις όπου απαιτούνται για την κατασκευή των έργων, όπως επίσης θα 
τηρηθούν όλες οι αναφερόμενες στα συμβατικά τεύχη αποφάσεις, εγκύκλιοι κ.λπ. 

 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα του 
Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β 
2221/30-07-2012) και εφόσον δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της 
παρούσας ΤΣΥ. 

α. Εκσκαφές θεμελίων Τεχνικών Έργων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 

β. Ξηρολιθοδομές τεχνικών έργων Τ61 

γ. Χειρόθετη λιθοπλήρωση Τ76 

δ. Λιθεπενδύσεις πρανών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-06-00 

ε. Υλικά, σύνθεση, Παρασκευή και έλεγχος κονιαμάτων 
οδοποιίας 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 
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στ. Αποχέτευση και Αποστράγγιση έργων οδοποιίας Τ110 

ζ. Κατασκευή υπόβασης οδοστρωμάτων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 

η.  Κατασκευή βάσης οδοστρωμάτων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 

θ. Κατασκευή εδαφικής στρώσης κυκλοφορίας 
σταθεροποιημένης με τσιμέντο 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

ι. Ερείσματα από αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00 

ια. Άσφαλτος οδοστρωσίας ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

ιβ. Δειγματοληψία ασφαλτικών υλικών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

ιγ. Ασφαλτική βάση θερμού ασφαλτομίγματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

ιδ. Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

ιε. Ασφαλτικά διαλύματα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

ιστ. Ασφαλτικά γαλακτώματα - ψυχρές άσφαλτοι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

ιζ. Αντιϋδρόφιλα υλικά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

ιη. Εξέταση υδροφιλίας αδρανών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

κ. Προεπάλειψη ασφαλτικής στρώσης ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 

κα. Διπλή ασφαλτική επάλειψη ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01 

κβ. Ασφαλτική στρώση ανοικτής συνθέσεως ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

κγ. Ασφαλτική στρώση πυκνής συνθέσεως ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

κδ. Χωματουργικά έργα, επενδύσεις, φυτεύσεις Χ1 

κε. Χρώματα διαγράμμισης οδών 

- Λευκό αντανακλαστικό χρώμα 

- Λευκό κοινό χρώμα 

- Κίτρινο αντανακλαστικό χρώμα 

- Κίτρινο κοινό χρώμα 

 

ΧΡ1 

ΧΡ2 

ΧΡ3 

κστ. Χρώματα επιφάνειας και οπισθοανακλαστικά 

Υλικά πινακίδων σήμανσης οδών 

- Χρώματα επιφάνειας 

- Ανακλαστικά υλικά για πινακίδες σήμανσης 

 

 

Σ310 

Σ311 

κζ. Πρόχυτοι εκ σκυροδέματος κλπ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 

 

20.1.3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Η επίστρωση πεζοδρομίων όπου απαιτεί η μελέτη θα γίνει από προκατασκευασμένες πλάκες από 
σκυρόδεμα που θα τοποθετηθούν πάνω σε βάση από υλικό κοκκώδους βάσεως, πάχους 100mm. Οι πλάκες 
θα εδράζονται πάνω σε άμμο πάχους 50mm. Όταν οι πλάκες δεν είναι της πρέσας θα τοποθετούνται με 
αρμούς 10mm που θα γεμίζονται με αριάνι αναλογίας 1 μέρος τσιμέντο προς 12 άμμο. Αν οι πλάκες είναι 
της πρέσας θα τοποθετούνται με κλειστούς αρμούς. 

Η τελειωμένη επιφάνεια πρέπει να είναι ενιαία και καμιά πλάκα δεν πρέπει να προεξέχει από την διπλανή 
της ή να βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από την επάνω επιφάνεια του κρασπέδου περισσότερο από 
3mm. 

 

20.1.4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΛΠ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

20.1.4.1 Κατασκευή 

Για την κατασκευή των προκατασκευασμένων κρασπεδορείθρων κλπ. ισχύουν τα όσα ορίζονται στις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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20.1.4.2 Τοποθέτηση και σύνδεση 

Τα προκατασκευασμένα ρείθρα και τεταρτοκύκλια θα τοποθετούνται όπου και όπως προκύπτει από τα 
εγκεκριμένα σχέδια και θα εδράζονται και θα αντιστηρίζονται στις σωστές τους ευθυγραμμίες και στάθμες. 

Τα κρασπεδόρειθρα θα εδράζονται σε στρώση κονιάματος 3 μερών άμμου, 1 μέρους τσιμέντου, πάχους 
13mm πάνω σε θεμελίωση από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10 και θα αντιστηρίζονται με σκυρόδεμα 
διαμορφωμένο στο σχήμα της απαιτούμενης διατομής. 

Τα κρασπεδόρειθρα θα τοποθετούνται με αρμό 5χστ. και θα συνδέονται με τσιμεντοκονίαμα 1:3 πάνω από 
τη στάθμη του δρόμου μόνο, εκτός ενός αρμού στους δέκα που θα μείνει εντελώς ασύνδετος σαν αρμός 
διαστολής και που θα γεμίζεται με προδιαμορφωμένο “φίλλερ” πάχους 12mm. Οι αρμοί διαστολής θα 
συνεχίζουν και μέσα στο σκυρόδεμα αντιστήριξης και θεμελίωσης. 

Σε καμπύλες ακτίνας 12m ή και μικρότερης θα χρησιμοποιούνται ειδικά καμπύλα προκατασκευασμένα 
τεμάχια. 

 

Λάρισα, Νοέμβριος 2022 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Κόκκινου Αικατερίνη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

  

 Η Προϊσταμένη  

Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. 
Λάρισας 

 

 

Κωστούλη Βάια 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αρίθμ. 1451/2022 (πρακτικό 46ο 27-12-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Με την υπ’ αρίθμ. 499783/21-12-2022 Απόφαση έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Δ.Τ.Ε 

Π.Ε. Λάρισας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5091714, 
Κωδικός Ενάριθμου: 2021ΕΠ00610076 & Ίδιοι 
Πόροι Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.621.226,45 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

(πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης) 

45.673.807,52 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

Συνολική αξία 

(με τα δικαιώματα προαίρεσης) 

100.295.033,97 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

 

Τεύχη Δημοπράτησης 

 

 

 
Τεύχος 5. Κανονισμός Μελετών Έργου (Κ.Μ.Ε.) 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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ΆΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις του 
Αναδόχου περιλαμβάνονται στο σύνολο των Συμβατικών Τευχών. 

Το παρόν τεύχος «Κανονισμός Μελέτης Έργου (Κ.Μ.Ε.) περιλαμβάνει συμβατικούς όρους, σύμφωνα με 
τους οποίους, και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, θα εκπονηθούν οι 
απαραίτητες μελέτες, τόσο κατά τη φάση προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όσο και κατά τη φάση 
εφαρμογής από τον ανάδοχο του έργου, και θα εκτελεστούν οι εργασίες του έργου «ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ». 

Η γενική διάταξη και η επιλογή του εξοπλισμού κάθε τεχνικής προσφοράς αφήνεται στην κρίση των 
διαγωνιζομένων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των υποχρεωτικών δεσμεύσεων που απορρέουν από 
τα συμβατικά τεύχη, τους Περιβαλλοντικούς Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των υπολοίπων Συμβατικών 
Τευχών ως και των σχετικών και/ ή αναφερόμενων κωδικών / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν 
τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.  
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ΆΡΘΡΟ 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Κάθε διαγωνιζόμενος, για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό του έργου, οφείλει να συντάξει Μελέτη 
Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα οικεία άρθρα του παρόντος τεύχους, της 
Διακήρυξης, της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών στοιχείων που 
συνοδεύουν τα Τεύχη Δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι η τεχνική μελέτη προσφοράς θα είναι απολύτως 
σαφής, συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη, απαγορευμένων οποιονδήποτε ασαφειών, ελλείψεων, 
διαζεύξεων ή στοιχείων επιδεχόμενων παρερμηνειών. Η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς θα συνταχθεί με 
περιεχόμενα που αναλύονται στο παρόν τεύχος, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 94, του ν. 
4412/2016. 

Επιπλέον σημειώνεται ότι, ο κάθε διαγωνιζόμενος στο σχεδιασμό του θα λάβει υπόψη του τα υφιστάμενα 
δίκτυα που διέρχονται στην περιοχή του έργου καθώς και τις υφιστάμενες υποδομές (π.χ. ύδρευσης, 
πυρόσβεσης, αποχέτευσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, φωτισμού, οπτικών ινών, οδοποιίας, έργων 
διαχείρισης ομβρίων, έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης κ.λπ.) και τις εργασίες που πιθανώς 
απαιτηθούν για τη μετακίνηση τους, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών αυτών, ώστε να 
περιοριστεί στο ελάχιστο ο χρόνος επανασύνδεσης των δικτύων και επαναλειτουργίας των υποδομών. 

Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος του έργου δεν έχει δυνατότητα να αιτηθεί οποιαδήποτε αλλαγή ή απαίτηση 
(οικονομική ή τεχνική) κατά την εκτέλεση του έργου, εάν διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση της μελέτης 
του, ότι η προτεινόμενη λύση, συνολικά ή εν μέρει, είναι ανεπαρκής. Το γεγονός ότι η μελέτη θα εξετασθεί 
και θα εγκριθεί δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωσή του να συμμορφωθεί πλήρως με όλους 
τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για το σύνολο των κατασκευών και των 
αποδόσεων του έργου. 

Η Τεχνική Μελέτη Προσφοράς θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους με τα 
απαιτούμενα από τον παρόντα Κανονισμό Μελετών και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Εάν απαιτηθεί, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) επαληθεύει αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και 
αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες. 

Με την υποβολή προσφοράς οι Διαγωνιζόμενοι αποδέχονται την πληρότητα και αρτιότητα της Τεχνικής 
τους Προσφοράς και δεσμεύονται να μην εγείρουν οιεσδήποτε πρόσθετες οικονομικές αξιώσεις (πέραν 
του συμβατικού τιμήματος) για οιεσδήποτε διαφοροποιήσεις προκύψουν κατά την Μελέτη Εφαρμογής, 
έστω και εάν οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι προς όφελος του Κυρίου του Έργου.  

Για την εκπόνηση της Μελέτης Τεχνικής Προσφοράς, έκαστος Οικονομικός Φορέας οφείλει να 
συνεργαστεί με Μελετητικό Γραφείο ή με Σύμπραξη Γραφείων. Η συνεργασία αυτή αφορά τον Οικονομικό 
Φορέα, ο οποίος αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Το ζητούμενο στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, που πρέπει να 
συνεργαστεί με τον υποψήφιο ανάδοχο είναι το ακόλουθο: 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 09 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 18 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 13 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 21 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 08 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 06 

• Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας για την κατηγορία μελέτης 10 
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Η απόδειξη των μελετητικών προσόντων του οικονομικού φορέα, γίνεται με την υποβολή των ακόλουθων: 

Υπεύθυνη δήλωση του Οικονομικού Φορέα όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την αποκλειστική 
συνεργασία με τον εν λόγω μελετητή τόσο κατά τη φάση υποβολής προσφορών όσο και στην περίπτωση 
που ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί ως Ανάδοχος. Επίσης θα αναφέρεται ότι η συνεργασία αυτή αφορά τον 
οικονομικό φορέα, ο οποίος αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου. 
 
Υπεύθυνη δήλωση εκάστου μελετητή ή Γραφείου Μελετών αποκλειστικής συνεργασίας με τον 
διαγωνιζόμενο τόσο κατά την φάση υποβολής προσφορών όσο και στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 
κηρυχθεί ως Ανάδοχος. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αποδέχεται ότι η αμοιβή του θα καταβληθεί από 
τον οικονομικό φορέα και ότι ουδεμία οικονομική αξίωση έχουν από τον Κύριο του Έργου. Επίσης θα 
αναφέρεται ότι δεν εμπίπτουν σε οικείες διατάξεις που να επιβάλλουν τον αποκλεισμό τους από την 
ιδιότητα του μελετητή. 
 
Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους: 

(α) Οι Μελετητές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών 

Για την κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξεων Β και άνω  

Για την κατηγορία μελέτης 18, πτυχία τάξεων A και άνω 

Για την κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Α και άνω  

Για την κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων A και άνω 

Για την κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεων A και άνω 

Για την κατηγορία μελέτης 06, πτυχία τάξεων A και άνω 

Για την κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων A και άνω 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο. 

 

Υπεύθυνη δήλωση εκάστου μελετητή ή Γραφείου Μελετών με την οποία ορίζεται κοινός εκπρόσωπός τους 
και με την οποία γίνεται αποδεκτό να υπογράφει ο κοινός εκπρόσωπός για λογαριασμό όλων τα Τεύχη και 
τα σχέδια της τεχνικής προσφοράς. 

 

Διευκρινίζεται ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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Η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς του έργου θα δομείται από επιμέρους τεύχη μελετών, σύμφωνα με τη 
δομή η οποία περιγράφεται σε επόμενο άρθρο.  

 

2.2 ΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς θα ακολουθεί την παρακάτω δομή και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί 
μέρους μελέτες: 

 

Α/Α  Ονομασία Τεύχους 

Τεύχος 1  Σύνοψη μελέτης σχεδιασμού εγκατάστασης 

 1.1 Συνοπτική Τεχνική περιγραφή του Έργου  

 1.2 Περιεχόμενα Μελέτης 

Τεύχος 2  Σχεδιασμός Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 

 2.1 Τεχνική Περιγραφή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
(Μ.Ε.Α.) 

 2.2 Ισοζύγια Μάζας - Διαστασιολόγηση του Έργου 

Τεύχος 3  Μελέτη Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μ.Ε.Α. 

Τεύχος 4  Μελέτη Κινητού εξοπλισμού  

Τεύχος 5  Μελέτη Κτιριακών Έργων 

 5.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη 

 5.2 Στατική Μελέτη 

Τεύχος 6  Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος  

 6.1 Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

 6.2 Συστήματα επεξεργασίας αέριων ρύπων 

Τεύχος 7  Μελέτη Έργων Υποδομής  

 7.1 Μελέτη Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

 7.2 Μελέτη λοιπών έργων υποδομής 

 7.3 Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 

 7.4 Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου  

Τεύχος 8  Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

 8.1 Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και 
δικτύων  

 8.2 Μελέτη εγκατάστασης αυτόματης ρύθμισης και τηλεελέγχου 

Τεύχος 9  Μελέτη Έργων Οδοποιίας 

Τεύχος 10  Μελέτη Έργων Διαχείρισης Βιοαερίου 

Τεύχος 11  Μελέτη έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

Τεύχος 12  Προμετρήσεις 

Τεύχος 13  Μελέτη έργων προσαρμογής προσφερόμενης λύσης στον νέο 
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030 

 

Κάθε επιμέρους μελέτη θα περιλαμβάνει τεχνική έκθεση και, όπου απαιτούνται, σχέδια, υπολογισμούς, 
δεδομένα για την επαλήθευση των αποδόσεων και της διαστασιολόγησης, τεχνικές προδιαγραφές 
εργασιών και υλικών, τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών και εξοπλισμού και πίνακα 
προμετρήσεων των εργασιών και υλικών που ενσωματώνονται στο έργο, ώστε να γίνεται σαφές το 
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προσφερόμενο αντικείμενο και η πληρότητα του σχεδιασμού του. Προμετρήσεις δεν θα συμπεριληφθούν 
μόνο στα τεύχη που από τη φύση τους αυτό δεν έχει νόημα.  

Οι προμετρήσεις των εργασιών και υλικών θα δοθούν συνολικά και σε ξεχωριστό τεύχος όπως 
παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα. 

 

 

2.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
2.3.1 ΤΕΥΧΟΣ 1: ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Το ΤΕΥΧΟΣ 1 «Σύνοψη ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» αποτελείται από δύο επιμέρους τεύχη ως 
ακολούθως: 

ΤΕΥΧΟΣ 1.1.: Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου  

ΤΕΥΧΟΣ 1.2.: Περιεχόμενα μελέτης 

Ειδικά και όσον αφορά στο Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» θα αναφέρεται σε κάθε 
επί μέρους κατηγορία μελέτης χωριστά και θα συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές 
των συμβατικών τευχών. 

 

Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» 

Το Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:  

• Γενική περιγραφή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, στην οποία μεταξύ άλλων θα 
επεξηγείται η λογική της χωροθέτησης των επιμέρους τμημάτων επεξεργασίας και η λειτουργική 
εναρμόνιση της Μονάδας με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

• Συνοπτική περιγραφή των επί μέρους παραγωγικών διαδικασιών των Τμημάτων Επεξεργασίας, 
του τρόπου λειτουργίας τους καθώς και των μεταξύ τους διασυνδέσεων. Καθορισμός των 
επιμέρους αποδόσεων των διεργασιών. 

• Συνοπτική περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας τους. 

• Βασικά στοιχεία προγράμματος λειτουργίας  

 

Σχέδια 

• Τοπογραφικό Διάγραμμα του Οικοπέδου  

• Οριζοντιογραφία Γενικής Διάταξης Έργων. 

 

Τεύχος 1.2. «Περιεχόμενα μελέτης» 

Όσον αφορά στο τεύχος 1.2. «Περιεχόμενα μελέτης», αυτό θα περιλαμβάνει αναλυτικά περιεχόμενα όλων 
των επιμέρους τευχών της μελέτης, καθώς και των σχεδίων που συνοδεύουν κάθε επιμέρους τεύχος 
μελέτης, ώστε να υπάρχει μία συνολική εποπτική εικόνα του συνόλου των υποβαλλομένων στοιχείων 
κάθε προσφοράς. 

 

2.3.2 ΤΕΥΧΟΣ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.)  

Το ΤΕΥΧΟΣ 2 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» αποτελείται από δύο επιμέρους 
τεύχη ως ακολούθως: 

ΤΕΥΧΟΣ 2.1.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.)  

ΤΕΥΧΟΣ 2.2.: ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Τεύχος 2.1.: Τεχνική περιγραφή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων  

Στο τεύχος 2.1. «Τεχνική περιγραφή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.)» θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον: 
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Τεχνική Έκθεση 

• Περιγραφή των στοιχείων βάση των οποίων έγινε η διαστασιολόγηση της ΜΕΑ 

• Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της θέσης κατασκευής των τμημάτων επεξεργασίας. 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των τμημάτων και εγκαταστάσεων, όλων των επιμέρους 
μονάδων επεξεργασίας και του τρόπου λειτουργίας αυτών.  

• Περιγραφή και αιτιολόγηση της προτεινόμενης γενικής διάταξης 

Σχέδια 

• Σχέδια κατόψεων όλης της ΜΕΑ που θα περιλαμβάνουν το σύνολο του βασικού εξοπλισμού 
επεξεργασίας και διεργασιών (σε κατάλληλη κλίμακα) 

 

Τεύχος 2.2.: Ισοζύγια μάζας – Διαστασιολόγηση του έργου  

Στο τεύχος 2.2. «Ισοζύγια μάζας – Διαστασιολόγηση του έργου» θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή – Υπολογισμοί –Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτικούς υπολογισμούς των ισοζυγίων μάζας, με τις αποδόσεις των επιμέρους σταδίων 
διαχωρισμού όλων των διεργασιών. 

• Αναλυτικούς υπολογισμούς για την τεκμηρίωση της επίτευξης αποδόσεων σύμφωνα με τα 
ζητούμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

• Διαστασιολόγηση του αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι αποδόσεις του κάθε 
μηχανήματος θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από το τεχνικό φυλλάδιο του μηχανήματος ή/και 
σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή του που θα συμπεριληφθούν στο Τεύχος 3. 

• Διαστασιολόγηση όλων των χώρων αποθήκευσης και συγκέντρωσης των υλικών. 

• Αναφορά στα απαιτούμενα οχήματα και μηχανήματα έργου. 

Σχέδια 

• Διάγραμμα Ροής της Συνολικής Εγκατάστασης με ισοζύγιο μάζας, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα 
στάδια και ο εξοπλισμός επεξεργασίας και θα φαίνονται όλες οι παραγωγικές διαδικασίες των 
διαχωρισμών που χρησιμοποιούν. Σε κάθε ρεύμα του διαγράμματος ροής θα αποτυπώνεται η 
παροχή υγρής μάζας σε τόνους ανά ώρα. Επίσης θα αποτυπώνεται παροχή υγρής μάζας σε τόνους 
ανά ώρα για τη Μηχανική Διαλογή και Ραφιναρία 

 

2.3.3 ΤΕΥΧΟΣ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Α.  

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στα τμήματα 
επεξεργασίας και των διασυνδέσεων (όπου απαιτείται) για τις ανάγκες της επεξεργασίας των 
απορριμμάτων και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού όλων των επιμέρους τμημάτων  

• Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (όπως διαστάσεις, ισχύς κλπ) του συνόλου του παραγωγικού 
εξοπλισμού όλων των επιμέρους τμημάτων 

• Τεχνικά φυλλάδια του συνόλου του παραγωγικού εξοπλισμού (prospectus), δηλαδή του 
εξοπλισμού που σημειώνεται στα διαγράμματα ροής. Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να 
αποδοθούν και στην Αγγλική γλώσσα. 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία. 

Σχέδια 

• Κατόψεις καθεμιάς εγκατάστασης, στις οποίες να εμφανίζεται όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός 
επεξεργασίας καθώς και τα δομικά στοιχεία του κτιρίου (Ενδεικτικά: υποδοχή, μηχανική 
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επεξεργασία συμμείκτων και προδιαλεγμένων οργανικών, κομποστοποίηση, αναερόβια χώνευση, 
ωρίμανση, ραφιναρία, αξιοποίηση βιοαερίου, κτίρια αποθήκευσης κ.λπ.). 

• Τομές, σε 2 τουλάχιστον σημεία κάθε εγκατάστασης με τον εξοπλισμό της, όπου να τεκμηριώνεται 
το ύψος του κτιρίου/εγκατάστασης. 

 

2.3.4 ΤΕΥΧΟΣ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τον κινητό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στα τμήματα επεξεργασίας 
ή/και εν γένει στη Μ.Ε.Α. για τις ανάγκες της επεξεργασίας των απορριμμάτων και θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον:  

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Περιγραφή του απαιτούμενου κινητού εξοπλισμού, με τεκμηρίωση της επάρκειας και 
καταλληλότητας του εξοπλισμού στις επιμέρους εργασίες. 

• Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (όπως διαστάσεις, ισχύς κλπ) του συνόλου του κινητού 
εξοπλισμού όλων των επιμέρους τμημάτων 

• Τεχνικά φυλλάδια του συνόλου του κινητού εξοπλισμού (prospectus). Τα τεχνικά φυλλάδια 
μπορούν να αποδοθούν και στην Αγγλική γλώσσα. 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις κινητού εξοπλισμού για την επεξεργασία. 

 

2.3.5 ΤΕΥΧΟΣ 5: ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Το τεύχος 5 θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους Μελέτες: 

Τεύχος 5.1.: Αρχιτεκτονική μελέτη  

Τεύχος 5.2.: Στατική μελέτη  

 

Τεύχος 5.1.: Αρχιτεκτονική μελέτη:  

Στο τεύχος 5.1 της μελέτης περιγράφονται όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις (κτίρια μονάδων επεξεργασίας, 
κτίριο διοίκησης, βοηθητικά κτίρια κλπ. και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον :  

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων που συνθέτουν τη μονάδα 
επεξεργασίας  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή των βοηθητικών-υποστηρικτικών κτιρίων της μονάδας.  

• Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας υλικών, προέλευσης υλικών, κατασκευαστών 
και προκατασκευασμένων στοιχείων.  

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων.  

Σχέδια  

• Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών. 

 

Τεύχος 5.2.: Στατική μελέτη  

Το τεύχος 5.2 της μελέτης θα αφορά όλες τις νέες κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις όλων των επιμέρους 
μονάδων επεξεργασίας, αλλά και αυτών που απαιτούνται για το σύνολο της μονάδας. Θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 
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• Τεχνική έκθεση αναφερόμενη στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του φέροντος οργανισμού 
κάθε κτιρίου και της θεμελίωσης αυτού, κατόπιν αξιολόγησης των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών 
του εδάφους θεμελίωσης, καθώς και τις παραδοχές υπολογισμού ως προς το έδαφος έδρασης.  

• Τεύχη στατικών υπολογισμών 

Σχέδια  

Σχέδια ξυλοτύπων, διατάξεων των κύριων στοιχείων του φέροντος οργανισμού κάθε κτιρίου, σύμφωνα με 
τις προτεινόμενες στην αρχιτεκτονική μελέτη λύσεις, λεπτομέρειες σιδηροκατασκευών.  

 

2.3.6 ΤΕΥΧΟΣ 6: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Τεύχος 6.1.: Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) 

Κάθε υποψήφιος θα επιλέξει τη δυναμικότητα της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με 
βάση την ποιότητα και ποσότητα των στραγγισμάτων από τις προσφερόμενες μονάδες Μηχανικής 
Διαλογής, Αναερόβιας και Αερόβιας Επεξεργασίας, των μονάδων επεξεργασίας αέριων ρύπων καθώς και 
των απαιτήσεων των τευχών δημοπράτησης. Τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει να περιλαμβάνονται 
στο Τεύχος 6.1 είναι:  

1. Αναλυτικό ισοζύγιο νερού της ΜΕΑ από το οποίο θα προκύπτει η τυχόν ποσότητα υγρών 
αποβλήτων που οδηγείται προς ανακυκλοφορία στα παραγωγικά στάδια της ΜΕΑ (π.χ. ανακυκλοφορία 
υγρών αποβλήτων στην Αναερόβια Χώνευση) και η ποσότητα υγρών αποβλήτων που καταλήγει τελικά 
προς επεξεργασία στην ΜΕΥΑ. Το ισοζύγιο νερού θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με το ισοζύγιο μάζας 
(σε υγρή βάση) των επιμέρους σταδίων επεξεργασίας όλων των διεργασιών που τελούνται στην ΜΕΑ. Τα 
παραγόμενα ρεύματα αφυδάτωσης, σε περίπτωση που από τις διεργασίες αναερόβιας χώνευσης 
παράγεται κλάσμα προς αφυδάτωση, θα περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο νερού και, επιπλέον, θα 
παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή της μεθόδου διαχείρισης αυτών.  

2. Ποσοτικοποίηση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων 

3. Εκτίμηση της ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων υγρών αποβλήτων 

4. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του τρόπου συλλογής του συνόλου των παραγόμενων υγρών 
αποβλήτων στην ΜΕΑ και της απομάκρυνσής τους προς την Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων - 
ΜΕΥΑ 

5. Αναλυτική τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης ΜΕΥΑ με τεκμηρίωση του σχεδιασμού και του 
προσφερόμενου εξοπλισμού της, τεκμηρίωση των παραδοχών και παραμέτρων σχεδιασμού και τις κάτωθι 
πληροφορίες: 

• Διαστασιολόγηση της ΜΕΥΑ με χημικοτεχνικούς και υδραυλικούς υπολογισμούς της 
εγκατάστασης επεξεργασίας. Από τους υπολογισμούς θα πρέπει να υπολογίζονται και τα 
παραγόμενα παραπροϊόντα της εγκατάστασης (π.χ. λάσπη, άλμη RO κλπ.) σε ημερήσια και 
μηνιαία βάση. 

• Διαστασιολόγηση του δικτύου συλλογής των υγρών αποβλήτων (αντλητικά συστήματα, 
σωληνώσεις κλπ). 

• Διαστασιολόγηση του δικτύου ανακυκλοφορίας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
(αντλητικά συστήματα, σωληνώσεις κλπ) ενταγμένο στο υδατικό ισοζύγιο νερού με βάση τις 
ανάγκες σε ανακυκλοφορία. 

6. Περιγραφή της διεργασίας και του διαγράμματος ροής της Εγκατάστασης  

7. Τεχνική περιγραφή όλων των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας και βοηθητικών εγκαταστάσεων, 
με διαστασιολόγηση, περιγραφή λειτουργίας, δυναμικότητας, βαθμού απόδοσης κλπ. 

8. Τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων της εγκατάστασης, εάν απαιτηθούν. 
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9. Περιγραφή αυτοματοποιημένης λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι τα έργα 
αυτοματισμού και τηλεελέγχου όπως και οι προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού δίνονται στο 
αντίστοιχο τεύχος. 

10. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του δικτύου ανακυκλοφορίας υγρών αποβλήτων/επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων, καθώς και του τρόπου τελικής διάθεσης των παραγόμενων παραπροϊόντων (π.χ. 
λάσπη, άλμη RO κλπ.)  

11. Πλήρη κατάλογο του προσφερόμενου νέου βασικού Η/Μ εξοπλισμού (δεν απαιτείται η παράθεση 
στοιχείων εξοπλισμού δευτερευούσης σημασίας όπως βάνες, κάδοι, σωλήνες, κοκ), της εγκατάστασης 
επεξεργασίας συνοδευόμενο από τεχνικά φυλλάδια και αποδεικτικά στοιχεία για την καταλληλότητα και 
την επάρκεια του επιλεγόμενου εξοπλισμού (καμπύλες λειτουργίας αντλιών κλπ.) για τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή.  

 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών των έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

 

Σχέδια  

• Γενική διάταξη εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

• Κατόψεις και τυπικές τομές δεξαμενών της εγκατάστασης επεξεργασίας. 

• Κάτοψη και τυπικές τομές των βοηθητικών κτιριακών έργων (εάν απαιτηθούν) της εγκατάστασης  

• Διάγραμμα ροής της εγκατάστασης επεξεργασίας 

• Υδραυλικό προφίλ της εγκατάστασης. 

• Σχέδια λεπτομερειών, όπου απαιτηθούν, σε κατάλληλη κλίμακα. 

 

Τεύχος 6.2.: Συστήματα επεξεργασίας αέριων ρύπων 

Στο συγκεκριμένο τεύχος θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Αναλυτική περιγραφή των συστημάτων επεξεργασίας αερίων ρύπων (συστήματα αποκονίωσης και 
απόσμησης) με αναφορά στη διαμόρφωση καθώς και στον τρόπο λειτουργίας τους.  

2. Τεκμηρίωση επάρκειας των προσφερόμενων συστημάτων και εξοπλισμού 

3. Λίστα εξοπλισμού που ενσωματώνεται στα συστήματα με αναφορά στα επιμέρους τεχνικά 
χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά: δυναμικότητα, απόδοση, ισχύς, κοκ. 

4. Τεχνικά Φυλλάδια Εξοπλισμού (Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβληθούν και στην Αγγλική 
γλώσσα) 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών των έργων επεξεργασίας αερίων ρύπων 

Σχέδια  

• Γενική διάταξη συστημάτων επεξεργασίας αέριων ρύπων 

• Διαγράμματα ροής των συστημάτων απόσμησης – αποκονίωσης  

 

2.3.7 ΤΕΥΧΟΣ 7: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Το Τεύχος 7 θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους Μελέτες: 

Τεύχος 7.1: Μελέτη Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

Τεύχος 7.2: Μελέτη λοιπών Έργων υποδομής 

Τεύχος 7.3: Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 

Τεύχος 7.4: Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 
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Τεύχος 7.1 Μελέτη Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  

Η Μελέτη Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές – Διαστασιολόγηση 

• Τεχνική περιγραφή των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του γηπέδου και του συνόλου των 
εγκαταστάσεων. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής. 

• Υδραυλικούς υπολογισμούς 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών 

Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία έργων αντιπλημμυρικής προστασίας  

• Λεκάνες απορροής Ομβρίων σε κατάλληλη κλίμακα 

• Μηκοτομές τάφρων 

 

Τεύχος 7.2: Μελέτη λοιπών Έργων Υποδομής  

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται όλα τα έργα υποδομής (δεξαμενή νερού κλπ.). Συγκεκριμένα, το τεύχος 
7.2 θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Διαστασιολόγηση 

• Τεχνική περιγραφή όλων των σχετικών έργων υποδομής που δεν εντάσσονται στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις ή στην παραγωγική διαδικασία (μονάδα) 

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών των έργων υποδομής που περιγράφονται στο παρόν τεύχος 

Σχέδια 

• Κατόψεις, όψεις, τομές έργων υποδομής σε κατάλληλη κλίμακα. 

 

Τεύχος 7.3: Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 

Η Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την περιγραφή και 
προδιαγραφές των προτεινόμενων έργων φύτευσης εντός του γηπέδου της μονάδας επεξεργασίας, καθώς 
και τα απαιτούμενα έργα – εγκαταστάσεις για την επίτευξη της άρδευσης αυτών. Συγκεκριμένα, το τεύχος 
αυτό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές – Διαστασιολόγηση 

• Τεχνική περιγραφή των έργων Πρασίνου και Άρδευσης  

• Τεχνικές προδιαγραφές τοποθέτησης και συντήρησης φυτών 

• Τεχνικές προδιαγραφές δικτύων και έργων άρδευσης και υλικών κατασκευής  

• Υπολογισμό υδατικών αναγκών των έργων πρασίνου 

• Υδραυλικούς Υπολογισμούς του δικτύου άρδευσης 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών φυτεύσεων 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών κατασκευής δικτύου άρδευσης 

Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία έργων πρασίνου  

• Οριζοντιογραφία έργων Άρδευσης  
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Τεύχος 7.4: Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 

Η Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου θα περιέχει όλες τις σχετικές διαμορφώσεις που 
απαιτείται να γίνουν στους υπαίθριους χώρους εντός του γηπέδου, καθώς και τα έργα διαμόρφωσης των 
πρανών συναρμογής με το φυσικό ανάγλυφο και τα ειδικά τεχνικά έργα που πιθανώς απαιτηθούν όπως: 

• Διαμόρφωση επιπέδου χωροθέτησης έργων ΜΕΑ 

• Υπαίθριοι Χώροι: 

 Χώροι στάθμευσης 

 Πλατώματα ελιγμών απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων 

• Λοιπές Διαμορφώσεις πρανών συναρμογής 

• Τυχόν ειδικά τεχνικά έργα αντιστήριξης 

Συγκεκριμένα, το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Διαστασιολόγηση 

• Τεχνική περιγραφή των έργων διαμόρφωσης  

• Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής 

• Τεχνική περιγραφή τυχόν ειδικών απαιτούμενων έργων για την επίτευξη ευστάθειας στα 
διαμορφωμένα πρανή του γηπέδου 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις χωματουργικών εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών για τυχόν ειδικά τεχνικά έργα αντιστήριξης (αν απαιτήθηκαν 
κατά τον σχεδιασμό) 

Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία έργων διαμόρφωσης  

• Λεπτομέρειες τυχόν ειδικών τεχνικών έργων σε κατάλληλη κλίμακα 

 

2.3.8 ΤΕΥΧΟΣ 8: ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιριακών έργων και 
της/ων μονάδας/ων επεξεργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη ασφαλή λειτουργία των επιμέρους 
κτιρίων και του σκοπού που επιτελεί στο σύνολό του το έργο.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, 
πυροπροστασίας, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων κλπ. Θα 
εμπεριέχει όλα τα επιμέρους τμήματα των διαφόρων Η/Μ συστημάτων όπως δίκτυα (π.χ. διανομής ισχύος 
χαμηλής τάσης ή και μέσης τάσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, ενεργητικής 
πυροπροστασίας, ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, τηλεφώνων & Data, κ.λ.π.), ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό (π.χ. πίνακες ισχύος χαμηλής ή και μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, σύστημα SCADA 
κ.λ.π.).  

Θα εμπεριέχεται περιγραφή του συνόλου των έργων, υποδομών και εξοπλισμού για τον αυτόματο 
κεντρικό έλεγχο (monitoring & control) των συστημάτων λειτουργίας της ΜΕΑ. 

Το ΤΕΥΧΟΣ 8 «ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
επιμέρους Μελέτες: 

Τεύχος 8.1: Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και δικτύων 

Τεύχος 8.2: Μελέτη Εγκατάστασης αυτόματης ρύθμισης και τηλεελέγχου 

 

Τεύχος 8.1: Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και δικτύων 

Το τεύχος 8.1 θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισμοί 
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• Τεχνική περιγραφή και κανόνες υπολογισμού, όλων των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών έργων 
και εγκαταστάσεων καθώς και των εξωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων υποδομής. 

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων 

• Βασικοί υδραυλικοί υπολογισμοί εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης κλπ 
για την τεκμηρίωση της διαστασιολόγησης των δικτύων. 

• Βασικοί ηλεκτρολογικοί υπολογισμοί δικτυού ηλεκτρικής διανομής και εξωτερικού φωτισμού, για 
τη τεκμηρίωση της διαστασιολόγησης των δικτύων, των Μ/Σ ,του Η/Ζ κ.λπ. 

• Τεχνική περιγραφή του δικτύου ασθενών ρευμάτων (μία ενότητα ανά σύστημα: π.χ. σύστημα 
πυρασφάλειας, σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, σύστημα τηλεφώνων & Data, σύστημα 
κεντρικού ελέγχου, σύστημα SCADA κ.λπ..) 

• Τεχνικά φυλλάδια του βασικού προσφερόμενου εξοπλισμού. (Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να 
αποδοθούν και στην Αγγλική γλώσσα). 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών των έργων υποδομής που περιγράφονται στο παρόν τεύχος 

Σχέδια 

• Σχέδια (κατόψεις, κλπ) εγκαταστάσεων ανά κτίριο σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία θ’ 
απεικονίζονται ενδεικτικές θέσεις του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισμού. 

• Σχέδια (κατόψεις, κλπ) εγκαταστάσεων για το σύνολο του έργου σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία 
θ’ απεικονίζονται θέσεις του Η/Μ εξοπλισμού στον περιβάλλοντα χώρο. 

• Διάγραμμα διανομής χαμηλής τάσης ηλεκτρικών πινάκων από έξοδο Μ/Σ έως ηλεκτρικούς πίνακες 
διανομής (πίνακες κίνησης και φωτισμού), συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών, 

• Διάγραμμα διανομής Μ.Τ. από δίκτυο ΔΕΗ έως εισόδους Μ/Σ, 

• Διαγράμματα ασθενών ρευμάτων  

• Κατόψεις – τομές – λεπτομέρειες σε κατάλληλη κλίμακα των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. Τα ελάχιστα παραδοτέα σχέδια που αφορούν τις Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων, 
αναλόγως της φύσης του κτιρίου και όπου έχει εφαρμογή, θα είναι τα ακόλουθα: 

 Κάτοψη εγκαταστάσεων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων 

 Κάτοψη εγκαταστάσεων ύδρευσης και βιομηχανικού νερού χρήσης 

 Κάτοψη εγκαταστάσεων πυρασφάλειας - πυροπροστασίας 

 Κάτοψη δικτύου πυρόσβεσης 

 Κάτοψη εγκατάστασης εξαερισμού 

 Κάτοψη εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού 

 Κάτοψη εγκαταστάσεων θεμελιακής γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας 

 Κάτοψη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ηλεκτροφωτισμού 

 Κάτοψη εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων 

 Κάτοψη εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων 

• Ως προς τις Η/Μ εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου τα ελάχιστα παραδοτέα σχέδια θα 
αφορούν: 

 Γενική διάταξη δικτύου ύδρευσης & βιομηχανικού νερού χρήσης 

 Γενική διάταξη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και λοιπών στραγγιδίων 

 Γενική διάταξη δικτύου πυρόσβεσης  

 Γενική διάταξη δικτύου διανομής ισχυρών ρευμάτων 

 Γενική διάταξη δικτύου ασθενών ρευμάτων 

 Γενική διάταξη εξωτερικού φωτισμού 
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Τεύχος 8.2: Μελέτη Εγκατάστασης αυτόματης ρύθμισης και τηλεελέγχου  

Το τεύχος 8.2 θα περιλαμβάνει : 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές  

• Τεχνική περιγραφή του κεντρικού συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου, 

• Αρχές και πρότυπα σχεδιασμού του συστήματος, 

• Τυπικές λίστες σημείων ελέγχου για κάθε Η/Μ εξοπλισμό (π.χ. κινητήρες μηχανημάτων, inverter, 
αντλίες, ανεμιστήρες, πιεστικό ύδρευσης, λεβητοστάσιο, πυροσβεστικό συγκρότημα, σύστημα 
κλιματισμού, ζώνη φωτισμού, κ.λπ..), 

• Λίστα οργάνων πεδίου (π.χ. όργανα μέτρησης θερμοκρασίας χώρου, θερμοκρασίας ρευστού σε 
σωλήνα, σχετικής υγρασίας, CO2, πίεσης ρευστού σε σωλήνα, διαφορικής πίεσης ρευστού σε 
σωλήνα κ.λπ.), 

• Περιγραφή εφαρμογής SCADA που θ’ αναπτυχθεί για το έργο, 

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής, 

• Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού τηλεελέγχου 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών που περιγράφονται στο παρόν τεύχος, 

Σχέδια 

• Διάγραμμα συστήματος τηλεελέγχου 

 

2.3.9 ΤΕΥΧΟΣ 9: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Η μελέτη οδοποιίας θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έργα οδοποιίας του συνόλου των 
εγκαταστάσεων, με τις σχετικές τεχνικές περιγραφές και σχέδια. Ειδικότερα, στο τεύχος αυτό θα 
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισμοί 

• Τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων οδών, καθώς και των απαιτούμενων τεχνικών έργων. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής έργων οδοποιίας και τεχνικών έργων. 

• Πίνακας χωματισμών για την κατασκευή των έργων οδοποιίας. 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών. 

Σχέδια  

• Οριζοντιογραφία έργων οδοποιίας 

• Μηκοτομές έργων οδοποιίας 

• Διατομές έργων οδοποιίας 

• Τυπικές διατομές οδοποιίας  

• Διάγραμμα επικλίσεων 

 

2.3.10 ΤΕΥΧΟΣ 10: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές  

Αναλυτική τεχνική και λειτουργική περιγραφή των προτεινόμενων έργων και του τεχνικού εξοπλισμού 
διαχείρισης του βιοαερίου (αποθήκευση, διακίνηση, αξιοποίηση) και προδιαγραφές εξοπλισμού, η οποία 
θα συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια. Στην περιγραφή θα αναλύεται και ο βοηθητικός εξοπλισμός 
όπως ενδεικτικά αεριοφυλάκιο, σύστημα καθαρισμού βιοαερίου, πυρσός καύσης, κοκ. 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών. 

Σχέδια 
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• Γενική διάταξη έργων διαχείρισης του βιοαερίου 

 

2.3.11 ΤΕΥΧΟΣ 11 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές  

Στο συγκεκριμένο τεύχος θα περιγράφεται το αναλυτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
που θε εφαρμόζεται κατά την λειτουργία της ΜΕΑ το οποίο κατ΄ ελάχιστον θα περιλαμβάνει: 

 Παρακολούθηση εισερχόμενων απορριμμάτων και προδιαλεγμένων οργανικών: ποσοτική και 
ποιοτική παρακολούθηση.  

 Παρακολούθηση αερίων εκπομπών – Έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων απόσμησης 

 Παρακολούθηση επιπέδων σκόνης  

 Έλεγχος ποσότητας και ποιότητας παραγόμενου χωνέματος τύπου Α.  

 Έλεγχος ποσότητας και ποιότητας παραγόμενου κομπόστ από προδιαλεγμένα οργανικά.  

 Έλεγχος καθαρότητας ανακυκλώσιμων υλικών.  

 Έλεγχος αναφορικά με τα παραγόμενα Υπολείμματα ΜΕΑ (ποιοτικός και ποσοτικός) 

 Παρακολούθηση σύστασης και ποσότητας εισόδου και εξόδου της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), ενώ θα γίνεται και καταμέτρηση των ποσοτήτων υγρών αποβλήτων εισόδου 
και των επεξεργασμένων εξόδου.  

 Παρακολούθηση βιοαερίου. 

 Παρακολούθηση απαερίων μηχανών ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου 

 Παρακολούθηση της διακύμανσης του θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου 

Στο τεύχος θα περιλαμβάνεται τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού 
για την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης.  

Προμετρήσεις 

• Εξοπλισμός για την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

Σχέδια 

 Σχέδιο γενικής διάταξης έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης  

 

2.3.12 ΤΕΥΧΟΣ 12: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Στο παρόν τεύχος θα περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά σε μορφή πίνακα οι προμετρήσεις όλων των 
εργασιών του συνόλου του έργου, όπως αυτές θα παρατίθενται και στα επιμέρους τεύχη. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των Τεχνικών Περιγραφών και των σχεδίων της μελέτης, με τις υποβαλλόμενες 
προμετρήσεις, θα υπερισχύουν τα υποβαλλόμενα τεχνικά στοιχεία.  

 

2.3.13 ΤΕΥΧΟΣ 13: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΑ) 2020-2030 
Στο τεύχος αυτό θα παρουσιαστεί η μελέτη των προτεινόμενων εργασιών προαίρεσης, δηλαδή των έργων 
που απαιτούνται για την εναρμόνιση της ΜΕΑ με τους στόχους του ΕΣΔΑ 2020-2030. . 

Πιο συγκεκριμένα το τεύχος θα συμπεριλαμβάνει: 

 Τεχνική έκθεση η οποία θα περιέχει: 

o τον προτεινόμενο σχεδιασμό για την προσαρμογή της ΜΕΑ στις επιταγές του νέου 
ΕΣΔΑ 2020 – 2030, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή των Τευχών 
Δημοπράτησης του έργου και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 12 “ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΔΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)” 

o τον εξοπλισμό μηχανικής επεξεργασίας και ραφιναρίας καυσίμου, ενδεικτικά: 

- σχίστες σάκων-τεμαχιστές 
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- κόσκινα διαχωρισμού 
- μαγνήτες 
- αλουμινοδιαχωριστές 
- βαλλιστικό διαχωριστή 
- οπτικούς διαχωριστές 
- αεροδιαχωριστή 
- πρέσες δεματοποίησης 
- τεμαχιστές 

Οι αποδόσεις του προσφερόμενου εξοπλισμού της μηχανικής επεξεργασίας και 
ραφιναρίας απορριμματογενούς καυσίμου πρέπει να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις, οι 
οποίες θα υπογράφονται είτε από τον κατασκευαστή έκαστου μηχανήματος, είτε από τον 
οικονομικό φορέα. 

Για τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, και ειδικότερα για τη μονάδα βιοξήρανσης, 
εφόσον από τον σχεδιασμό προσφερθεί τέτοια, πρέπει να τεκμηριώνονται οι απώλειες με 
βεβαιώσεις του τεχνολογικού παρόχου της μονάδας. 

o Τεχνική περιγραφή, πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών και τεχνικά φυλλάδια του 
προτεινόμενου εξοπλισμού (prospects) για την επεξεργασία των ΑΣΑ στο σύνολο της 
μονάδας.  

o Ισοζύγια μάζας του συνόλου των μονάδων επεξεργασίας της ΜΕΑ. Το κάθε επιμέρους 
στάδιο της επεξεργασίας στο ισοζύγιο μάζας θα περιγράφεται με πίνακα της μορφής 
που παρουσιάζεται στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου. 

o Υπολογισμό της Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης (ΚΘΔ), του παραγόμενου 
δευτερογενούς καυσίμου, από τα σύμμικτα Α.Σ.Α., σύμφωνα και με τη σύσταση 
αυτού, όπως θα προκύπτει από τα ισοζύγια μάζας έκαστου διαγωνιζόμενου.  

 
Ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

                      

 

   

 

όπου: 

ΚΘΔn = η κατώτερη θερμογόνους δύναμη του επιμέρους υλικού n σε υγρή βάση (kJ/kg) 

ποσοστόn = το ποσοστό % του επιμέρους υλικού n σύμφωνα με τη σύσταση του 
παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου, όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τα ισοζύγια 
μάζας έκαστου διαγωνιζόμενου 

Η ΚΘΔ (kJ/kg) κάθε υλικού υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 

ΚΘΔυλικού = ΚΘΔυλικού, ξμ × ΞΜ% - 2.450 × ΥΓΡΑΣΙΑ% 

όπου 

ΚΘΔυλικού, ξμ = η Κατώτερη Θερμογόνους Δύναμη της ξηρής μάζας του υλικού (kJ/kg) 

ΞΜ% = ξηρή μάζας υλικού έπειτα από την επεξεργασία (%) 

ΥΓΡΑΣΙΑ%= Υγρασία του υλικού έπειτα από την επεξεργασία (%) 

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και συγκρισιμότητας, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 
θεωρήσουν τις ακόλουθες ΚΘΔυλικού, ξμ για τις επιμέρους κατηγορίες υλικών 

 

Ρεύμα 
ΚΘΔ ξηρής μάζας 

(KJ/kg) 
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Οργανικό κλάσμα 14.000,00 

Χαρτί 10.000,00 

Χαρτόνι 12.000,00 

LDPE, πλαστικό φίλμ 33.500,00 

PET 21.000,00 

HDPE 38.000,00 

Λοιπά σκληρά 
πλαστικά, PP, PVC 

31.000,00 

Σίδηρος - 

Αλουμίνιο - 

Γυαλί - 

Ξύλα 16.000,00 

Λοιπά ανακτήσιμα 
(Δέρμα, Λάστιχο, 
Υφασμα)  

29.000,00 

Λοιπά 18.000,00 

 

 

o Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων έργων υποδομής και δικτύων που 
απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων που 
προβλέπονται για την εναρμόνιση της ΜΕΑ με τους στόχους του ΕΣΔΑ 2020-2030. 

o Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων επεξεργασίας αερίων και υγρών ρύπων 
από τις νέες εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εναρμόνιση της ΜΕΑ με τους 
στόχους του ΕΣΔΑ 2020-2030. 

o Προμετρήσεις του προσφερόμενου εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και δικτύων, για την 
εξυπηρέτηση των έργων προαίρεσης. 

 

 Σχέδια  

o Γενική Διάταξη του συνόλου των έργων 
o Σχέδια των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας (κατόψεις, τομές) που θα 

παρουσιάζουν τις νέες μονάδες καθώς και τις βελτιώσεις και εν γένει τις προσαρμογές 
που πρέπει να υλοποιηθούν στις υφιστάμενες μονάδες προκειμένου η ΜΕΑ να 
εναρμονισθεί με τους στόχους του ΕΣΔΑ 2020-2030. 

o Διαγράμματα ροής με ισοζύγιο μάζας του συνόλου του έργου μετά την κατασκευή των 
εργασιών προαίρεσης. 
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ΆΡΘΡΟ 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συντάξει Μελέτη Εφαρμογής, βάση της οποίας θα κατασκευαστεί το 
έργο, σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στα οικεία άρθρα του παρόντος τεύχους, της Διακήρυξης, της 
Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τα Τεύχη 
Δημοπράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη σύνταξη μελετών και λοιπό θεσμικό πλαίσιο 
όπως ισχύει σήμερα.  

Η Μελέτη Εφαρμογής, στο σύνολό της, θα συνταχθεί σύμφωνα με τη Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς, καθώς 
και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών. Ρητά ορίζεται ότι η 
Μελέτη Εφαρμογής του έργου δεν επιτρέπεται να καθιστά το έργο υποδεέστερο του μελετηθέντος, 
σύμφωνα με τη Μελέτη Προσφοράς. 

Με την υποβολή της Μελέτης Εφαρμογής, ο ανάδοχος δεσμεύεται να μη εγείρει οιεσδήποτε πρόσθετες 
οικονομικές αξιώσεις (πέραν του συμβατικού τιμήματος) για οιεσδήποτε διαφοροποιήσεις προκύψουν 
συγκριτικά με τη μελέτη προσφοράς, έστω και εάν οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι προς όφελος του 
Κυρίου του Έργου.  

Η Μελέτη Εφαρμογής του έργου θα δομείται από επιμέρους τεύχη μελετών, σύμφωνα με τη δομή η οποία 
περιγράφεται ακολούθως. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στο πλαίσιο του συμβατικού του αντικειμένου να προβεί στη σύνταξη 
οποιωνδήποτε τυχόν πρόσθετων ή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών μελετών που απαιτούνται για την 
άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στο πλαίσιο του συμβατικού του αντικειμένου, να αποδεχτεί υποδείξεις 
της Υπηρεσίας για τυχόν διορθώσεις που απαιτείται να προβεί, ώστε κατά τη σύνταξη της Μελέτης 
Εφαρμογής να ενσωματωθούν παρατηρήσεις της Υπηρεσίας επί της Μελέτης Τεχνικής Προσφοράς. Η 
Μελέτη Εφαρμογής θα υποβληθεί στην Υπηρεσία σε δυο (2) αντίγραφα και ηλεκτρονικά. 

 

3.2 ΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Η Μελέτη Εφαρμογής, θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους μελέτες: 

 

Α/Α  Ονομασία Τεύχους 

Τεύχος 1  Σύνοψη μελέτης σχεδιασμού εγκατάστασης 

 1.1 Συνοπτική Τεχνική περιγραφή του Έργου  

 1.2 Περιεχόμενα Μελέτης 

Τεύχος 2  Σχεδιασμός Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 

 2.1 Τεχνική Περιγραφή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
(Μ.Ε.Α.) 

 2.2 Ισοζύγια Μάζας - Διαστασιολόγηση του Έργου 

Τεύχος 3  Μελέτη Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μ.Ε.Α. 

Τεύχος 4  Μελέτη Κινητού εξοπλισμού  

Τεύχος 5  Μελέτη Κτιριακών Έργων 

 5.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη  

 5.2 Στατική Μελέτη  

Τεύχος 6  Έργα προστασίας περιβάλλοντος  
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Α/Α  Ονομασία Τεύχους 

 6.1 Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

 6.2 Συστήματα επεξεργασίας αέριων ρύπων 

 6.3 Έργα αντιθορυβικής προστασίας 

Τεύχος 7  Μελέτη Έργων Υποδομής  

 7.1 Μελέτη Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

 7.2 Μελέτη λοιπών Έργων υποδομής 

 7.3 Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 

 7.4 Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου  

Τεύχος 8  Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

 8.1 Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων και 
Εξωτερικών Δικτύων 

 8.2 Μελέτη εγκατάστασης αυτόματης ρύθμισης και τηλεελέγχου 

Τεύχος 9  Μελέτη Έργων Οδοποιίας 

Τεύχος 10  Μελέτη Έργων Διαχείρισης Βιοαερίου 

Τεύχος 11  Μελέτη Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

Τεύχος 12  Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας  

Τεύχος 13  Μελέτη Λειτουργικού Κόστους 

Τεύχος 14  Προμετρήσεις 

Τεύχος 15  Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού του Έργου -
Χρονοδιάγραμμα 

Τεύχος 16  ΣΑΥ - ΦΑΥ 

 

Κάθε επιμέρους μελέτη θα περιλαμβάνει τεχνική έκθεση και, όπου απαιτούνται, σχέδια, υπολογισμούς, 
δεδομένα για την επαλήθευση των αποδόσεων και της διαστασιολόγησης, τεχνικές προδιαγραφές 
εργασιών και υλικών, τεχνικά φυλλάδια υλικών και εξοπλισμού και πίνακα προμετρήσεων των εργασιών 
και υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Προμετρήσεις δεν θα συμπεριληφθούν μόνο στα τεύχη που 
από τη φύση τους αυτό δεν έχει νόημα.  

Οι προμετρήσεις των εργασιών και υλικών θα δοθούν συνολικά και σε ξεχωριστό τεύχος όπως 
παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα. 

 

3.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

3.3.1 ΤΕΥΧΟΣ 1: ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Το ΤΕΥΧΟΣ 1: «ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» αποτελείται από δύο επιμέρους τεύχη ως 
ακολούθως: 

ΤΕΥΧΟΣ 1.1.: Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου  

ΤΕΥΧΟΣ 1.2.: Περιεχόμενα μελέτης 

Ειδικά και όσον αφορά το Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» θα αναφέρεται σε κάθε 
επί μέρους κατηγορία μελέτης χωριστά και θα συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές 
των συμβατικών τευχών. 

 

Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» 

Το Τεύχος 1.1. «Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου» θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:  
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• Γενική περιγραφή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, στην οποία μεταξύ άλλων θα 
επεξηγείται η λογική της χωροθέτησης των επιμέρους τμημάτων επεξεργασίας και η λειτουργική 
εναρμόνιση της Μονάδας με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 

• Συνοπτική περιγραφή των επί μέρους παραγωγικών διαδικασιών των Τμημάτων Επεξεργασίας, 
του τρόπου λειτουργίας τους καθώς και των μεταξύ τους διασυνδέσεων. Καθορισμός των 
επιμέρους αποδόσεων των διεργασιών. 

• Συνοπτική περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας τους. 

• Οργάνωση και εξοπλισμός των βοηθητικών χώρων. 

• Βασικά στοιχεία προγράμματος λειτουργίας και κόστους λειτουργίας 

Σχέδια 

• Τοπογραφικό Διάγραμμα του Οικοπέδου  

• Οριζοντιογραφία Γενικής Διάταξης Έργων. 

 

Τεύχος 1.2. «Περιεχόμενα μελέτης» 

Όσον αφορά στο τεύχος 1.2. «Περιεχόμενα μελέτης», αυτό θα περιλαμβάνει αναλυτικά περιεχόμενα όλων 
των επιμέρους τευχών της μελέτης καθώς και των σχεδίων που συνοδεύουν κάθε επιμέρους τεύχος 
μελέτης, ώστε να υπάρχει μία συνολική εποπτική εικόνα του συνόλου των υποβαλλομένων στοιχείων 
κάθε προσφοράς  

 

3.3.2 ΤΕΥΧΟΣ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) 

Το ΤΕΥΧΟΣ 2 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» αποτελείται από δύο επιμέρους 
τεύχη ως ακολούθως: 

ΤΕΥΧΟΣ 2.1.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) 

ΤΕΥΧΟΣ 2.2.: ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Τεύχος 2.1.: Τεχνική περιγραφή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 

Στο τεύχος 2.1. «Τεχνική περιγραφή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.)» θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Έκθεση 

• Περιγραφή των στοιχείων βάση των οποίων έγινε η διαστασιολόγηση της ΜΕΑ 

• Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της θέσης κατασκευής των τμημάτων επεξεργασίας. 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των τμημάτων και εγκαταστάσεων, όλων των επιμέρους 
μονάδων επεξεργασίας και του τρόπου λειτουργίας αυτών.  

• Περιγραφή και αιτιολόγηση της προτεινόμενης γενικής διάταξης 

 

Σχέδια 

• Σχέδια κατόψεων όλων των επιμέρους τμημάτων της ΜΕΑ που θα περιλαμβάνουν το σύνολο του 
βασικού εξοπλισμού επεξεργασίας και διεργασιών (σε κατάλληλες κλίμακες) 

• Σχέδια τομών όλων των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας τα οποία θα περιλαμβάνουν το σύνολο 
του προσφερόμενου εξοπλισμού.  

 

Τεύχος 2.2.: Ισοζύγια μάζας – Διαστασιολόγηση του έργου  

Στο τεύχος 2.2. «Ισοζύγια μάζας – Διαστασιολόγηση του έργου» θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή – Υπολογισμοί –Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτικούς υπολογισμούς των ισοζυγίων μάζας, με τις αποδόσεις των επιμέρους σταδίων 
διαχωρισμού όλων των διεργασιών. 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ         22  

• Αναλυτικούς υπολογισμούς για την τεκμηρίωση της επίτευξης αποδόσεων σύμφωνα με τα 
ζητούμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

• (*) Το συνολικό ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών από τα προδιαλεγμένα 
ανακυκλώσιμα απόβλητα R’%=(Ανακτώμενα ανακυκλώσιμα υλικά (κ.β. επί υγρής βάσεως) / 
Ποσότητα εισερχομένων προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών  (κ.β. επί υγρής βάσεως) 

• (*) Το ποσοστό παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου κατηγορίας 3-3-3 από τα σύμμικτα 
Α.Σ.Α. F%=(Απορριμματογενές καύσιμο (κ.β επί υγρής βάσης) / ποσότητα εισερχόμενων 
συμμίκτων Α.Σ.Α. στη ΜΕΑ (κ.β επι υγρής βάσης). 

• Διαστασιολόγηση του αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι αποδόσεις του κάθε 
μηχανήματος θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από το τεχνικό φυλλάδιο του μηχανήματος ή/και 
σχετική βεβαίωση του που θα συμπεριληφθούν στο Τεύχος 3. 

• Διαστασιολόγηση όλων των χώρων αποθήκευσης και συγκέντρωσης των υλικών. 

• Τεκμηρίωση – αναφορά στα απαιτούμενα οχήματα και μηχανήματα έργου. 

 

(*) Η απαίτηση ισχύει εφόσον εφαρμοστεί η προαίρεση προσαρμογής του έργου (βλ.κεφ 12, Τεχνικής 
Περιγραφής Τευχών δημοπράτησης). 

 

Σχέδια 

• Διάγραμμα Ροής της Συνολικής Εγκατάστασης με ισοζύγιο μάζας, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα 
στάδια και ο εξοπλισμός επεξεργασίας και θα φαίνονται όλες οι παραγωγικές διαδικασίες των 
διαχωρισμών που χρησιμοποιούν. Σε κάθε ρεύμα του διαγράμματος ροής θα αποτυπώνεται η 
παροχή υγρής μάζας σε τόνους ανά ώρα. Επίσης θα αποτυπώνεται παροχή υγρής μάζας σε τόνους 
ανά ώρα για τη Μηχανική Διαλογή και Ραφιναρία. 

 

3.3.3 ΤΕΥΧΟΣ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Α. 

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στα τμήματα 
επεξεργασίας και των διασυνδέσεων (όπου απαιτείται) για τις ανάγκες της επεξεργασίας των 
απορριμμάτων και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας του συνόλου του βασικού εξοπλισμού όλων των επιμέρους 
τμημάτων  

• Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (όπως μεγέθη, ισχύς κλπ) του συνόλου του εξοπλισμού όλων 
των επιμέρους τμημάτων 

• Τεχνικά φυλλάδια του συνόλου του εξοπλισμού (prospectus). Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να 
αποδοθούν και στην Αγγλική γλώσσα. 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία. 

Σχέδια  

• Κατόψεις καθεμιάς εγκατάστασης, στις οποίες να εμφανίζεται όλος ο βασικός μηχανολογικός 
εξοπλισμός επεξεργασίας καθώς και τα δομικά στοιχεία του κτιρίου (Ενδεικτικά: υποδοχή, 
μηχανική επεξεργασία συμμείκτων και προδιαλεγμένων οργανικών, κομποστοποίηση, αναερόβια 
χώνευση, ωρίμανση, ραφιναρία, αξιοποίηση βιοαερίου, κτίρια αποθήκευσης κ.λπ.). 

• Τομές, σε 2 τουλάχιστον σημεία κάθε εγκατάστασης με τον βασικό εξοπλισμό της, όπου να 
τεκμηριώνεται το ύψος του κτιρίου/εγκατάστασης. 

Εγγυήσεις – ανταλλακτικά – τεχνική υποστήριξη 
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• Τεκμηρίωση χρονικής διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού 
από τον οίκο κατασκευής, μη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, 

• Τεκμηρίωση χρονικής διάρκειας ύπαρξης ανταλλακτικών του προσφερόμενου εξοπλισμού από τον 
οίκο κατασκευής, μη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, 

• Σχέδιο τεχνικής υποστήριξης για την προγραμματισμένη συντήρηση του προσφερόμενου 
εξοπλισμού και χρόνος ανταπόκρισης από την γνωστοποίηση βλάβης έως τη διάγνωση. 

 

3.3.4 ΤΕΥΧΟΣ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τον κινητό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στα τμήματα επεξεργασίας 
ή/και εν γένει στη Μ.Ε.Α. για τις ανάγκες της επεξεργασίας των απορριμμάτων και θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον:  

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Περιγραφή του απαιτούμενου κινητού εξοπλισμού, με τεκμηρίωση της επάρκειας και 
καταλληλόλητας του εξοπλισμού στις επιμέρους εργασίες. 

• Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (όπως διαστάσεις, ισχύς κλπ) του συνόλου του κινητού 
εξοπλισμού όλων των επιμέρους τμημάτων 

• Τεχνικά φυλλάδια του συνόλου του κινητού εξοπλισμού (prospectus). Τα τεχνικά φυλλάδια 
μπορούν να αποδοθούν και στην Αγγλική γλώσσα. 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις κινητού εξοπλισμού για την επεξεργασία. 

 

3.3.5 ΤΕΥΧΟΣ 5: ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Το ΤΕΥΧΟΣ 5 «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» αποτελείται από δύο επιμέρους τεύχη ως ακολούθως: 

Τεύχος 5.1.: Αρχιτεκτονική μελέτη 

Τεύχος 5.2.: Στατική μελέτη 

 

Τεύχος 5.1.: Αρχιτεκτονική μελέτη: Στο παρόν τεύχος περιγράφονται όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
(κτίρια μονάδων επεξεργασίας, κτίριο διοίκησης, βοηθητικά κτίρια κλπ. και θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων που συνθέτουν τη μονάδα 
επεξεργασίας 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή, ανά κτίριο και ανά χώρο αυτού, σε απόλυτη αντιστοιχία με την 
απαιτούμενη υποδομή. 

• Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας υλικών, προέλευσης υλικών, κατασκευαστών 
και προκατασκευασμένων στοιχείων. 

Προμετρήσεις 

Προμετρήσεις υλικών και εργασιών όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Σχέδια  

Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών και κατασκευαστικά σχέδια με λεπτομέρειες για κάθε 
επιμέρους τμήμα  

 

Τεύχος 5.2.: Στατική μελέτη 

Το τεύχος της στατικής μελέτης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 
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• Τεχνική έκθεση αναφερόμενη στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του φέροντος οργανισμού 
κάθε κτιρίου και της θεμελίωσης αυτού, κατόπιν αξιολόγησης των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών 
του εδάφους θεμελίωσης, καθώς και τις παραδοχές υπολογισμού ως προς το έδαφος έδρασης. 

• Τεύχη στατικών υπολογισμών 

Σχέδια  

• Σχέδια ξυλοτύπων, διατάξεων των κύριων στοιχείων του φέροντος οργανισμού κάθε κτιρίου, 
σύμφωνα με τις προτεινόμενες στην αρχιτεκτονική μελέτη λύσεις, λεπτομέρειες 
σιδηροκατασκευών. Αναπτύγματα οπλισμών και περαιτέρω κατασκευαστικά σχέδια. 

 

3.3.6 ΤΕΥΧΟΣ 6: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Τεύχος 6.1.: Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ) 

Τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο Τεύχος 6.1 είναι:  

1. Αναλυτικό ισοζύγιο νερού της ΜΕΑ από το οποίο θα προκύπτει η τυχόν ποσότητα υγρών 
αποβλήτων που οδηγείται προς ανακυκλοφορία στα παραγωγικά στάδια της ΜΕΑ (π.χ. ανακυκλοφορία 
υγρών αποβλήτων στην Αναερόβια Χώνευση) και η ποσότητα υγρών αποβλήτων που καταλήγει τελικά 
προς επεξεργασία στην ΜΕΥΑ. Το ισοζύγιο νερού θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με το ισοζύγιο μάζας 
(σε υγρή βάση) των επιμέρους σταδίων επεξεργασίας όλων των διεργασιών που τελούνται στην ΜΕΑ. Τα 
παραγόμενα ρεύματα αφυδάτωσης, σε περίπτωση που από τις διεργασίες αναερόβιας χώνευσης 
παράγεται κλάσμα προς αφυδάτωση, θα περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο νερού και, επιπλέον, θα 
παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή της μεθόδου διαχείρισης αυτών.  

2. Ποσοτικοποίηση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων 

3. Εκτίμηση της ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων υγρών αποβλήτων 

4. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του τρόπου συλλογής του συνόλου των παραγόμενων υγρών 
αποβλήτων στην ΕΕΑ και της απομάκρυνσής τους προς την Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων - 
ΜΕΥΑ 

5. Αναλυτική τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης ΜΕΥΑ με τεκμηρίωση του σχεδιασμού και του 
προσφερόμενου εξοπλισμού της, τεκμηρίωση των παραδοχών και παραμέτρων σχεδιασμού και τις κάτωθι 
πληροφορίες: 

• Διαστασιολόγηση, με χημικοτεχνικούς και υδραυλικούς (βαρυτικά δίκτυα, αντλιοστάσια, δίκτυα 
αέρα) υπολογισμούς της εγκατάστασης επεξεργασίας. Από τους χημικοτεχνικούς υπολογισμούς θα πρέπει 
να υπολογίζονται και τα παραγόμενα παραπροϊόντα της εγκατάστασης (π.χ. λάσπη, άλμη RO κλπ.) σε 
ημερήσια και μηνιαία βάση. 

• Διαστασιολόγηση του δικτύου συλλογής των υγρών αποβλήτων (αντλητικά συστήματα, 
σωληνώσεις κλπ). 

• Διαστασιολόγηση του δικτύου ανακυκλοφορίας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
(αντλητικά συστήματα, σωληνώσεις κλπ.) ενταγμένο στο υδατικό ισοζύγιο νερού με βάση τις ανάγκες σε 
ανακυκλοφορία. 

6. Περιγραφή της διεργασίας και του διαγράμματος ροής της Εγκατάστασης  

7. Τεχνική περιγραφή όλων των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας και βοηθητικών εγκαταστάσεων, 
με διαστασιολόγηση, περιγραφή λειτουργίας, δυναμικότητας, βαθμού απόδοσης κλπ. 

8. Τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων της εγκατάστασης, εάν απαιτηθούν. 

9. Περιγραφή αυτοματοποιημένης λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι τα έργα 
αυτοματισμού και τηλεελέγχου όπως και οι προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού δίνονται στο 
αντίστοιχο τεύχος. 
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10. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του δικτύου συλλογής και ανακυκλοφορίας υγρών 
αποβλήτων/επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, καθώς και του τρόπου τελικής διάθεσης των  
παραγόμενων παραπροϊόντων (π.χ. λάσπη, άλμη RO κλπ.)  

11. Πλήρη κατάλογο του προσφερόμενου νέου  βασικού Η/Μ εξοπλισμού(δεν απαιτείται η παράθεση 
στοιχείων εξοπλισμού δευτερευούσης σημασίας όπως βάνες, κάδοι, σωλήνες, κοκ), της εγκατάστασης 
επεξεργασίας συνοδευόμενο από τεχνικά φυλλάδια και αποδεικτικά στοιχεία για την καταλληλότητα και 
την επάρκεια του επιλεγόμενου εξοπλισμού (καμπύλες λειτουργίας αντλιών κλπ.) για τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή. Ο κατάλογος του προσφερόμενου εξοπλισμού θα έχει την κάτωθι μορφή: 

• Συνοπτικός πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών  

• Τεχνική περιγραφή λειτουργίας  

• Τεχνικά φυλλάδια ενσωματούμενου εξοπλισμού. Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να αποδοθούν 
και στην Αγγλική γλώσσα. 

Επιπλέον θα περιλαμβάνονται: 

• Βεβαίωση από τον κατασκευαστή του προκατασκευασμένου συστήματος μεμβρανών 
υπερδιήθησης για την επιλεγμένη τιμή της ροής διηθήματος. 

• Βεβαίωση από τον κατασκευαστή του συστήματος αντίστροφης ώσμωσης για το επιτυγχανόμενο 
ποσοστό ανάκτησης συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα στοιχεία απόδειξης και τεκμηρίωσής του 
(φύλλα υπολογισμού – διαστασιολόγησης μονάδων αντίστροφης ώσμωσης, όπως π.χ. 
ROSAprojections). 

Προμετρήσεις 

Προμετρήσεις υλικών και εργασιών των έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

Σχέδια  

• Γενική διάταξη εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

• Κατόψεις και τυπικές τομές δεξαμενών της εγκατάστασης επεξεργασίας. 

• Κάτοψη και τυπικές τομές των βοηθητικών κτιριακών έργων (εάν απαιτηθούν) της εγκατάστασης  

• Διάγραμμα ροής της εγκατάστασης επεξεργασίας 

• Υδραυλικό προφίλ της εγκατάστασης. 

• Σχέδια λεπτομερειών, όπου απαιτηθούν, σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδια κατόψεων όπου θα φαίνονται οι οδεύσεις των αγωγών υγρών, λάσπης, αέρα, χημικών, 
κ.λ.π., και θα προσδιορίζονται οι διάμετροι και το υλικό των αγωγών 

• Οριζοντιογραφίες για τους πάσης φύσεως αγωγούς και σωληνώσεις και τις πάσης φύσεως 
καλωδιώσεις, μηκοτομές αγωγών και υδραυλική μηκοτομή της ΜΕΥΑ. 

 

Τεύχος 6.2.: Συστήματα επεξεργασίας αέριων ρύπων 

Στο συγκεκριμένο τεύχος θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Διαστασιολόγηση και αναλυτική περιγραφή των συστημάτων επεξεργασίας αερίων ρύπων (συστήματα 
αποκονίωσης και απόσμησης) με αναφορά στη διαμόρφωση καθώς και στον τρόπο λειτουργίας τους.  

2. Τεκμηρίωση επάρκειας των προσφερόμενων συστημάτων και εξοπλισμού – Υπολογισμοί 
διαστασιολόγησης 

3. Λίστα εξοπλισμού που ενσωματώνεται στα συστήματα με αναφορά στα επιμέρους τεχνικά 
χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά: δυναμικότητα, απόδοση, ισχύς, κοκ. 

4. Τεχνικά Φυλλάδια Εξοπλισμού (Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβληθούν και στην Αγγλική 
γλώσσα) 

Προμετρήσεις 

Προμετρήσεις υλικών και εργασιών των έργων επεξεργασίας αερίων ρύπων 

Σχέδια  
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 Γενική διάταξη συστημάτων επεξεργασίας αέριων ρύπων 

 Διαγράμματα ροής των συστημάτων απόσμησης – αποκονίωσης  

 Λειτουργικά διαγράμματα ροής (P&I) στα οποία θα φαίνεται όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός 
εξοπλισμός και τα όργανα μέτρησης. 

 

Τεύχος  6.3: Έργα αντιθορυβικής προστασίας 

Στο συγκεκριμένο τεύχος θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

 Πρόγνωση και χαρτογράφηση οδικού και βιομηχανικού θορύβου  

 Περιγραφή λογισμικού  πρόγνωσης και χαρτογράφησης θορύβου 

 Χάρτες θορύβου 

 Προτεινόμενα έργα και μετρά ηχομείωσης της ΕΕΑ (Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον) 

 

3.3.7 ΤΕΥΧΟΣ 7: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Το Τεύχος 7 θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους Μελέτες: 

Τεύχος 7.1: Μελέτη Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

Τεύχος 7.2: Μελέτη λοιπών Έργων υποδομής 

Τεύχος 7.3: Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 

Τεύχος 7.4: Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 

 

Τεύχος 7.1 Μελέτη Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  

Η Μελέτη Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές - Διαστασιολόγηση 

• Τεχνική περιγραφή των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του γηπέδου και του συνόλου των 
εγκαταστάσεων. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής. 

• Υδραυλικούς υπολογισμούς 

• Διαστασιολόγηση αντιπλημμυρικών έργων  

• Τεχνικά φυλλάδια. 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών 

Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε κλίμακα 1: 1000 

• Λεκάνες απορροής Ομβρίων σε κατάλληλη κλίμακα 

• Τυπικές διατομές αντιπλημμυρικών έργων σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 

• Μηκοτομές, διατομές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 

 

Τεύχος 7.2: Μελέτη λοιπών Έργων Υποδομής  

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται όλα τα έργα υποδομής (γεφυροπλάστιγγα, δεξαμενές νερού κ.λπ.). 
Συγκεκριμένα, το τεύχος 7.2 θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Διαστασιολόγηση 

• Τεχνική περιγραφή όλων των σχετικών έργων υποδομής που δεν εντάσσονται στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις ή στην παραγωγική διαδικασία (μονάδα) 

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων 

• Στατικές μελέτες – υπολογισμοί των έργων υποδομής (όπου απαιτούνται). 

• Τεχνικά φυλλάδια  
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Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών των έργων υποδομής που περιγράφονται στο παρόν τεύχος 

Σχέδια 

• Κατόψεις, όψεις, τομές έργων υποδομής σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδια λεπτομερειών, όπου απαιτηθούν, σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Ξυλότυποι έργων υποδομής 

 

Τεύχος 7.3: Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης 

Η Μελέτη Έργων Πρασίνου και Άρδευσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την περιγραφή και 
προδιαγραφές των προτεινόμενων έργων φύτευσης εντός του γηπέδου της μονάδας επεξεργασίας, καθώς 
και τα απαιτούμενα έργα – εγκαταστάσεις για την επίτευξη της άρδευσης αυτών. Συγκεκριμένα, το τεύχος 
αυτό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές – Διαστασιολόγηση 

• Τεχνική περιγραφή των έργων Πρασίνου και Άρδευσης  

• Τεχνικές προδιαγραφές επιλογής, τοποθέτησης και συντήρησης φυτών 

• Τεχνικές προδιαγραφές δικτύων και έργων άρδευσης και υλικών κατασκευής  

• Υπολογισμό υδατικών αναγκών των έργων πρασίνου 

• Υδραυλικούς Υπολογισμούς του δικτύου άρδευσης 

• Τεχνικά φυλλάδια  

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών φυτεύσεων 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών κατασκευής δικτύου άρδευσης 

Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία έργων πρασίνου  

• Οριζοντιογραφία έργων Άρδευσης  

• Λεπτομέρειες Φύτευσης και άρδευσης σε κατάλληλη κλίμακα 

 

Τεύχος 7.4: Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 

Η Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου θα περιέχει όλες τις σχετικές διαμορφώσεις που 
απαιτείται να γίνουν στους υπαίθριους χώρους εντός του γηπέδου, καθώς και τα έργα διαμόρφωσης των 
πρανών συναρμογής με το φυσικό ανάγλυφο και τα ειδικά τεχνικά έργα που πιθανώς απαιτηθούν όπως: 

• Διαμόρφωση επιπέδου χωροθέτησης έργων ΜΕΑ 

• Υπαίθριοι Χώροι: 

 Χώροι στάθμευσης 

 Πλατώματα ελιγμών απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων 

• Λοιπές Διαμορφώσεις πρανών συναρμογής 

• Τυχόν ειδικά τεχνικά έργα αντιστήριξης 

Συγκεκριμένα, το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές – Διαστασιολόγηση 

• Τεχνική περιγραφή των έργων διαμόρφωσης στο σύνολο του γηπέδου 

• Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής 

• Τεχνική περιγραφή τυχόν ειδικών απαιτούμενων έργων για την επίτευξη ευστάθειας στα 
διαμορφωμένα πρανή του γηπέδου 

• Υπολογισμοί ευστάθειας διαμορφωμένων πρανών 

Προμετρήσεις  
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• Προμετρήσεις χωματουργικών εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών για τυχόν ειδικά τεχνικά έργα αντιστήριξης 

Σχέδια 

• Οριζοντιογραφία έργων διαμόρφωσης  

• Λεπτομέρειες τυχόν ειδικών τεχνικών έργων σε κατάλληλη κλίμακα 

 

3.3.8 ΤΕΥΧΟΣ 8: ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιριακών έργων και 
της/ων μονάδας/ων επεξεργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη ασφαλή λειτουργία των επιμέρους 
κτιρίων και του σκοπού που επιτελεί στο σύνολό του το έργο.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, 
πυροπροστασίας, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων κλπ. Θα 
εμπεριέχει όλα τα επιμέρους τμήματα των διαφόρων Η/Μ συστημάτων όπως δίκτυα (π.χ. διανομής ισχύος 
χαμηλής τάσης ή και μέσης τάσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, ενεργητικής 
πυροπροστασίας, ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, τηλεφώνων & Data, κ.λ.π.), ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό (π.χ. πίνακες ισχύος χαμηλής ή και μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, , σύστημα SCADA 
κ.λ.π.).  

Θα εμπεριέχεται περιγραφή του συνόλου των έργων, υποδομών και εξοπλισμού για τον αυτόματο 
κεντρικό έλεγχο (monitoring & control) των συστημάτων λειτουργίας της ΜΕΑ. 

Το ΤΕΥΧΟΣ 8 «ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
επιμέρους Μελέτες: 

Τεύχος 8.1: Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και δικτύων 

Τεύχος 8.2: Μελέτη Εγκατάστασης αυτόματης ρύθμισης και τηλεελέγχου 

 

Τεύχος 8.1: Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και δικτύων 

Το τεύχος 8.1 θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισμοί 

• Τεχνική περιγραφή και κανόνες υπολογισμού, όλων των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών έργων 
και εγκαταστάσεων καθώς και των εξωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων υποδομής. 

• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων 

• Βασικοί υδραυλικοί υπολογισμοί εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης κλπ 
για την τεκμηρίωση της διαστασιολόγησης των δικτύων. 

• Βασικοί ηλεκτρολογικοί υπολογισμοί δικτυού ηλεκτρικής διανομής και εξωτερικού φωτισμού, για 
τη τεκμηρίωση της διαστασιολόγησης των δικτύων, των Μ/Σ ,του Η/Ζ κ.λπ. 

• Τεχνική περιγραφή του δικτύου ασθενών ρευμάτων (μία ενότητα ανά σύστημα: π.χ. σύστημα 
πυρασφάλειας, σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, σύστημα τηλεφώνων & Data, σύστημα 
κεντρικού ελέγχου, σύστημα SCADA κ.λπ..) 

• Τεχνικά φυλλάδια του βασικού προσφερόμενου εξοπλισμού. (Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να 
αποδοθούν και στην Αγγλική γλώσσα). 

Προμετρήσεις  

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών των έργων υποδομής που περιγράφονται στο παρόν τεύχος 

Σχέδια 

• Σχέδια (κατόψεις, κλπ) εγκαταστάσεων ανά κτίριο σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία θ’ 
απεικονίζονται ενδεικτικές θέσεις του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισμού. 

• Σχέδια (κατόψεις, κλπ) εγκαταστάσεων για το σύνολο του έργου σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία 
θ’ απεικονίζονται θέσεις του Η/Μ εξοπλισμού στον περιβάλλοντα χώρο. 
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• Διάγραμμα διανομής χαμηλής τάσης ηλεκτρικών πινάκων από έξοδο Μ/Σ έως ηλεκτρικούς πίνακες 
διανομής (πίνακες κίνησης και φωτισμού), συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών, 

• Διάγραμμα διανομής Μ.Τ. από δίκτυο ΔΕΗ έως εισόδους Μ/Σ, 

• Διαγράμματα ασθενών ρευμάτων  

• Κατόψεις – τομές – λεπτομέρειες έργων υποδομής, εφόσον απαιτηθούν σε κατάλληλη κλίμακα. Ως 
προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις, και ειδικότερα αυτές των παραγωγικών κτιρίων,  τα ελάχιστα 
παραδοτέα σχέδια που αφορούν τον βοηθητικό Η/Μ εξοπλισμό αυτών, αναλόγως της φύσης του κτιρίου, 
και όπου έχει εφαρμογή, θα είναι τα ακόλουθα: 

- Κάτοψη εγκαταστάσεων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων 

- Κάτοψη εγκαταστάσεων ύδρευσης και βιομηχανικού νερού χρήσης 

- Κάτοψη εγκαταστάσεων πυρασφάλειας - πυροπροστασίας 

- Κάτοψη δικτύου πυρόσβεσης 

- Κάτοψη εγκατάστασης εξαερισμού 

- Κάτοψη εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού 

- Κάτοψη εγκαταστάσεων θεμελιακής γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας 

- Κάτοψη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ρευματοφωτισμού 

- Κάτοψη εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων 

- Κάτοψη εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων 

Ως προς τις Η/Μ εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου τα ελάχιστα παραδοτέα σχέδια θα 
αφορούν: 

- Γενική διάταξη δικτύου ύδρευσης & βιομηχανικού νερού χρήσης 

- Γενική διάταξη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και λοιπών στραγγιδίων 

- Γενική διάταξη δικτύου πυρόσβεσης  

- Γενική διάταξη δικτύου διανομής ισχυρών ρευμάτων 

- Γενική διάταξη δικτύου ασθενών ρευμάτων 

- Γενική διάταξη εξωτερικού φωτισμού 

 

Τεύχος 8.2: Μελέτη Εγκατάστασης αυτόματης ρύθμισης και τηλεελέγχου  

Το τεύχος 8.2 θα περιλαμβάνει «κατ' ελάχιστο»: 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές  

• Τεχνική περιγραφή του κεντρικού συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου, 
• Αρχές και πρότυπα σχεδιασμού του συστήματος, 
• Δομή του συστήματος - διάγραμμα. 
• Τυπικές λίστες σημείων για κάθε Η/Μ εξοπλισμό (π.χ. κινητήρες μηχανημάτων, inverter, αντλίες, 
ανεμιστήρες, πιεστικό ύδρευσης, λεβητοστάσιο, πυροσβεστικό συγκρότημα, σύστημα κλιματισμού, ζώνη 
φωτισμού, κ.λπ..), 
• Λίστα οργάνων πεδίου (π.χ. όργανα μέτρησης θερμοκρασίας χώρου, θερμοκρασίας ρευστού σε 
σωλήνα, σχετικής υγρασίας, CO2, πίεσης ρευστού σε σωλήνα, διαφορικής πίεσης ρευστού σε σωλήνα 
κ.λπ..), 
• Περιγραφή εφαρμογής SCADA που θ’ αναπτυχθεί για το έργο, 
• Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής, 
• Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού, 

Προμετρήσεις  
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• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών που περιγράφονται στο παρόν τεύχος, 

Σχέδια 

• Διάγραμμα συστήματος κεντρικού ελέγχου. 
• Τυπικά διαγράμματα σημείων ελέγχου για κάθε Η/Μ εξοπλισμό 

 

3.3.9 ΤΕΥΧΟΣ 9: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Η μελέτη οδοποιίας θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έργα οδοποιίας του συνόλου των 
εγκαταστάσεων, με τους σχετικούς υπολογισμούς, τεχνικές περιγραφές και σχέδια. Ειδικότερα, στο τεύχος 
αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπολογισμοί 

• Τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων οδών, καθώς και των απαιτούμενων τεχνικών έργων. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών κατασκευής έργων οδοποιίας και τεχνικών έργων. 

• Πίνακας χωματισμών για την κατασκευή των έργων οδοποιίας. 

• Αναλυτική Περιγραφή και υπολογισμοί για όλα τα σύνοδο τεχνικά έργα που απαιτούνται για την 
πλήρη λειτουργία των έργων οδοποιίας 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών. 

Σχέδια  

• Οριζοντιογραφία έργων οδοποιίας 

• Μηκοτομές έργων οδοποιίας 

• Διατομές έργων οδοποιίας 

• Τυπικές διατομές οδοποιίας και τεχνικών έργων  

• Διάγραμμα επικλίσεων. 

 

3.3.10 ΤΕΥΧΟΣ 10: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές  

1. Διαστασιολόγηση και τεχνική περιγραφή των δικτυών βιοαερίου και του εγκατεστημένου εξοπλισμού 

2. Αναλυτική τεχνική και λειτουργική περιγραφή των προτεινόμενων έργων και του τεχνικού εξοπλισμού 
διαχείρισης του βιοαερίου (αποθήκευση, διακίνηση, αξιοποίηση) η οποία θα συνοδεύεται από τεχνικά 
φυλλάδια. Στην περιγραφή θα αναλύεται και ο βοηθητικός εξοπλισμός όπως ενδεικτικά αεριοφυλάκιο, 
σύστημα καθαρισμού βιοαερίου, πυρσός καύσης, κοκ. 

Προμετρήσεις 

• Προμετρήσεις υλικών και εργασιών. 

Σχέδια 

• Γενική διάταξη έργων διαχείρισης του βιοαερίου 
• Λειτουργικά διαγράμματα ροής (P&I) στα οποία θα φαίνεται όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 
και τα όργανα μέτρησης. 
• Λεπτομέρειες έργων διαχείρισης βιοαερίου 

 

3.3.11 ΤΕΥΧΟΣ 11: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές  

Στο συγκεκριμένο τεύχος θα περιγράφεται το αναλυτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
που θα εφαρμόζεται κατά τη λειτουργία της ΕΕΑ το οποίο κατ΄ ελάχιστον θα περιλαμβάνει: 

 Παρακολούθηση εισερχόμενων απορριμμάτων και προδιαλεγμένων οργανικών: ποσοτική και 
ποιοτική παρακολούθηση.  
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 Παρακολούθηση αερίων εκπομπών – Έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων απόσμησης 

 Παρακολούθηση επιπέδων σκόνης  

 Έλεγχος ποσότητας και ποιότητας παραγόμενου χωνέματος τύπου Α.  

 Έλεγχος ποσότητας και ποιότητας παραγόμενου κομπόστ από προδιαλεγμένα οργανικά.  

 Έλεγχος καθαρότητας ανακυκλώσιμων υλικών.  

 Έλεγχος αναφορικά με τα παραγόμενα Υπολείμματα ΕΕΑ (ποιοτικός και ποσοτικός) 

 Παρακολούθηση σύστασης και ποσότητας εισόδου και εξόδου της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), ενώ θα γίνεται και καταμέτρηση των ποσοτήτων υγρών αποβλήτων εισόδου 
και των επεξεργασμένων εξόδου.  

 Παρακολούθηση βιοαερίου. 

 Παρακολούθηση απαερίων μηχανών ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου 

 Παρακολούθηση της διακύμανσης του θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου 

 Περιγραφή τρόπου εκτέλεσης χημικών αναλύσεων και προσδιορισμός απαιτούμενων παραμέτρων 
προς ανάλυση. 

Στο τεύχος θα περιλαμβάνεται τεχνική περιγραφή και τεχνικά  φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού 
για την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης.  

Προμετρήσεις 

• Εξοπλισμός για την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

Σχέδια 

 Σχέδιο  γενικής διάταξης έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης  

 

3.3.12 ΤΕΥΧΟΣ 12: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Στο παρόν τεύχος της μελέτης αφορά στην περιγραφή της οργάνωσης της λειτουργίας του συνόλου των 
έργων. Στο τεύχος αυτό περιέχεται και η οργάνωση της λειτουργίας το διάστημα της δοκιμαστικής 
λειτουργίας. Κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

- Πρόγραμμα Λειτουργίας 

- Πρόγραμμα συντήρησης 

- Ωράριο λειτουργίας και προσωπικό λειτουργίας καθηκοντολόγιο και οργανόγραμμα 

- Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού 

- Σχέδιο υγιεινής και ασφάλειας 

- Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

Στο τεύχος θα περιλαμβάνεται και έκθεση εφαρμογής των ΒΔΤ που περιλαμβάνονται στην εκτελεστική 
απόφαση (ΕΕ) 2018/1147.  

 

3.3.13 ΜΕΛΕΤΗ 13: ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το Τεύχος 13 θα αφορά στον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν το λειτουργικό 
κόστος του συνόλου του έργου και των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα στο τεύχος αυτό θα δοθούν οι βασικές 
παράμετροι που καθορίζουν το λειτουργικό κόστος του έργου σύμφωνα με τον σχεδιασμό του αναδόχου  

 Εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανάλωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας θα βασίζεται στην απορροφούμενη ισχύ του κάθε μηχανήματος και στον πραγματικό 
χρόνο ημερήσιας λειτουργίας του. Θα αφορά το σύνολο των εγκαταστάσεων του έργου. 

 Εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων. Θα βασίζεται στον πραγματικό χρόνο λειτουργίας 
κάθε μηχανήματος ανά έτος και θα αφορά τα μηχανήματα τα οποία απαιτούνται για την εύρυθμη 
λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων του έργου. 
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 Εκτίμηση των απαιτήσεων σε προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο, που απαιτείται για το σύνολο των 
εγκαταστάσεων του έργου, λαμβάνοντας υπόψη και την παροχή λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 Εκτίμηση των συστατικών του ετήσιου κόστους του προγράμματος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης του συνόλου του έργου. 

 Εκτίμηση των συστατικών του ετήσιου κόστους συντήρησης και ανταλλακτικών. 

 Εκτίμηση των συστατικών του ετήσιου κόστους για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, 
ύδρευση και τηλεπικοινωνίες. 

 Προσδιορισμός λοιπών δαπανών. 

 

3.3.14 ΤΕΥΧΟΣ 14: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Στο παρόν τεύχος θα περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά σε μορφή πίνακα οι προμετρήσεις όλων των 
εργασιών του συνόλου του έργου, όπως αυτές θα παρατίθενται και στα επιμέρους τεύχη. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των Τεχνικών Περιγραφών και των σχεδίων της μελέτης, με τις υποβαλλόμενες 
προμετρήσεις, θα υπερισχύουν τα υποβαλλόμενα τεχνικά στοιχεία.  

 

 

3.3.15 ΤΕΥΧΟΣ 15: ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Στο παρόν τεύχος ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα καταθέσει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου σε 
γραμμική μορφή, με μονάδα χρόνου τον μήνα, με βάση τις απαιτήσεις των Τευχών Δημοπράτησης, καθώς 
και τεχνική έκθεση αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος.  
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3.3.16 ΤΕΥΧΟΣ 16: ΣΑΥ - ΦΑΥ 

ΣΑΥ 

Το ΣΑΥ: 

 θα ενσωματώνει την πρόληψη των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις φάσεις/αποφάσεις της 
μελέτης του έργου και αποσκοπεί στον συντονισμό και στην καθοδήγηση όλων των εμπλεκόμενων 
στην κατασκευή. 

 περιλαμβάνει την Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ). 

 για κάθε φάση του έργου θα περιγράφεται στο ΣΑΥ η μέθοδος εκτέλεσης της κάθε εργασίας, οι 
πιθανοί κίνδυνοι καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο. 

ΦΑΥ 

Το ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του 
έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών μέχρι και 
τελικής καθαίρεσής του. Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής: 

το μητρώο του έργου, δηλαδή τα ‘ως κατασκευάσθη’ σχέδια και την τεχνική περιγραφή του, οδηγίες, 
επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ 
όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργο, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης, επισκευών, 
καθαρισμών, μετατροπών, προσθηκών, ακόμη κατεδάφισης τμημάτων ή όλου του έργου. 

 
Λάρισα, Νοέμβριος 2022 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Κόκκινου Αικατερίνη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 Η Προϊσταμένη  

Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. 
Λάρισας 

 

 

Κωστούλη Βάια 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αρίθμ. 1451/2022 (πρακτικό 46
ο
 27-12-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Θεσσαλίας 

Με την υπ’ αρίθμ. 499783/21-12-2022 Απόφαση έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Λάρισας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 
 
 
«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 
5091714, Κωδικός Ενάριθμου: 
2021ΕΠ00610076 & Ίδιοι Πόροι Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. 
Λάρισας 
  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.621.226,45 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 
(πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης) 
45.673.807,52 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 
Συνολική αξία 
(με τα δικαιώματα προαίρεσης) 
100.295.033,97 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

 

Τεύχη Δημοπράτησης 

 

 

 

 
Τεύχος 6. Τιμολόγιο  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το 
έργο. 

1.2. Οι γενικοί όροι του παρόντος τιμολογίου είναι απολύτως δεσμευτικοί για όλους τους 
διαγωνιζόμενους. 

1.3. Οι τιμές του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε τελειωμένα επιμέρους έργα, τα οποία θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του έργου. Στην τιμή κάθε επιμέρους έργου περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες που απαιτούνται για τη μελέτη και την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 
σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και θέση αυτών σε αποδοτική λειτουργία, την προμήθεια, 
μεταφορά και εγκατάσταση υλικών και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την επιτυχή 
δοκιμασία και θέση σε αποδοτική λειτουργία του Έργου, κάθε δαπάνη λειτουργίας, συντήρησης 
κλπ, μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου από τον Φορέα, καθώς και όλες οι δαπάνες για τα 
βοηθητικά έργα που είναι αλληλένδετα με την υπόψη μονάδα, έστω και αν δεν κατονομάζονται 
ρητά στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας αυτής.  

1.5. Στην κατ’ αποκοπή τιμή των έργων περιλαμβάνονται οι δαπάνες για γεωτεχνικές έρευνες 
εξακρίβωσης της ποιότητας του υπεδάφους και της στάθμης του υπόγειου ορίζοντα, για την 
κατασκευή τριγωνικών σημείων, για δοκιμαστικές φορτίσεις και για εργασίες θεμελιώσεως των 
μονάδων με το σύστημα που θα προταθεί από τον Ανάδοχο, όπως αυτό θα εγκριθεί από τον 
Εργοδότη. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες άντλησης των υπογείων υδάτων και οι 
αντιστηρίξεις πάσης φύσεως κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων. 

1.6. Για οποιαδήποτε εργασία ή εξοπλισμό που ενδεχόμενα ο διαγωνιζόμενος παρέλειψε να 
κοστολογήσει με ιδιαίτερη τιμή μονάδας κατά τη σύνταξη του Τιμολογίου Προσφοράς και του 
Προϋπολογισμού Προσφοράς του, ενώ αυτή είτε περιλαμβάνεται στην Τεχνική Μελέτη 
Προσφοράς του, είτε απαιτείται από τα Τεύχη Δημοπράτησης, ρητά επισημαίνεται ότι ουδέν 
δικαίωμα θεμελιώνεται για ιδιαίτερη αποζημίωσή του διότι τεκμαίρεται ότι η κοστολόγηση αυτή 
έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των άλλων άρθρων και άρα στο άθροισμα των τιμών των άρθρων, 
το οποίο άθροισμα συνιστά τον Προϋπολογισμό Προσφοράς της κατ’ Αποκοπή Τιμής, ο οποίος 
αποτελεί και την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

1.8. Στις κατ’ αποκοπή τιμές του παρόντος τιμολογίου δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά 
Έξοδα και Όφελος Εργολάβου, το οποίο καθορίζεται σε δέκα οκτώ επί τις εκατό (18%) επί των 
τιμών του τιμολογίου και καταβάλλεται στον Ανάδοχο επί της αξίας των εργασιών αυτών. 

Επίσης, στις κατ’ αποκοπήν τιμές του παρόντος τιμολογίου δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό για 
απρόβλεπτα, οι απολογιστικές εργασίες, η αναθεώρηση και ο Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον 
Εργοδότη.  

1.9. Όλες οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περατωμένες εργασίες 
κατασκευής, προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και εξοπλισμού, ώστε οι μονάδες να είναι 
έτοιμες για την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

1.10. Ό,τι αναφέρεται και περιγράφεται στην τεχνική προσφορά θεωρείται ότι προσφέρεται και 
περιλαμβάνεται στο οικονομικό αντικείμενο ακόμα και αν δεν γίνεται συγκεκριμένη περί τούτου 
μνεία στην ανάλυση της οικονομικής προσφοράς. Εξαιρετικά και μόνο στην περίπτωση κατά την 
οποία στη σχετική αναφορά της Τεχνικής Προσφοράς ρητά αναφέρεται ότι το περιγραφόμενο ή 
αναφερόμενο αντικείμενο δεν προσφέρεται, τότε και μόνο τότε, αυτό λογίζεται ως μη 
προσφερόμενο. 

1.11. Όλα τα είδη εργασιών που περιέχονται στο παρόν τιμολόγιο και προσφέρονται από τον 
διαγωνιζόμενο αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις 
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εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
και περιλαμβάνουν 

1.11.1 Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
παρόντος έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της 
μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.11.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή 
διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως 
και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών. 

1.12. Προς απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη» αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι 
παρακάτω δαπάνες και έξοδα που περιλαμβάνονται στις τιμές του παρόντος τιμολογίου: 

 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς 
φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]. Επιπλέον, ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου 
για καύσιμα και λιπαντικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 
ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε 
είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων 
και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν, καθώς και της μελέτης του έργου. 

Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 
και ασχέτως χώρας προέλευσης. Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένη ονομασία προϊόντος έστω 
και εκ παραδρομής, νοείται ότι αναφέρεται σε «ισοδύναμα» προϊόντα. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, 
άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, 
όπως απαιτείται) κ.λπ. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού 
και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, 
εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο 
του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε 
αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις 
σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους 
Δημοπράτησης. 
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 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η 
αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο 
προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους 
Όρους Δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης προκατασκευασμένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης 
του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, 
μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων μετά των 
δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και 
λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο 
ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους 
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή 
των έργων της παρούσας εργολαβίας). 

 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού 
εγκαταστάσεων κ.λπ.), καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους 
Όρους Δημοπράτησης έργου. 

 Οι δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων 
ή τρίτων ή πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

 Οι δαπάνες για προστατευτικά μέτρα για όλες τις καιρικές συνθήκες καθώς και η 
απομάκρυνση του βρόχινου νερού και του χιονιού. 

 Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου των υλικών και του έργου εν γένει, όπως προδιαγράφονται στα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 
ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» 
(μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, 
η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση 
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το 
τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για 
λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων 
σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις 
τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, μαζί με 
την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των 
υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων 
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υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν λόγω των συναντώμενων 
εμποδίων στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης 
έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.) και των πιθανών 
παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), από την ανάγκη κατασκευής του έργου 
κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα 
προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες 
αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε 
αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 

 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη 
παρακώλυσης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του 
κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και τις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ 
αυτά. 

 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης 
χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 
και δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), οι δαπάνες 
για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με 
τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, 
εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν 
στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του 
έργου.  

 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η 
λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από 
τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα υποβληθούν  για 
αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η 
παράδοση των στοιχείων του εδάφους, σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη 
προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή 
λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη «όπως 
κατασκευάσθηκε» 

 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζόμενων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων. 

 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
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 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, 
μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εμπόδια. 

 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών 
εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των 
δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στην Ε.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων 
κ.λπ. 

 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται από το χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική 
ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των 
εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών 
μέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του 
έργου. 

 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης 
και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και 
ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και 
εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων 
κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών 
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή 
τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη 
δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από 
τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας 
(Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές 
μελέτες, τους περιβαλλοντικούς όρους και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες δημοσίευσης της Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 
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1.13. Η αναθεώρηση της τιμής της κατ’ αποκοπή προσφοράς προκύπτει από τις επιμέρους 
αναθεωρήσεις των τιμών των άρθρων των μονάδων του παρόντος τιμολογίου με βάση τους 
συντελεστές αναθεώρησης και τα αντίστοιχα ποσοστά τους, όπως καθορίζονται στα άρθρα που 
ακολουθούν. 

1.14. Όλες οι τιμές του τιμολογίου αυτού είναι σύμφωνες με τους παραπάνω γενικούς όρους, τα τεχνικά 
δεδομένα και τις τεχνικές προδιαγραφές, του Κώδικα Δημοσίων Έργων και ειδικώς τις διατάξεις 
του για τη σύνταξη των Συμβατικών Τευχών, έχουν δε συνεκτιμηθεί και τα εγκεκριμένα ενιαία 
τιμολόγια του ΥΠΟΜΕΔΙ. 
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2 ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ) 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Το άρθρο αυτό αφορά στην απομάκρυνση οποιωνδήποτε άχρηστων υλικών, την εκρίζωση δένδρων και 
θάμνων, την προσωρινή αντιπλημμυρική προστασία του χώρου του έργου και γενικώς κάθε απαραίτητη 
εργασία για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών στον χώρο του έργου, σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη του έργου.  

Επίσης, το άρθρο αυτό αφορά σε όλες τις χωματουργικές εργασίες και τις διαμορφώσεις για την 
κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου, ήτοι: 

 Τις εκσκαφές και τις επιχώσεις για τη διαμόρφωση των απαιτούμενων επιπέδων για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

 Τη διαμόρφωση – επίστρωση των επιφανειών αυτών. 

 Τις εργασίες προετοιμασίας χώρου. 

 Όλες τις χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση των επιπέδων χωροθέτησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποδομής 

 Οτιδήποτε πλέον περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 Η εκτέλεση του συνόλου των χωματουργικών εργασιών  για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των 
παραπάνω έργων περιλαμβάνει την εκσκαφή εδαφών, την εκσκαφή ορύγματος σε έδαφος 
οποιασδήποτε σύστασης καθώς επίσης και την κατασκευή συμπυκνωμένου επιχώματος εν γένει, 
καθώς και οτιδήποτε πλέον περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και κάθε 
άλλη μη ρητά κατονομαζόμενη αλλά απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 
των χωματουργικών εργασιών. 

 

Επίσης, το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής 
των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης του έργου, καθώς επίσης και της 
Μελέτης Τεχνικής Προσφοράς, των έργων εσωτερικής οδοποιίας του έργου για την εξυπηρέτηση των νέων 
εγκαταστάσεων στον χώρο, ήτοι: 

 Ανακατασκευή κύριας οδού 

 Βελτίωση και επέκταση οδού εξυπηρέτησης Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων 

Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες (χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα). 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, τα υλικά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.):  ΟΔΟ 1123 Α – 50% 

     ΟΔΟ 1133Α – 25% 

ΟΔΟ 1530 – 5% 

ΟΔΟ 3111Β– 10% 

ΟΔΟ 3211Β– 10% 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

(Τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειμένου του άρθρου). 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):  ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

       € (αριθμητικώς):  791.339,00  



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
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ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ 

Το άρθρο αυτό αφορά στην εγκατάσταση, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου, όλου του 
απαραίτητου παραγωγικού εξοπλισμού της μονάδας υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας ΑΣΑ (όπως 
ενδεικτικά κόσκινα επεξεργασίας, μαγνητικούς διαχωριστές, βαλλιστικό διαχωριστή, οπτικούς 
διαχωριστές, πρέσα δεματοποίησης ανακυκλώσιμων, ταινιομεταφορείς κλπ), της μονάδας υποδοχής και 
μηχανικής επεξεργασίας ΠΟΑ (όπως ενδεικτικά τεμαχιστή σάκων, κόσκινο επεξεργασίας, μαγνητικό 
διαχωριστή, κλπ), του τμήματος ωρίμανσης (μεμβράνες ωρίμανσης ΑΣΑ και ΠΟΑ) και ραφιναρίας 
(ενδεικτικά όπως κόσκινο, βαρυμετρική τράπεζα).  

Δεν περιλαμβάνει κτίρια και τον εξοπλισμό των πάγιων εγκαταστάσεων των κτιρίων (φωτισμός, 
εξαερισμός κ.λπ.), τα οποία περιλαμβάνονται στα άρθρα 6 και 5 αντίστοιχα. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.):  ΗΛΜ 52 – 20% 

ΗΛΜ 61 – 10% 

ΗΛΜ 80 – 10% 

     ΗΛΜ 81 – 60% 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 

€ (αριθμητικώς): 6.764.900,00 

 

 

 
  



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΑ 

Το άρθρο αυτό αφορά στην εγκατάσταση, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου, όλου του 
απαραίτητου εξοπλισμού βιολογικής επεξεργασίας όπως:  

 Αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης οργανικού, με τον παρελκόμενο κατά περίπτωση αυτών 
εξοπλισμό όπως αντλίες τροφοδοσίας- εκκένωσης-ανάμιξης, διατάξεις αφυδάτωσης κ.λπ, 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό τους, αυτοματισμούς και όργανα ελέγχου της λειτουργίας τους, 
διατάξεις θέρμανσης τους κ.λπ. 

 Αντιδραστήρες αερόβιας χώνευσης οργανικού με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό τους, 
αυτοματισμούς και όργανα ελέγχου της λειτουργίας τους καθώς και σταθερού βοηθητικού 
εξοπλισμού τους όπως διατάξεις ανάμιξης, ανακυκλοφορίας, αερισμού κ.λπ. 

 

Δεν περιλαμβάνει κτίρια και τον εξοπλισμό των πάγιων εγκαταστάσεων των κτιρίων (φωτισμός, 
εξαερισμός κ.λπ.). 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.):  ΗΛΜ 52 – 20% 

ΗΛΜ 61 – 10% 

ΗΛΜ 80 – 10% 

     ΗΛΜ 81 – 60% 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  

€ (αριθμητικώς): 7.640.000,00 

 

 

 
  



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΑ 

Το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη όλων των απαραίτητων 
έργων και συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος, τα οποία περιλαμβάνουν τα έργα διαχείρισης των 
υγρών αποβλήτων, τα έργα διαχείρισης αέριων ρύπων και τα έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την ολοκλήρωση 
των εργασιών. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.):  ΗΛΜ 52 – 20% 

ΗΛΜ 61 – 10% 

ΗΛΜ 80 – 40% 

ΗΛΜ 81 – 20% 

     ΥΔΡ 6620.1 – 10% 

 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

(Τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειμένου του άρθρου). 

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΕΞΙ   

       € (αριθμητικώς):  3.126.536,00 

 

 

 

 
  



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
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ΑΡΘΡΟ 5ο: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΑ 

Το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης του έργου, καθώς επίσης και της 
Μελέτης Τεχνικής Προσφοράς, όλων των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών έργων τόσο των 
εξωτερικών δικτύων, όσον και των δικτύων εσωτερικά των κτιρίων, όπως: 

 εγκαταστάσεις ύδρευσης (πόσιμο – βιομηχανικό νερό) 

 εγκαταστάσεις αποχέτευσης 

 εγκαταστάσεις πυροπροστασίας 

 εγκαταστάσεις κλιματισμού – θέρμανσης - αερισμού 

 εγκαταστάσεις ηλεκτρικών 

 εγκαταστάσεις γείωσης – αντικεραυνικής προστασίας 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την ολοκλήρωση 
των εργασιών. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.):  ΗΛΜ 08 - 20% 

     ΗΛΜ 21 – 20% 

     ΗΛΜ 52 - 40% 

     ΗΛΜ 80 – 10% 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

(Τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειμένου του άρθρου). 

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  

       € (αριθμητικώς):  3.300.000,00 

 

 

 

 
  



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
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ΑΡΘΡΟ 6ο: ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΑ 

Το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης του έργου, καθώς επίσης και της 
Μελέτης Τεχνικής Προσφοράς, των κτιριακών εγκαταστάσεων πλην του ενσωματωμένου Η/Μ εξοπλισμού 
τους. Συγκεκριμένα, αφορά στην κατασκευή όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν για 
την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του έργου. 

 

Επιπλέον, το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής 
των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης του έργου, καθώς επίσης και της 
Μελέτης Τεχνικής Προσφοράς: 

- των έργων υποδομής, όπως δεξαμενές νερού, υποσταθμός, ζυγιστήριο, περίφραξη 

- των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 

- των έργων πρασίνου (φύτευση – άρδευση) 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την ολοκλήρωση 
των εργασιών. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.):  ΟΙΚ 2124 – 10% 

ΟΙΚ 6104 – 25% 

ΟΙΚ 3215 – 10% 

ΟΙΚ 3816 – 5% 

ΟΙΚ 3873 – 15% 

ΥΔΡ 6620.1 - 5% 

ΥΔΡ 6053 – 2% 

ΥΔΡ 6301 – 10% 

ΥΔΡ 6329 – 10% 

ΥΔΡ 6311 – 5% 

ΠΡΣ 5110 – 2% 

ΠΡΣ 5210 – 1% 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

(Τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειμένου του άρθρου). 

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ 

       € (αριθμητικώς): 5.113.445,00 

 
  



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ           14 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη όλων των απαιτούμενων 
έργων καθαρισμού και ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου από την αναερόβια 
χώνευση. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την ολοκλήρωση 
των εργασιών. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.):  ΗΛΜ 05 – 10% 

ΗΛΜ 58 – 60% 

ΗΛΜ 81 – 20% 

ΗΛΜ 83 – 10% 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

(Τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειμένου του άρθρου). 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):  ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

       € (αριθμητικώς):    850.000,00 

 

 
  



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
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ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΙΜΗΜΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Το άρθρο αυτό αφορά στη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών το 
οποίο εκκινεί μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τα 
προβλεπόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη από τον ανάδοχο, ο οποίος θα διαθέσει το αναγκαίο προς 
τούτο προσωπικό.  

Κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, οι δαπάνες προσωπικού, αναλώσιμων, 
χημικών, καυσίμων, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, ύδατος, τηλεφωνίας, ηλεκτρικής 
ενέργειας  βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την ολοκλήρωση 
των εργασιών. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.):  ΗΛΜ 08- 30% 

ΗΛΜ 80 – 10% 

     ΗΛΜ 81 – 60% 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

(Τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειμένου του άρθρου). 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):  ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

       € (αριθμητικώς):  720.000,00 

 

 

 
  



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
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ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το άρθρο αυτό αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου κινητού εξοπλισμού που απαιτείται για τη 
λειτουργία της εγκατάστασης όπως φορτωτές, περονοφόρα οχήματα, αναστροφείς κομπόστ κλπ, ανάλογα 
με την τεχνική προσφορά του Αναδόχου και τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

(Τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειμένου του άρθρου). 

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

€ (αριθμητικώς): 1.523.500,00 
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ΑΡΘΡΟ 10ο: ΜΕΛΕΤΕΣ 

Το άρθρο αυτό αφορά στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών όπως περιγράφονται στον 
Κανονισμό Μελετών Έργου και τα λοιπά οικεία Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

(Τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειμένου του άρθρου). 

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  

€ (αριθμητικώς): 250.000,00 
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ΑΡΘΡΟ 11ο: 6ΕΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Το άρθρο αυτό αφορά στη λειτουργία της ΜΕΑ, για έξι (6) έτη από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου, ο οποίος θα 
διαθέσει το αναγκαίο προς τούτο προσωπικό.  

Κατά το διάστημα της λειτουργίας του έργου, οι δαπάνες προσωπικού, αναλώσιμων, χημικών, καυσίμων, 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, ύδατος, τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας κλπ., όπως 
αυτές αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την ολοκλήρωση 
των εργασιών. 

Η τιμή αφορά στη διαχείριση και επεξεργασία 74.079 tn/έτος, ήτοι 444.474 tn για έξι (6) έτη. 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

(Τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειμένου του άρθρου). 

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ  

       € (αριθμητικώς):    16.395.420,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗ 

για την  

 πλήρη μελέτη,  

 κατασκευή του έργου,  

 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου,  

 προμήθεια του κινητού εξοπλισμού και  

 6ετή κανονική λειτουργία,  

σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα οικεία Τεύχη Δημοπράτησης 
και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το παρόν έργο. 

 

Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αναλύθηκαν στα άρθρα 1 έως 11 του παρόντος τιμολογίου και 
αποτελεί το άθροισμα των κατ’ αποκοπή τιμών των επιμέρους άρθρων άνευ του ποσοστού ΓΕ και ΟΕ, των 
απροβλέπτων, των απολογιστικών εργασιών, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  

       € (αριθμητικώς):   46.475.140,00 

Λάρισα, Νοέμβριος 2022 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Κόκκινου Αικατερίνη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 Η Προϊσταμένη  

Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Λάρισας 

 

 

Κωστούλη Βάια 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αρίθμ. 1451/2022 (πρακτικό 46ο 27-12-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Με την υπ’ αρίθμ. 499783/21-12-2022 Απόφαση έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Δ.Τ.Ε 

Π.Ε. Λάρισας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 
 
 
«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 
5091714, Κωδικός Ενάριθμου: 
2021ΕΠ00610076 & Ίδιοι Πόροι Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. 
Λάρισας 
  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.621.226,45 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 
(πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης) 
45.673.807,52 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 
Συνολική αξία 
(με τα δικαιώματα προαίρεσης) 
100.295.033,97 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

 

Τεύχη Δημοπράτησης 

 

 

 

 

 
Τεύχος 7.1. Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
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1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

1.1. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 

Πίνακας 1: Προμετρήσεις έργων Χωματουργικών Διαμορφώσεων και έργων Οδοποιίας 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Εκσκαφές σε Γαιώδη 72.485,40 m3 

Εκσκαφές σε Βραχώδη 39.030,60 m3 

Επιχώσεις 79.904,00 m3 

Ασφαλτοστρώσεις 18.182,00 m2 

Ερείσματα 1.030,00 m2 

Βάση Οδοστρωσίας 3.549,00 m3 

Τοίχος Αντιστήριξης 999,00 m3 

Πεζοδρομήσεις 350,00 m2 

 
Πίνακας 2: Προμετρήσεις Εργασιών Εξοπλισμού Υποδοχής, Μηχανικής Επεξεργασίας, Ραφιναρίας και 

Ωρίμανσης ΑΣΑ και ΠΟΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Γερανογέφυρα με αρπάγη και 
θάλαμο ελέγχου 

1 
121 m3/hr 

Σχίστης Σάκων ΑΣΑ 2 19 tn/hr 

Σχίστης Σάκων ΠΟΑ 1 6 tn/hr 

Κόσκινο 65-80mm ΑΣΑ 2 18 tn/hr 

Κόσκινο 80-300mm ΑΣΑ 1 16 tn/hr 

Κόσκινο 80mm ΠΟΑ 1 6 tn/hr 

Καμπίνα χειροδιαλογής 3 8 άτομα 

Μαγνητικός Διαχωριστής 
ρεύματος <65mm ΑΣΑ 

1 
17 tn/hr 

Αλουμινοδιαχωριστής 
ρεύματος <65mm 

1 
17 tn/hr 

Μαγνητικός Διαχωριστής 
ρεύματος 65-80mm ΑΣΑ 

1 
6 tn/hr 

Αλουμινοδιαχωριστής 
ρεύματος 65-80mm ΑΣΑ 

1 
6 tn/hr 

Μαγνητικός Διαχωριστής 
ρεύματος 80-300mm 

1 
9 tn/hr 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ 

Αλουμινοδιαχωριστής 
ρεύματος 80-300mm 

1 
8 tn/hr 

Μαγνητικός Διαχωριστής 
ρεύματος ΠΟΑ 

1 
6 tn/hr 

Βαλλιστικός Διαχωριστής ΑΣΑ 1 8 tn/hr 

Διπλός Οπτικός Διαχωριστής 
LDPE-Χαρτιού 

1 
4,5 και 4 tn/hr 

Διπλός Οπτικός Διαχωριστής 
3D 

1 
3 και 1 tn/hr 

Πρέσσα Δεματοποίησης 
Ανακυκλωσίμων 

1 
3,5 tn/hr 

Καμπίνες Ποιοτικού Ελέγχου 4 4 άτομα 

Κόσκινο Ραφιναρίας 20mm 
ΑΣΑ 

1 
14 tn/hr 

Κόσκινο Ραφιναρίας 20mm 
ΠΟΑ 

1 
5 tn/hr 

Βαρυμετρική Τράπεζα 
Ραφιμαρίας ΑΣΑ 

1 
14 tn/hr 

Βαρυμετρική Τράπεζα 
Ραφιμαρίας ΠΟΑ 

1 
5 tn/hr 

Ενσακκιστής Κόμποστ 1 20 tn/day 

Μεταφορική ταινία εξόδου 
σχίστη σάκων 1400mm 

76 m2 1400 mm 

Μεταφορική ταινία 2000mm 254 m2 2000 mm 

Μεταφορική ταινία 1600mm 32 m2 1600 mm 

Μεταφορική ταινία 1400mm 63 m2 1400 mm 

Μεταφορική ταινία 1200mm 420 m2 1200 mm 

Μεταφορική ταινία 1000mm 300 m2 1000 mm 

Σιλό 6 10 m3 

Μεμβράνες Ωρίμανσης ΑΣΑ 
και ΠΟΑ 

1 8000 m2 

 
Πίνακας 3: Προμετρήσεις Εργασιών Εξοπλισμού Βιολογικής Επεξεργασίας ΑΣΑ και ΠΟΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Κατασκευή Αντιδραστήρων 
Αναερόβιας Χώνευσης ΑΣΑ και 
ΠΟΑ 

18 156 m2 

Εξοπλισμός Αντιδραστήρων 
Αναερόβιας Χώνευσης ΑΣΑ και 
ΠΟΑ 

18 - τεμάχιο 

Αεροφυλάκιο 1 2.000 m3 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΑ 

Πυρσός Καύσης 1 400 m3/hr 

Κατασκευή Αντιδραστήρων 
Αερόβιας Κομποστοποίησης ΑΣΑ 
και ΠΟΑ 

16 180 m2 

Εξοπλισμός Αντιδραστήρων 
Αερόβιας Κομποστοποίησης ΑΣΑ 
και ΠΟΑ 

16 - τεμάχιο 

 
Πίνακας 4: Προμετρήσεις έργων περιβαλλοντικής προστασίας ΜΕΑ 

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΑ 

ΕΡΓΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΜΕΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Σακκόφιλτρο Υποδοχής ΑΣΑ 1 66.000 m3/hr 

Σακκόφιλτρο Μηχανικής 
Επεξεργασίας ΑΣΑ 

1 25.000 m3/hr 

Σακκόφιλτρο Μηχανικής 
Επεξεργασίας ΠΟΑ 

1 15.000 m3/hr 

Σακκόφιλτρο Ραφιναρίας ΑΣΑ 
και ΠΟΑ 

1 15.000 m3/hr 

Πλυντηρίδα Αναερόβιας 
Χώνευσης ΑΣΑ και ΠΟΑ 

1 31.800 m3/hr 

Πλυντηρίδα Αερόβιας 
Κομποστοποίησης ΑΣΑ και 
ΠΟΑ 

1 73.900 m3/hr 

Βιόφιλτρο Υποδοχής και 
Μηχανικής Επεξεργασίας ΑΣΑ 

1 1.211 m2 

Βιόφιλτρο Υποδοχής 
Μηχανικής Επεξεργασίας ΠΟΑ 

1 809 m2 

Βιόφιλτρο Αναερόβιας 
Χώνευσης ΑΣΑ και ΠΟΑ 

1 212 m2 

Βιόφιλτρο Αερόβιας 
Κομποστοποίησης ΑΣΑ και 
ΠΟΑ 

1 493 m2 

Δίκτυο εξαερισμού κτηρίου 
Υποδοχής ΑΣΑ και ανεμιστήρας  

1 66.000 m3/hr 

Δίκτυο τοπικού εξαερισμού 
(αποκονίωσης) κτηρίου 
Μηχανικής Επεξεργασίας ΑΣΑ 
και ανεμιστήρας 

1 25.000 m3/hr 
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Δίκτυο γενικού εξαερισμού 
κτηρίου Μηχανικής 
Επεξεργασίας ΑΣΑ και 
ανεμιστήρας 

1 90.000 m3/hr 

Δίκτυο τοπικού εξαερισμού 
(αποκονίωσης) κτηρίου 
Υποδοχής και Μηχανικής 
Επεξεργασίας Π.Ο.Α. και 
ανεμιστήρας 

1 15.000 m3/hr 

Δίκτυο γενικού εξαερισμού 
κτηρίου Υποδοχής και 
Μηχανικής  Επεξεργασίας 
Π.Ο.Α και ανεμιστήρας 

1 106.400 m3/hr 

Δίκτυο Αεραγωγών και 
Ανεμιστήρας Απαγωγής 
Τμήματος Αναεροβιας 
Χώνευσης ΑΣΑ και ΠΟΑ 

1 31.800 m3/hr 

Δίκτυο Αεραγωγωγών και 
Ανεμιστήρας Απαγωγής 
Τμήματος Αερόβιας 
Κομποστοποίησης ΑΣΑ και 
ΠΟΑ 

1 73.900 m3/hr 

Δίκτυο Αεραγωγών και 
Ανεμιστήρας Απαγωγής 
Τμήματος Ραφιναρίας ΑΣΑ και 
ΠΟΑ 

1 15.000 m3/hr 

ΕΡΓΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Δεξαμενή εξισορρόπησης 1 288 m3 

Δεξαμενή Βιολογικής 
Επεξεργασίας με 
απονιτροποίηση και αερισμό 

1 360 m3 

Δεξαμενή Τροφοδοσίας 
Αντίστροφης Όσμωσης 

1 80 m3 

Δεξαμενή Πάχυνσης 1 96 m3 

Δεξαμενή Χλωρίωσης 1 11,25 m3 

Δεξαμενή Επεξεργασμένων 1 170 m3 

Κτίριο Εξυπηρέτησης ΜΕΣ 1 50 m2 

Χωματουργικες εργασίες 
αγωγού διάθεσης 

3780 0,90X2,10 m3 

Αγωγός Διάθεσης 
Επεξεργασμένων από HDPE 
10Atm 

2000 315 mm 

Φρεάτια επίσκεψης αγωγού 
διάθεσης 

40   τεμάχιο 

Τεχνικό εκβολής αγωγού στον 
αποδέκτη 

1 - τεμάχιο 
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Εξοπλισμός Αερισμού και 
Ανάδευσης Δεξαμενής 
Εξισορρόπησης 

1 - 

Flow jet, Αναδευτήρας 
και Αντλίες 

τροφοδοσίας 
Βιολογικής Βαθμίδας 

Μονάδα Λεπτοκοσκίνισης 
0,25mm 

1 - τεμάχιο 

Υποβρύχιοι Αναδευτήρες 
Βιολογικής Βαθμίδας 

2 - 
τεμάχιο 

Δίκτυο Διάχυσης αέρα 
Βιολογικής Βαθμίδας 

1 - 
τεμάχιο 

Φυσητήρες αερισμού 2 450 Νm3/hr 

Αντλίες ανακυκλοφορίας 2 - τεμάχιο 

Αντλίες τροφοδοσίας MBR 2 - τεμάχιο 

Αντλίες τροφοδοσίας 
Αντίστροφης Όσμωσης 

2 5 m3/hr 

Σύστημα ΜΒR 1 80 m3/ημέρα 

Μονάδα Αντίστροφης 
Όσμωσης 

1 80 m3/ημέρα 

Αντλίες απομάκρυνσης 
παχυμένης λάσπης 

2 - 
τεμάχιο 

Αντλίες καθαρών 2 - τεμάχιο 

ΕΡΓΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Εξοπλισμός Δειγματοληψίας 
και Ανάλυσης Υπογείων 
Υδάτων, Στραγγισμάτων, 
Ομβρίων 

1 - τεμάχιο 

Εξοπλισμός Παρακολούθησης 
εκρηκτικών συγκεντρώσεων 
βιοαερίου 

1 - τεμάχιο 

Φορητό σύστημα 
συγκέντρωσης των 
αιωρούμενων στερεών 
σωματιδίων στην ατμόσφαιρα 

1 - τεμάχιο 

Φορητό οσμόμετρο 1 - τεμάχιο 

 
Πίνακας 5: Προμετρήσεις Η/Μ Έργων Εγκαταστάσεων ΜΕΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΑ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ-ΑΣΘΕΝΗ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 

τεμ 1 
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εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
(π.χ. καλωδιώσεις κινητήρων, εσχάρες/σωληνώσεις, τοπικά χειριστήρια, 
κλπ) 

τεμ 1 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
(VOICE-DATA, CCTV, κλπ) 

τεμ 1 

4 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΦΡ-ΥΑ 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

5 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ MCC-ΜΔΑ1 
(μετά των όποιων πεδίων και υποπινάκων) 

τεμ 1 

6 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ MCC-ΜΔΑ2 
(μετά των όποιων πεδίων και υποπινάκων) 

τεμ 1 

7 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

τεμ 1 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 
εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
(π.χ. καλωδιώσεις κινητήρων, εσχάρες/σωληνώσεις, τοπικά χειριστήρια, 
κλπ) 

τεμ 1 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
(VOICE-DATA, CCTV, κλπ) 

τεμ 1 

4 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΦΡ-ΠΑ 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

5 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ 
ΠΦΡ-ΒΕΧ 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

6 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΦΡ-
ΒΕΚ 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

7 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ MCC-ΠΑ 
(μετά των όποιων πεδίων και υποπινάκων) 

τεμ 1 

8 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ MCC-ΒΕΧ1 
(μετά των όποιων πεδίων και υποπινάκων) 

τεμ 1 

9 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ MCC-ΒΕΧ2 
(μετά των όποιων πεδίων και υποπινάκων) 

τεμ 1 

10 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MCC-ΒΕK1 
(μετά των όποιων πεδίων και υποπινάκων) 

τεμ 1 

11 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MCC-ΒΕK2 
(μετά των όποιων πεδίων και υποπινάκων) 

τεμ 1 

12 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

τεμ 1 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ)     

1 ΠΕΔΙΑ Μ.Τ. ΑΦΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ τεμ 1 
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2 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Μ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 
(min 2000kVA) 

τεμ 2 

3 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ Η/Ζ 
(min 800kVA) 

τεμ 1 

4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(min 30kVA) 

τεμ 1 

5 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Γ.Π.Χ.Τ. 
(μετά των όποιων πεδίων και υποπινάκων, περιλαμβανομένης της 
μεταγωγής από το Η/Ζ) 

τεμ 1 

6 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 
(min 600kVar σε χαμηλή τάση, επιπλέον διόρθωση σε Μ/Σ) 

τεμ 1 

7 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΦΡ-ΥΠ 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

8 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 
εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

9 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ τεμ 1 

9 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟ CHP 
(γεν. πίνακας χαμηλής τάσης, μετασχηματιστής, πεδία μέσης τάσης, κλπ) 
(Περιλαμβάνεται στο αντικείμενο διαχείρισης βιοαερίου) 

τεμ - 

10 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ τεμ 1 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 
εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
(VOICE-DATA, CCTV, R-TV, κλπ) 

τεμ 1 

3 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΦΡ-ΚΔ 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

4 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

τεμ 1 

5 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 
εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ τεμ 1 

3 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ τεμ 1 

4 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΦΡ-ΠΝ 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

5 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ MCC-ΠΝ 
(μετά των όποιων πεδίων και υποπινάκων) 

τεμ 1 

6 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

τεμ 1 

6 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 

τεμ 1 
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εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΦΡ-ΑΑ 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

3 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

τεμ 1 

7 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΜΕΤΑΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 
εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΦΡ-ΩΡ 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

3 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

τεμ 1 

8 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜEΝΑ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 
εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΦΡ-ΥΠ2 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

3 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

τεμ 1 

9 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΑΣΑ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 
εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΦΡ-ΥΠ2 
(κοινός με Υπόστεγο υποδοχής κόμποστ από Προδιαλεγμένα) 

τεμ - 

3 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

τεμ 1 

10 ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 
εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
(π.χ. καλωδιώσεις κινητήρων, εσχάρες/σωληνώσεις, τοπικά χειριστήρια, 
κλπ) 

τεμ 1 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
(VOICE-DATA, CCTV, κλπ) 

τεμ 1 

4 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΦΡ-ΡΦ 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

5 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ MCC-ΡΦ 
(μετά των όποιων πεδίων και υποπινάκων) 

τεμ 1 

6 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

τεμ 1 

11 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΩΡΙΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ     
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1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 
εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΦΡ-ΥΠ1 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ - 

3 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

τεμ 1 

12 ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Ε.Σ. & ΜΟΝΑΔΑ Ε.Ε.Σ.     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
(π.χ. φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, 
εσχάρες/σωληνώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
(π.χ. καλωδιώσεις κινητήρων, εσχάρες/σωληνώσεις, τοπικά χειριστήρια, 
κλπ) 

τεμ 1 

3 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ τεμ 1 

4 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΦΡ-ΜΕΣ 
(μετά των όποιων υποπινάκων) 

τεμ 1 

5 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ MCC-ΜΕΣ 
(μετά των όποιων πεδίων και υποπινάκων) 

τεμ 1 

6 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Σ. 

τεμ 1 

13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΥ     

1 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Σ.Ε. 
(π.χ. Servers, οθόνες, εκτυπωτές, λογισμικά Η/Υ, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Σ.Ε. 
(με Η/Υ, κλπ) 

τεμ 2 

3 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Τ.Σ.Ε. τεμ 9 

4 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SCADA 
(για Κ.Σ.Ε. και Π.Σ.Ε.) 

τεμ 1 

5 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

τεμ 1 

14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ) ΧΩΡΟΣ     

1 ΦΡΕΑΤΙΟ τεμ 73 

2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ τεμ 37 

3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΚΤΗΡΙΟΥ τεμ 97 

4 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

τεμ 28 

5 
ΚΥΡΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
(ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ) 

m 1600 

6 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ/ΦΡΕΑΤΙΑ, κλπ) 

τεμ 1 

Η/Μ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
(WC ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) 

τεμ 1 
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2 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ τεμ 1 

3 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ τεμ 1 

2 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ τεμ 1 

3 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ)     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
(4 ΛΕΚΑΝΕΣ, 6 ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ, 4 ΝΙΠΤΗΡΕΣ) 

τεμ 1 

2 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

5 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

6 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

7 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΜΕΤΑΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ & ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ τεμ 1 

2 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

8 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜEΝΑ     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

9 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΑΣΑ     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

10 ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ τεμ 1 

2 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

11 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΩΡΙΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

12 ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Ε.Σ.     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (WC) τεμ 1 

2 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 1 

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ) ΧΩΡΟΣ     

1 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ τεμ 42 

2 ΑΓΩΓΟΣ uPVC Φ110-Φ200 EN1329 m 200 

3 ΑΓΩΓΟΣ PVC Σ.41 Φ160 m 240 

4 ΑΓΩΓΟΣ PVC Σ.41 Φ200 m 290 

5 ΑΓΩΓΟΣ PVC Σ.41 Φ250 m 90 

6 ΑΓΩΓΟΣ PVC Σ.41 Φ315 m 690 

7 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

τεμ 1 

ΥΔΡΕΥΣΗ (ΠΟΣΙΜΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΝΕΡΟ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ     
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1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΑ 
(WC ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 2 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΑ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

4 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 2 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

4 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

5 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 
(4 ΛΕΚΑΝΕΣ, 6 ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ, 4 ΝΙΠΤΗΡΕΣ) 

τεμ 1 

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
(6 ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ, 4 ΝΙΠΤΗΡΕΣ, BOILER min800Lt, ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
min16m2, κλπ) 

τεμ 1 

4 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ     

1 
ΠΛΗΡΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ (ΚΑΘΑΡΟΥ) ΝΕΡΟΥ 
(1+1 αντλίες, min 10m3/h - 5Bar) 

τεμ 1 

5 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΜΕΤΑΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

6 ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

7 ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Ε.Σ.     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
(WC, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Σ.     
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1 
ΠΛΗΡΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 
(ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε.Ε.Σ.) 
(min 1+1 αντλίες, min 15m3/h - 6Bar) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ) ΧΩΡΟΣ     

1 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ/ΜΟΝΑΔΑ τεμ 22 

2 ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ τεμ 3 

3 ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Φ32 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 10Bar EN12201 m 12 

4 ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Φ40 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 10Bar EN12201 m 90 

5 ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Φ50 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 10Bar EN12201 m 650 

6 ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Φ75 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 10Bar EN12201 m 300 

7 ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Φ90 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 10Bar EN12201 m 160 

8 ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Φ32 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 10Bar EN12201 m 90 

9 ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Φ40 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 10Bar EN12201 m 170 

10 ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Φ50 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 10Bar EN12201 m 340 

11 ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Φ75 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 10Bar EN12201 m 60 

12 ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Φ90 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 10Bar EN12201 m 80 

13 ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Φ110 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 10Bar EN12201 m 780 

14 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(π.χ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΙΟΦΙΛΤΡΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ, κλπ) 

τεμ 1 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ) ΧΩΡΟΣ     

1 ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ τεμ 4 

2 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ή/και ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ) 

τεμ 48 

3 
ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΥΠΟΥ "Α" 
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ή/και ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ) 

τεμ 10 

4 
ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΥΠΟΥ "Β" 
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ή/και ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ) 

τεμ 6 

5 ΑΓΩΓΟΣ Φ75 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 16Bar m 70 

6 ΑΓΩΓΟΣ Φ125 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 16Bar m 380 

7 ΑΓΩΓΟΣ Φ160 HDPE/3ης ΓΕΝΕΑΣ 16Bar m 1550 

8 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τεμ 1 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MONIMOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΦΩΛΕΕΣ) 
ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Α.Σ.Α. 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
(SPRINKLERS) ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Α.Σ.Α. 

τεμ 2 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MONIMOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΦΩΛΕΕΣ) 
ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Σ.Α. 

τεμ 3 

4 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

τεμ 1 
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5 

ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, 
ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ, ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SPRINKLERS, κλπ) 

τεμ 1 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MONIMOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΦΩΛΕΕΣ) 
ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MONIMOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΦΩΛΕΕΣ) 
ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MONIMOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΦΩΛΕΕΣ) 
ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) 

τεμ 1 

4 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

τεμ 1 

5 

ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, 
ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ, ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SPRINKLERS, κλπ) 

τεμ 1 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ)     

1 

ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (1 ΑΝΑ 
ΧΩΡΟ), κλπ) 

τεμ 1 

5 ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
(ΕΡΜΑΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

τεμ 1 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, 
ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ, κλπ) 

τεμ 1 

6 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ     

1 
ΠΛΗΡΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
(1 Η/Κ 1Π/Κ & 1 jockey αντλίες, min 230m3/h - 6,5Bar, κατά EN12845) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ EN12845, κλπ) 

τεμ 1 

7 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MONIMOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΦΩΛΕΕΣ) τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
(SPRINKLERS) 

τεμ 1 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, κλπ) 

τεμ 1 

8 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΜΕΤΑΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MONIMOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΦΩΛΕΕΣ) τεμ 1 
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2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, κλπ) 

τεμ 1 

9 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜEΝΑ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, κλπ) 

τεμ 1 

10 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΑΣΑ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, κλπ) 

τεμ 1 

11 ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ     

1 ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MONIMOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΦΩΛΕΕΣ) τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

τεμ 1 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, κλπ) 

τεμ 1 

12 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΩΡΙΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, κλπ) 

τεμ 1 

13 ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Ε.Σ.     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
(ΕΡΜΑΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

τεμ 1 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, 
ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ, κλπ) 

τεμ 1 

14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Σ.     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
(ΕΡΜΑΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

τεμ 1 

3 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, 
ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ, κλπ) 

τεμ 1 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ.) 

τεμ 1 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ.) 

τεμ 1 
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2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ) 

τεμ 1 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ)     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ) 

τεμ 1 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ) 

τεμ 1 

5 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ) 

τεμ 1 

6 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ) 

τεμ 1 

7 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΜΕΤΑΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ) 

τεμ 1 

8 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜEΝΑ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ) 

τεμ 1 

9 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΑΣΑ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ) 

τεμ 1 

10 ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ     
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1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ) 

τεμ 1 

11 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΩΡΙΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ) 

τεμ 1 

12 ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Ε.Σ.     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(π.χ. θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές γειώσεις, κλπ) 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(κλωβός Faraday, πρόσθετα αλεξικέραυνα ιονισμού στην οροφή, διατάξεις 
απαγωγής υπερτάσεων, κλπ) 

τεμ 1 

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ) ΧΩΡΟΣ     

1 
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΜΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ, ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ min15m, 
ΠΛΗΡΕΣ (π.χ. ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΠΛΗΓΜΑΤΩΝ, κλπ) 

τεμ 6 

2 

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(π.χ. λοιπές γειώσεις όπως ενδεικτικά: τρίγωνα γείωσης, ισοδυναμική 
σύνδεση θεμελιακών γειώσεων, κλπ) 

τεμ 1 

ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-
ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Α.Σ.Α. 

τεμ 1 

2 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-
ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

τεμ 1 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ)     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
(Ανεμιστήρες, κλπ) 

τεμ 1 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-
ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

τεμ 1 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Ε.Σ.     

1 
ΠΛΗΡΗΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-
ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

τεμ 1 

2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ τεμ 1 
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Πίνακας 6: Προμετρήσεις Κτιριολογικών Έργων και Έργων Υποδομής  Εγκαταστάσεων ΜΕΑ 

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Εκσκαφές κτιριακών εγκαταστάσεων γαιώδη 9.600 m3 

Εκσκαφές κτιριακών εγκαταστάσεων βραχώδη 6.400 m3 

Επανεπιχώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων 10.000 m3 

Υποδοχή ΑΣΑ - Μηχανική Επεξεργασία ΑΣΑ 5.040 m2 

Υποδοχή και Μηχανική Επεξεργασία ΠΟΑ 5.045 m2 

Ραφιναρία ΑΣΑ και ΠΟΑ 685 m2 

Κτίριο Διοίκησης 160 m2 

Χώροι Υποδοχής Κόμποστ 340 m2 

Χώρος Αποθήκευσης Κόμποστ 345 m2 

Χώρος Αποθήκευσης Ανακυκλωσίμων 1.295 m2 

Κτίριο Υποσταθμού 90 m2 

Δεξαμενές νερού 175 m2 

Ζυγιστήριο 1 τεμάχιο 

Περίφραξη 995 m 

Φυτευση δέντρων 245 τεμάχιο 

Φύτευση θάμνων 800 τεμάχιο 

Κατασκευή ορθογωνικού οχετου  150 m 

Κατασκευή οχετού Φ800 40 m 

Κατασκευή οχετού Φ600 16 m 

Φρεάτια διακλάδωσης 7 τεμάχιο 

Κατασκευή επενδεδυμένης τραπεζοειδής τάφρου 32 m3 

Κατασκευή επενδεδυμένης ορθογωνικής τάφρου 115 m3 

Κατασκευή βαθμιδωτού ρείθρου 15 m3 

 

 

 
Πίνακας 7: Προμετρήσεις Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Εγκατάσταση Ενεργειακής 
Αξιοποίησης Βιοαερίου από ΑΣΑ 
και ΠΟΑ 

1 2,52 
ΜW Θερμικού 

Δύναμικού Βιοαερίου 

Σύστημα Αφύγρανσης και 1 400 m3/hr 
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Αποθείωσης Βιοαερίου 

 
Πίνακας 8: Δοκιμαστική λειτουργία ΜΕΑ 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Δοκιμαστική λειτουργία 3 μήνες. 

 
 

Πίνακας 9: Κινητός εξοπλισμός 

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Ελαστιχοφόρος Φορτωτής 5 Τεμάχιο 

Τράκτορας 1 Τεμάχιο 

Αναστροφέας σειραδιών 1 Τεμάχιο 

Περανοφόρο όχημα 1 Τεμάχιο 

Ηλεκτροκίνητο ψαλιδωτό ανυψωτικό μηχάνημα 1 Τεμάχιο 

Αρθρωτό ανυψωτικό μηχάνημα 1 Τεμάχιο 

Τεμαχιστής Πρασίνων 1 Τεμάχιο 

Container 30m3 9 Τεμάχιο 

Container 10m3 11 Τεμάχιο 
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1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 791.339,00 € 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΜΕΑ 

6.764.900,00 € 

ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΑ 7.640.000,00 € 

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΑ 3.126.536,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΑ 3.300.000,00 

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΑ 5.113.445,00 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 850.000,00 € 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 720.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1 28.306.220,00 € 

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% 5.095.119,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2 33.401.339,60 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 3.006.120,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3 36.407.460,16 € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20.000,00 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 24.846,29 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4 36.452.306,45 € 

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.523.500,00 € 

ΜΕΛΕΤΕΣ 250.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5 38.225.806,45 € 

Φ.Π.Α. 24% 9.174.193,55 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 47.400.000,00 € 
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2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

2.1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΑ 
Το ετήσιο κόστος συντήρησης των έργων Πολιτικού Μηχανικού υπολογίζεται ως ποσοστό 0,6% επί του 

προϋπολογισμού κατασκευής των έργων Π/Μ ύψους 6.967.645,12€ (καθαρή αξία συμπεριλαμβανομένου 

ΓΕ – ΟΕ), ήτοι 41.805,87€. 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης των έργων ΗΜ και Κινητού Εξοπλισμού υπολογίζεται ως ποσοστό 2% επί 

του προϋπολογισμού κατασκευής των Η/Μ και κινητού και εργαστηριακού εξοπλισμού ύψους 

27.957.194,48€ (καθαρή αξία συμπεριλαμβανομένου ΓΕ – ΟΕ), ήτοι 559.143,89€. 

Επομένως, το συνολικό κόστος συντήρησης ανέρχεται σε 600.949,76 €/έτος. 

 

2.2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΑ 

Το προσωπικό για την εκτέλεση όλων των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης της ΜΕΑ ανέρχεται σε 
πενήντα οκτώ (58) άτομα, η κατανομή σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα των οποίων παρουσιάζεται στον 
επόμενο πίνακα. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΟΜΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟ (€/ΕΤΟΣ) 

Χειριστής γερανογέφυρας 2 25.000,00 € 50.000,00 € 

Ζυγιστής 2 25.000,00 € 50.000,00 € 

Εργάτης χειροδιαλογής 27 20.000,00 € 540.000,00 € 

Επόπτης 4 30.000,00 € 120.000,00 € 

Οδηγός μηχανήματος 4 25.000,00 € 100.000,00 € 

Χειριστής μηχανήματος 4 25.000,00 € 100.000,00 € 

Τεχνικός συντήρησης 4 32.000,00 € 128.000,00 € 

Εξειδικευμένοι μηχανικοί 3 32.000,00 € 96.000,00 € 

Διοικητικό προσωπικό 4 21.000,00 € 84.000,00 € 

Γενικών καθηκόντων 2 20.000,00 € 40.000,00 € 

Τεχνικός διευθυντής 1 60.000,00 € 60.000,00 € 

Γενικός διευθυντής 1 60.000,00 € 60.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 58 
 

1.428.000,00 € 

 

Με βάση τα ανωτέρω το ετήσιο κόστος προσωπικού της ΜΕΑ ανέρχεται σε 1.428.000,00 €, το οποίο έχει 
υπολογιστεί με βάση τυπικούς μισθούς για διαφορετικές κατηγορίες απασχόλησης, περιλαμβανομένης 
της ασφάλισης, φόρων, εργοδοτικών εισφορών κλπ. 

 

2.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΑ 
Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
στη μονάδα πολλαπλασιαζόμενη με κόστος ανοιγμένο ανά kWh τα 0,11€/kWh. Η απαιτούμενη ενέργεια 
υπολογίζεται στις 7.180.307,45Κwh/έτος. Συνεπώς, η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 789.833,82 €. 
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2.4. ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΑ 
Η ανάγκη σε καύσιμα για τη λειτουργία της ΜΕΑ προσδιορίζεται σε 313.790,52lt βάσει της ημερήσιας 
χρήσης (Ώρες/ημέρα) του συνόλου του εξοπλισμού της ΜΕΑ (φορτωτής, περανοφόρο, τράκτορας, 
αναστροφέας, ανυψωτικά ηλεκτροκίνητα, κλαδοτεμαχιστής), ενώ το συνολικό κόστος αυτό υπολογίζεται 
σε 411.065,58 €/έτος (κόστος lt diesel: 1,31€). 

 

2.5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΑ 
Η δαπάνη αφορά στα λοιπά λειτουργικά έξοδα όπως κατανάλωση νερού, θέρμανση, γραφική ύλη, 
τηλεπικοινωνίες κτλ. καθώς και τα λοιπά διοικητικά κόστη.  

Το συνολικό ετήσιο κόστος των εξόδων αυτών υπολογίζεται σε 120.000,00 €. 

 

2.6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΑ 
Η δαπάνη αφορά στο κόστος των απαραίτητων χημικών αναλύσεων, παρακολούθησης ποιότητας 
εισερχόμενων - εξερχόμενων αποβλήτων, περιβαλλοντικές μετρήσεις εκπομπών, εκροών κ.λπ. για την 
εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου. 

Το ετήσιο κόστος του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης για το σύνολο των 
εγκαταστάσεων προσδιορίζεται σε 50.000,00 €/έτος. 

 

2.7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΑ 
Το κόστος ασφάλισης των εγκαταστάσεων της ΜΕΑ προσδιορίζεται ως ποσοστό 5‰ του προϋπολογισμού 

κατασκευής των απαιτούμενων υποδομών (έργα ΠΜ, έργα ΗΜ κινητός και εργαστηριακός εξοπλισμός), 

ύψους 34.924.839,60€. 

Επομένως, το ετήσιο κόστος ασφάλισης της εγκατάστασης ανέρχεται σε 174.624,20€. 

 

2.8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CLO ΜΕΑ 
Το κόστος για τη μεταφορά των 10.382,88 tn/έτος CLO υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τον 
απαιτούμενο αριθμό δρομολογίων διάθεσης CLO ανά έτος, το κόστος κατανάλωσης καυσίμων, τη μέση 
κατανάλωση καυσίμων, καθώς και τη διανυόμενη οδική απόσταση για τη διάθεση του CLO σε λατομεία 
της περιοχής, τα οποία απέχουν από τον χώρο της ΜΕΑ απόσταση περίπου 47,9km. 

Το ετήσιο κόστος μεταφοράς του CLO προσδιορίζεται σε 43.492,59 €/έτος 

 

2.9. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΑ 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών για την προμήθεια χημικών 
αντιδραστηρίων και λοιπών αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τη ΜΕΑ όπως: 

 χημικά, διαλύτες και κροκιδωτικά για τη λειτουργία της ΕΕΣ  

 αντιδραστήρια για τον έλεγχο της εκπλυσιμότητας του υπολείμματος.  

Το κόστος αυτό προσδιορίζεται σε 15.000,00€/έτος. 

 

2.10. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΠΑΛΕ) (Ν.4414/16 ΑΡΘΡΟ 3-
ΠΑΡ7-10) ΛΑΓΗΕ 
Λόγω καταβολής Επενδυτικής ενίσχυσης για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τον Νόμο 
4414/16 - άρθρο 3 - παράγραφοι 7-10 πρέπει να γίνεται από τον ΛΑΓΗΕ παρακράτηση ποσού για την 
απομείωση της λειτουργικής ενίσχυσης.   
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O τρόπος πληρωμής της απομείωσης περιγράφεται στην ΥΑ Αρ. Πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480, ΦΕΚ 
Β'3955/2016. 

Άρθρο 8 - Απομείωση της Λειτουργικής Ενίσχυσης λόγω καταβολής Επενδυτικής Ενίσχυσης υπό τη μορφή 
κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής, η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής 
ενίσχυσης. 

Με βάση τα παραπάνω, το Ποσοστό Απομείωσης Λειτουργικής ενίσχυσης υπολογίζεται σε 0,10955 
ετησίως. Επομένως, το ετήσιο Ποσό Απομείωσης Λειτουργικής Ενίσχυσης (ΠΑΛΕ) θα είναι:  

ΠΑΛΕετ = 562.324,29 * 0,10955 = 61.602,63  €/έτος 

 

2.11. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΕΣΠΥΛ  

Η ετήσια δαπάνη του αναδόχου για την πρόσληψη ΑΕΣΠΥΛ υπολογίζεται σε 50.000,00€. 

 

2.12. ΕΣΟΔΑ 

Τα έσοδα που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία της ΜΕΑ είναι: 

 έσοδα από την πώληση των ανακυκλωσίμων 

 έσοδα από την πώληση του κόμποστ 

 έσοδα από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Έσοδα από την πώληση των ανακυκλωσίμων  

Η μεσοσταθμική τιμή πώλησης των ανακυκλώσιμων υλικών ισούται με 40€/tn. Συνεπώς, θεωρώντας 
ετησίως παραγωγή ανακυκλωσίμων ίση με 7.475,89 τν, τα ετήσια έσοδα από την πώληση των 
ανακυκλώσιμων υλικών ανέρχονται σε 299.035,60 €. 

 

Έσοδα από την πώληση του κόμποστ  

Από την επεξεργασία των απορριμμάτων θα παράγονται δύο ποιότητες compost, το κομπόστ από το 
οργανικό των σύμμεικτων (CLO) και το κομπόστ από το προδιαλεγμένο οργανικό. Το κομπόστ CLO, είναι 
προϊόν χωρίς εμπορική αξία και θα διατίθεται δωρεάν για χρήσεις όπως υλικό εδαφικής επικάλυψης σε 
ΧΥΤΑ ή υλικό για αποκαταστάσεις χώρων. 

H τιμή πώλησης του παραγόμενου κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά (5.022,61τν/έτος) εκτιμάται 
σε 5€/tn. 

Άρα, τα έσοδα από την πώληση κόμποστ υπολογίζονται σε 25.113,05€ ετησίως. 

 

Έσοδα από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας  

H τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας εκτιμάται σε 129€/Mwh. Το ετήσιο έσοδο από την πώληση 
της παραγόμενης ενέργειας ανέρχεται σε 687.849,93€/έτος (5.332,17 Μwh * 129ευρω/Μwh = 687.849,93 
€)  
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2.13. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

A/A ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)  

ΚΟΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6ΕΤΙΑ (€)  

1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΑ 600.949,76 3.605.698,56 

2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΑ 1.428.000,00 8.568.000,00 

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΑ 789.833,82 4.739.002,92 

4 ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΑ 411.065,58 2.466.393,48 

5 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΑ 120.000,00 720.000,00 

6 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΜΕΑ 

50.000,00 300.000,00 

7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΑ 174.624,20 1.047.745,20 

8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CLO ΜΕΑ 43.492,59 260.955,54 

9 
ΔΑΠΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΑ 

15.000,00 90.000,00 

10 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΠΑΛΕ) (Ν.4414/16 ΑΡΘΡΟ 3-ΠΑΡ7-10) ΛΑΓΗΕ 

61.602,63 369.615,78 

11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΕΣΠΥΛ  50.000,00 300.000,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.744.568,58 22.467.411,48 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 299.035,60 1.794.213,60 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ COMPOST 25.113,05 150.678,30 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 687.849,93 4.127.099,58 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.011.998,58 6.071.991,48 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2.732.570,00 16.395.420,00 
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3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 
2020-2030 

 

3.1. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι προμετρήσεις υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την 

προσαρμογή της ΜΕΑ στο νέο ΕΣΔΑ, αναλυμένες σε 4 διακριτές ομάδες, για την υλοποίηση του έργου 

όπως αυτό εκτιμήθηκε στην τεχνική περιγραφή. 

Πίνακας 10: Προμετρήσεις υλικών και εργασιών για την προσαρμογή της Μονάδας στον ΕΣΔΑ. 

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Τροφοδότης τεμ. 1 

2 Αλυσομετραφορέας τεμ. 1 

3 Μαγνητικός διαχωριστής τεμ. 1 

4 Δονητικό κόσκινο  τεμ. 1 

5 Τεμαχιστής 50mm τεμ. 1 

6 Οπτικός διαχωριστής PVC τεμ. 1 

7 Ξηραντής υλικού  τεμ. 1 

8 Πρέσα δεματοποίησης τεμ. 1 

9 Ταινία μεταφοράς 4m τεμ. 2 

10 Ταινία μεταφοράς 5m τεμ. 3 

11 Ταινία μεταφοράς 9m τεμ. 1 

12 Ταινία μεταφοράς 12m τεμ. 2 

    1.2 ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Container 25m3 τεμ. 14,0 

2 Πετρελαιοκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα τεμ. 1,0 

3 Κλωβοί αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών 1,5m3 τεμ. 4 

 

2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ     

    ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2.1 ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Σ.Α.     

1  
Προσθήκη διαχωριστικού τοιχίου στην τάφρο υποδοχής για το 
διαχωρισμό συμμείκτων ΑΣΑ και χωριστά συλλεγέντων 
ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

τεμ. 1,00    

2.2 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 10.400 m2) 

    

1 Εκσκαφές m3 12.000,0    

2 Επιχώσεις m3 2.000,0    

3 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου m3 6.000,0    
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4 Σκυρόδεμα C12/15 m3 1.050,0    

5 Σκυρόδεμα C30/37 m3 4.200,0    

6 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών m2 6.800,0    

7 Οπλισμός  kg 505.000,0    

8 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων m2 17.200,0    

9 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς <160 mm 

kg 525.000,0    

10 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς >160 mm 

kg 200.000,0    

11 
Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich με πλήρωση 
πολυουρεθάνης 

m2 1.100,0    

12 Βιομηχανικό δάπεδο m2 10.500,0    

13 Επιστέγαση με αυλακωτή λαμαρίνα m2 11.000,0    

14 Επιχρίσματα m2 4.000,0    

15 Υδροχρωματισμοί  m2 4.000,0    

 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 600 m2) 

   

1 
Αναλογική κοστολόγηση βάσει εμβαδού για επέκταση μονάδας 
μετακομποστοποίησης 

τεμ. 1,00    

2 Πρόσθετες εργασίες τεμ. 1,00    

2.3 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ     

1 Εκσκαφές m3 760,0    

2 Επιχώσεις m3 128,0    

3 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου m3 490,0    

4 Σκυρόδεμα C12/15 m3 80,0    

5 Σκυρόδεμα C30/37 m3 250,0    

6 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών m2 300,0    

7 Οπλισμός  kg 30.000,0    

8 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων m2 1.000,0    

9 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς <160 mm 

kg 80.600,0    

10 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς >160 mm 

kg 15.000,0    

11 Ρολλά αλουμινίου m2 140,0    

12 Μεταλλικές θύρες m2 11,0    

13 Παράθυρα m2 46,0    

14 
Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich με πλήρωση 
πολυουρεθάνης 

m2 1.500,0    

15 
Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 

m2 720,0    

16 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα m2 140,0    
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17 Βιομηχανικό δάπεδο m2 690,0    

 

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ 

3.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Διάταξη αποκονίωσης δυναμικότητας 45500 m3/h τεμ. 1,0    

2 

Διάταξη απόσμησης με βιόφιλτρο δυναμικότητας 45.500 m3/h, 
πλήρης (σύστημα ύγρανσης αέρα, σύστημα ρύθμισης pH, σύστημα 
προσαγωγής & διανομής του αέρα, σύστημα διαβροχής, σύστημα 
συλλογής στραγγισμάτων, σύστημα ελέγχου λειτουργίας, κλπ) 

τεμ. 1,0    

3 Λοιπά τεμ. 1,0    

 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4.1  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

4.1.1 ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ     

1 Αγωγός HDPE Φ50 PN10 m 143,0 

2 Φρεάτια δικτύου ύδρευσης  τεμ. 6,0 

3 Παροχή (δικλείδα, βαλβίδα αντεπιστροφής, ζιμπον) τεμ. 2,0 

4 Εκσκαφή ορυγμάτων δικτύου ύδρευσης m3 50,1 

5 Επιχωση ορύγματος με άμμο m3 10,0 

6 Επιχωση με υλικό εκσκαφής m3 40,0 

7 Δικλείδες συρτου DN 50 τεμ. 2,0 

4.1.2 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     

1 Σωλήνα PVC Φ110 m 30,0 

2 Φρεάτιο ποδος αποχετεύσεων  τεμ. 1,0 

3 Εκσκαφή ορυγμάτων δικτύου αποχέτευσης m3 21,6 

4 Επιχωση ορύγματος με άμμο m3 9,7 

5 Επιχωση με υλικό εκσκαφής m3 11,9 

4.1.3 ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ     

1 Αγωγός Φ90 από HDPE SDR17 m 30,0 

2 Δικλείδα συρτου DN80 τεμ. 3,0 

3 Φρεάτια δικτύου πυρόσβεσης τεμ. 1,0 

4 Εκσκαφή ορυγμάτων δικτύου πυρόσβεσης m3 14,7 

5 Επιχωση ορύγματος με άμμο m3 2,9 

6 Επιχωση με υλικό εκσκαφής m3 11,8 

4.1.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ     

1 Φρεάτια καλωδίων  (πλήρη με χυτοσιδηρό στεγανό καπάκι) τεμ. 1,0 

2 Σωλήνες καλωδίων ισχύος HDPE Φ110 corrugated m 320,0 

3 Καλώδιο J1VV-R 3Χ240+95 m 80,0 

4 Καλώδιο J1VV-R 1Χ95 m 80,0 

5 Χάνδακες (όδευση) m 80,0 

6 Χάνδακες (εκσκαφές) m3 39,2 

7 Επιχωση ορύγματος με άμμο m3 11,8 
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8 Επιχωση με υλικό εκσκαφής m3 27,4 

9 Πίλλαρ εξωτερικά 100Χ35 τεμ. 2,0 

10 
Μετασχηματιστής μέσης τάσης 2800KVA  (διαφορικό κόστος από 
2000kVA) 

τεμ. 1,0 

4.1.5 ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ     

1 Τοπικός σταθμός ελέγχου (PLC, χειριστήρια, όργανα, UPS) τεμ. 1,0 

2 Καλώδιο S/FTP cat6 m 70,0 

3 Σωλήνες καλωδίων ισχύος HDPE Φ40 corrugated m 70,0 

4 Χάνδακες (όδευση) m 70,0 

5 Χάνδακες (εκσκαφές) m3 34,3 

6 Επιχωση ορύγματος με άμμο m3 10,3 

7 Επιχωση με υλικό εκσκαφής m3 24,0 

8 Switch διασύνδεσης δικτύου τεμ. 1,0 

9 Σωλήνες καλωδίων ισχύος HDPE Φ40 corrugated m 70,0 

4.1.6 ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ     

1 Αγωγός 125/200 Pe-Xa  SDR 17  προμονομένος m 600,0 

2 Κυκλοφορητής 43m3/h 10μΣΥ τεμ. 1,0 

3 Χάνδακες (όδευση) m 600,0 

4 Χάνδακες (εκσκαφές) m3 294,0 

5 Επιχωση ορύγματος με άμμο m3 88,2 

6 Επιχωση με υλικό εκσκαφής m3 205,8 

4.2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ     

4.2.1 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ     

  Ύδρευση     

1 Βάνα σύρτου 2'' τεμ. 1 

2 Βαλβίδα αντεπιστροφής 2'' τεμ. 1 

3 Φίλτρο δικτύου με σίτα τεμ. 1,0 

4 Κρουνός DN20 τεμ. 6,0 

5 Συλλέκτης 2 θέσεων με βάνες  DN25 τεμ. 1,0 

6 Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας 3/4΄΄ m 6 

7 Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας 1΄΄ m 120,0 

  Αποχέτευση     

1 Μηχανοσίφωνας τεμ. 3,0 

2 Φρεάτιο αποχέτευσης 40Χ40 τεμ. 3,0 

3 Κανάλι υδροσυλλογής 310x300mm με χυτοσιδηρή σχάρα m 40,0 

4 Σωλήνα PVC Φ125 m 50,0 

5 Σωλήνα PVC Φ110 m 90,0 

6 
Συλλεκτήρας υδάτων στέγης   (ντερές)    από   γαλβανισμένη   
λαμαρίνα   πάχους   0,6  έως  0,8  mm 

m2 122,5 

  Ηλεκτρολογικά     

1 Φωτιστικό τύπου καμπάνα 150w στεγανό IP54 τεμ. 14,0 

2 Καλώδιο A05VV-U 3G2,5 m 300,0 
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3 Σχάρα όδευσης καλωδίων 300x50 m 102,0 

4 Πεδία πίνακας χαμηλής τάσης τεμ. 2,0 

5 Πίνακας φωτισμού τεμ. 1,0 

6 Θεμελιακή γείωση m 152,0 

7 Σύστημα αντικεραυνικης προστασίας m2 1,0 

8 Καλώδιο J1VV-R 5Χ4 m 350,0 

9 Καλώδιο J1VV-R 5Χ6 m 378,0 

  Ασθενή     

1 Κάμερες IP PoE συστήματος CCTV τεμ 6,0 

2 Καταγραφικό καμερών  τεμ 1,0 

3 Καλώδιο S/FTP cat6 m 300,0 

4 καλώδιο OLFLEX 12x1mm2 m 270,0 

  Πυρασφάλεια     

1 Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας 3΄΄ m 110,0 

2 
Συλλέκτης DN100 με 2 διανομές DN65 με βάνες και μειωτή 
πίεσης 

τεμ 1,0 

3 Πυροσβεστική φωλιά τεμ. 3,0 

4 Πυροσβεστήρες Pa 6KG τεμ. 3,0 

5 Πυροσβεστήρες CO2 5KG τεμ. 1,0 

6 Φωτιστικά ασφαλείας (ΕΧΙΤ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ) τεμ. 5,0 

7 Ανιχνευτής θερμότητας τεμ. 10,0 

8 Μπουτον χειροκίνητης αναγγελίας τεμ. 4,0 

9 Καλώδιο LIYCY τεμ. 200,0 

10 Πίνακας πυρανίχνευσης τεμ. 1,0 

11 Σειρήνα τεμ. 1,0 

  Εξαερισμός-κλιματισμός     

1 Χοάνη τεμ. 5,0 

2 Αεραγωγός από λαμαρίνας πάχους 0,8mm kg 3958,4 

3 
Φυγοκεντρικός ανοξείδωτος ανεμιστήρας 45.500 m3/hr 3500Pa 
40kW 

τεμ. 1,0 

4 Μηχανικά ταμπερ εξαερισμού DN250 τεμ. 5,0 

5 Μηχανικά ταμπερ εξαερισμού DN500 τεμ. 1,0 

6 Εξαρτήματα δικτύου εξαερισμού (καμπύλε, ταυ, διαστολικά κ.λπ) τεμ. 1,0 
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3.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το κόστος για την προσαρμογή της ΜΕΑ, με βάση τις απαιτούμενες εργασίες και υλικά αναλύεται σε 4 

ομάδες εργασιών , στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 11: Προϋπολογισμός Κατασκευής Έργων Προσαρμογής στον ΕΣΔΑ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.659.000,00 € 

2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 

2.1  Πρόσθετο Διαχωριστικό Τοιχίο Τάφρου Κτιρίου Υποδοχής 7.300,00 € 

2.2 Επέκταση Μονάδας Μετακομποστοποίησης Ωρίμανσης 214.000,00 € 

2.3 Κτίριο Παραγωγής Απορριμματογενούς Καυσίμου 439.900,00 € 

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 185.000,00 € 

4 Η/Μ ΕΡΓΑ 
 

4.1 Δίκτυο Ύδρευσης-Βιομηχανικού Νερού 2.700,00 € 

4.2 Δίκτυο Αποχέτευσης 1.250,00 € 

4.3 Δίκτυο Πυρόσβεσης 1.700,00 € 

4.4 Εξωτερικά Δίκτυα Ηλεκτροδότησης και Ασθενών 27.950,00 € 

4.5 Δίκτυο Τηλεελέγχου 6.850,00 € 

4.6 Δίκτυο Τηλεθέρμανσης 186.000,00 € 

4.7 Ύδρευση Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 3.350,00 € 

4.8 Αποχέτευση Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 16.350,00 € 

4.9 Ηλεκτρολογικά Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 88.350,00 € 

4.10 Ασθενή Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 5.350,00 € 

4.11 Πυρασφάλεια Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 15.300,00 € 

4.12 Εξαερισμός-Κλιματισμός Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 99.650,00 € 

5 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ 400.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1 5.360.000,00 € 

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% 964.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2 6.324.800,00 € 
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ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 569.232,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3 6.894.032,00 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 87.568,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4 6.981.600,00 € 

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 268.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5 7.250.000,00 € 

ΜΕΛΕΤΕΣ  100.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6 7.350.000,00 € 

Φ.Π.Α.  24% 1.764.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ  9.114.000,00 € 
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4. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030 – 1η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

 

Λόγω της εφαρμογής των αυξημένων στόχων διαλογής στην πηγή όπως προβλέπονται στον Ν.4819/2021 
που εναρμονίζει το Εθνικό Πλαίσιο Αποβλήτων με τις οδηγίες 2018/851, 2018/852 της ΕΕ και το νέο ΕΣΔΑ 
2020-2030 και υιοθετήθηκαν στην εκπονηθείσα μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, θα απαιτηθεί η 
προσαρμογή της ΜΕΑ Λάρισας. 

Συγκεκριμένα θα απαιτηθεί η επέκτασή και η αναβάθμισή της σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης 
Αποβλήτων (ΜΑΑα), ήτοι σε μία μονάδα ολοκληρωμένης επεξεργασίας των κυρίων ρευμάτων ΑΣΑ εντός 
μίας εγκατάστασης η οποία θα υποδέχεται και θα διαχειρίζεται τις νέες ποσότητες αποβλήτων όπως αυτές 
προσδιορίζονται στην εκπονηθείσα μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.  

Βάσει αυτής, προβλέπεται η ΜΑΑα να επεξεργάζεται: 

• 49.627,00τν/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ, 

• 14.455,00τν/έτος χωριστά συλλεγέντων (ΔσΠ) αποβλήτων συσκευασίας και 

• 23.941,00τν/έτος χωριστά συλλεγέντων (ΔσΠ) βιοαποβλήτων, 

που παράγονται στην περιοχή εξυπηρέτησης της. 

Στα πλαίσια της παρούσας προαίρεσης η ΜΑΑα (πλέον) θα λειτουργεί ώστε να μπορει να επεξεργάζεται 
τις ανωτέρω ποσότητες συμμείκτων ΑΣΑ και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με στόχο τη μείωση της 
υπολειμματικότητας της μέσω της παραγωγής εναλλακτικού απορριμματογενούς καυσίμου. 

Σημειώνεται ότι η λειτουργία της η ΜΑΑα για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασίας αποτελεί αντικείμενο επομένης λειτουργικής προαίρεσης (2η Λειτουργική Προαίρεση). 

 

4.1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Μετά την εφαρμογή της 1ης λειτουργικής προαίρεσης, η εγκατάσταση θα λειτουργεί τουλάχιστον σε 1 
βάρδια το σύνολο των μηνών του έτους. Το προσθετό ετήσιο κόστος του αναγκαίου προσωπικού για τη 
λειτουργία της εγκατάστασης μετά την εφαρμογή της προαίρεσης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
Πίνακας 12. Πρόσθετο Προσωπικό 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΟΜΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟ (€/ΕΤΟΣ) 

Επόπτης 1  30.000,00 €   30.000,00 €  

Τεχνικός συντήρησης 1  32.000,00 €   32.000,00 €  

Εργάτης Γενικών καθηκόντων 1  20.000,00 €   20.000,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 3 
 

82.000,00 € 

 

Με βάση τα ανωτέρω, το πρόσθετο ετήσιο κόστος προσωπικού της εγκατάστασης μετά την εφαρμογή της 
1ης λειτουργικής προαίρεσης ανέρχεται σε 82.000,00 €, το οποίο έχει υπολογιστεί με βάση τυπικούς 
μισθούς για διαφορετικές κατηγορίες απασχόλησης, περιλαμβανομένης της ασφάλισης, φόρων, 
εργοδοτικών εισφορών κλπ. 

Ως εκ τούτου μετά την εφαρμογή της εν λόγω προαίρεσης το συνολικό κόστος προσωπικού ανέρχεται σε  

1.510.000,00 €/έτος. 
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4.2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Το προσθετό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας των προσθέτων υποδομών πολλαπλασιαζόμενη με κόστος ανοιγμένο ανά kWh τα 0,11€/kWh. Η 
πρόσθετη απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία της εγκατάστασης μετά την ενεργοποίηση της 
παρούσας προαίρεσης υπολογίζεται στις 1.116.830,38Κwh/έτος. Συνεπώς, η πρόσθετη ετήσια δαπάνη 
ανέρχεται σε  122.851,34 €. 

Ως εκ τούτου μετά την εφαρμογή της εν λόγω προαίρεσης το συνολικό κόστος ενέργειας ανέρχεται σε  

912.685,160 €/έτος ((7.180.307,45 kWh +1.116.830,38 kWh) * 0,11 €/Kwh . 

 

4.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Μετά την ενεργοποίηση της εν λόγω προαίρεσης για τη λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται πρόσθετη  
λειτουργία του ακολούθου εξοπλισμού: 

 

  

Αριθμός 
Οχημάτων 

ισχύς 
hp 

ισχύς kw φορτίο 

Ημέρες 
λειτουργίας ανά 

έτος 

Ώρες 
Λειτουργίας 
ανά ημέρα 

Ετήσια 
Κατανάλωση 

(lt) 

Περανοφόρο 1 50 36,75 50% 310 7 11.591,21 

ΣΥΝΟΛΟ       11.591,21 

 

Επομένως για την πρόσθετη λειτουργία του εξοπλισμού θα απαιτηθούν ετησίως 11.591,21lt καυσίμου 
ήτοι  15.184,49 €/έτος. 

Το κόστος καυσίμου ορίζεται σε 1,31 €/lt συμπεριλαμβανομένου και των λιπαντικών. 

Ως εκ τούτου μετά την εφαρμογή της εν λόγω προαίρεσης το συνολικό κόστος καυσίμων ανέρχεται σε   
426.250,07 €/έτος. 

 

4.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Το πρόσθετο ετήσιο κόστος συντήρησης των έργων για την προσαρμογή της εγκατάστασης στον ΕΣΔΑ 
2020-2030 υπολογίζεται ως ποσοστό 0,6% επί του προϋπολογισμού κατασκευής των έργων Π/Μ ύψους 
780.216,00 € (καθαρή αξία συμπεριλαμβανομένου ΓΕ – ΟΕ), ήτοι 4.681,30 € και ως ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού κατασκευής των Η/Μ και κινητού και εργαστηριακού εξοπλισμού ύψους 5.340.984,00 € 
(καθαρή αξία συμπεριλαμβανομένου ΓΕ – ΟΕ), ήτοι 106.819,68 €. Επομένως το συνολικό πρόσθετο 
κόστος συντήρησης των προσθέτων έργων και του εξοπλισμού ανέρχεται σε 111.500,98 €/έτος και 
αφορά σε: 

Α) Εργασίες συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 

Β) Εργασίες συντήρησης γενικότερου χώρου και έργων υποδομής. Τ 

Ως εκ τούτου μετά την εφαρμογή της εν λόγω προαίρεσης το συνολικό συντήρησης ανέρχεται σε   
712.450,74 €/έτος. 

 

4.5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η δαπάνη αυτή αφορά στα προσθετά λοιπά λειτουργικά έξοδα του παρόχου που απαιτούνται για την 

προμήθεια υλικών και αναλωσίμων για την παραγωγική λειτουργία της εγκατάστασης ήτοι κατανάλωση 

νερού, υλικών δεματοποίησης, αναλώσιμων κλπ. Η εκτίμηση του σχετικού κόστους παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 13. Υπολογισμός κόστους υλικών και αναλωσίμων 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ €/έτος 

Έξοδα διοίκησης (αναλώσιμα, τηλεπικοινωνίες,  κ.λπ.)                           10.000,00€  

Απεντόμωση/Μυοκτονία/ Καθαρισμός χώρων                           2.500,00 €  

Κατανάλωση νερού                          3.210,00 €  

Δεματοποιηση SRF                        38.094,32 €  

ΣΥΝΟΛΟ                        53.804,32 €  

Για τον υπολογισμό του κόστους δεματοποίησης του SRF λαμβάνεται ως κόστος δεματοποίησης 5,05€/tn 

καυσίμου που αναλογεί σε 2,6€/tn για το σύρμα δεματοποίησης και 2,45€/tn για το φιλμ περιτύλιξης.  

Ως εκ τούτου μετά την εφαρμογή της εν λόγω προαίρεσης το συνολικό της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε  

173.804,32 €/έτος. 

 

4.6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  

Με την προσθήκη της προαίρεσης το προσθετό κόστος για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και 
λοιπών αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τη ΜΕΑ όπως: 

- χημικά, διαλύτες και κροκιδωτικά για τη λειτουργία της ΕΕΣ  

Το κόστος αυτό προσδιορίζεται σε 10.000,00€/έτος. 

Ως εκ τούτου μετά την εφαρμογή της εν λόγω προαίρεσης το συνολικό της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε  

25.000,00 €/έτος. 

 

4.7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Το πρόσθετο ετήσιο κόστος ασφάλισης των έργων για την προσαρμογή της εγκατάστασης στον ΕΣΔΑ 
2020-2030 υπολογιζεται ως ποσοστό 5‰ του κόστους κατασκευής τους και του κινητού εξοπλισμού, 
ύψους 6.121.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18% και του κινητού εξοπλισμού) ήτοι 30.606,00 
€/έτος.  

Ως εκ τούτου μετά την εφαρμογή της εν λόγω προαίρεσης το συνολικό ασφάλισης ανέρχεται σε  

205.230,20 €/έτος. 

 

4.8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CLO  
Με την ενεργοποίηση της παρούσας προαίρεσης προκύπτει μείωση του παραγόμενου CLO της ΜΕΑ σε 
9.404,25 τν/έτος (σε σχέση με την αρχική εγκατάσταση, όπου η ποσότητα ανέρχεται σε 10.382,88τν/έτος), 
με το συνολικό κόστος για τη μεταφορά των 9.404,25 τν/έτος να ανέρχεται σε   39.396,34   € /έτος. 

Ως εκ τούτου, με την ενεργοποίηση της παρούσας προαίρεσης προκύπτει μείωση του κόστους μεταφοράς 
του παραγόμενου CLO της ΜΕΑ συγκριτικά με την αρχική εγκατάσταση, κατά 4.096,25 €/ετησίως 
(43.492,59  €/ετησίως – 39.396,34   €/ετησίως =  4.096,25 €/ετησίως). 

Επομένως, το συνολικό κόστος για τη μεταφορά του παραγόμενου CLO της ΜΕΑ βάσει της παρούσας 
προαίρεσης μειώνεται κατά 22.047,50 € ετησίως και διαμορφώνεται σε 39.396,34 €/ετησίως.  

 

4.9. ΕΣΟΔΑ 
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Τα έσοδα που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία της ΜΕΑ είναι: 

 έσοδα από την πώληση των ανακυκλωσίμων των σύμμεικτων ΑΣΑ 

 έσοδα από την πώληση του κόμποστ 

 έσοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 

Σύμφωνα με στοιχεία από την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών και οι υφιστάμενες ΜΕΑ και με δεδομένο 
ότι τα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα υλικά προέρχονται από το ρεύμα των σύμμεικτων, τα αναμενόμενα 
έσοδα από την πώληση των υλικών (χαρτί, πλαστικά, μέταλλα σιδηρούχα ή μη, γυαλί) αυτών 
(6.254,18τν/έτος) θα ανέρχονται σε  250.167,20 €/ετησίως λαμβάνοντας υπόψη την μεσοσταθμικό τιμή 
πώλησης τους (40€/τν).  

Αντιστοίχως τα αναμενόμενα έσοδα από την πώληση των 9.543,30τν/έτος παραγόμενου κοµπόστ 
προσδιορίζονται σε  47.716,50 €/ετησίως με τιμή πώλησης 5€/τν. 

Ως εκ τούτου με την ενεργοποίηση της παρούσας προαίρεσης προκύπτει μείωση των εσόδων από την 
πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών συγκριτικά με την αρχική εγκατάσταση, κατά 48.868,40€/ετησίως 
(αρχικώς ήταν  299.035,60 €/ετησίως) λόγω μείωσης των παραγομένων ποσοτήτων. 

Ενώ με την ενεργοποίηση της παρούσας προαίρεσης προκύπτει αύξηση των εσόδων από την πώληση του 
κομπόστ συγκριτικά με την αρχική εγκατάσταση, κατά 22.603,45€/ετησίως (αρχικώς ήταν 25.113,05 
€/ετησίως). 

Τέλος τα έσοδα από την ενέργεια παραμένουν σταθερά. 

Επομένως, τα συνολικά έσοδα του αναδόχου από την πώληση των ανακυκλώσιμων και του κοµπόστ (από 
τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα) που παράγονται βάσει της παρούσας προαίρεσης μειώνονται κατά 
26.434,95€/ετησίως. 

 

 

4.10. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030 – 1η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
 

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση του κεφαλαίου «4. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030 – 1η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ», προκύπτει ο ακόλουθος 
πίνακας, στον οποίο παρουσιάζεται το συνολικό λειτουργικό κόστος του έργου (συμπεριλαμβανομένου 
και αυτού των έργων προσαρμογής της ΜΕΑ) κατά τη διάρκεια της 6ετούς κανονικής λειτουργίας. 

 

A/A ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)  
ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6ΕΤΙΑ (€)  

1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 712.450,74 4.274.704,44 

2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  1.510.000,00 9.060.000,00 

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  912.685,16 5.476.110,96 

4 ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ  426.250,07 2.557.500,39 

5 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 173.804,32 1.042.825,92 

6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  50.000,00 300.000,00 

7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  205.230,20 1.231.381,20 
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8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CLO  39.396,34 236.378,04 

9 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  

25.000,00 150.000,00 

11 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΠΑΛΕ) 
(Ν.4414/16 ΑΡΘΡΟ 3-ΠΑΡ7-10) ΛΑΓΗΕ 

61.602,63 369.615,78 

12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΕΣΠΥΛ  50.000,00 300.000,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.166.419,46 24.998.516,73 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 250.167,20 1.501.003,20 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ COMPOST 47.716,50 286.299,00 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 687.849,93 4.127.099,58 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 985.733,63 5.914.401,78 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.180.685,83 19.084.114,95 

 

 

4.11. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
 

Με την ενεργοποίηση της ανωτέρω προαίρεσης θα εκκινησει η παραγωγή απορριμματογενούς 
εναλλακτικού καυσίμου κλάσης 3 (SRF) προερχόμενο από τα σύμμεικτα ΑΣΑ. Συνολικά εκτιμάται ότι θα 
παράγονται  7.543,43 τν/έτος SRF. 

Η δαπάνη αφορά στο κόστος μεταφοράς των 7.543,43 τν/έτος του απορριμματογενούς εναλλακτικού 
καυσίμου υπολογίζεται σε περίπου 7,26 €/τν για τη μεταφορά σε κατάλληλα αδειοδοτημένο αποδεκτή 
(ενεργοβόρες τσιμεντοβιομηχανίες) απόστασης περίπου 90 χλμ. 

Ως εκ τούτου το συνολικό κόστος για τη μεταφορά των 7.543,43 τν/έτος SRF εκτιμάται σε 54.781,06  
€/έτος ή σε 328.686,36 € για έξι (6) έτη. 
 

 

4.12. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030  – 1η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
 

A/A ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)  
ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6ΕΤΙΑ (€)  

  ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.180.685,83 19.084.114,95 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

54.781,06   328.686,36 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠ. ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

3.235.466,89 19.412.801,31 
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5. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030 – 2η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

 

Με την ενεργοποίηση της προαίρεσης αυτής ο Ανάδοχος καλείται να επεξεργαστεί έως 14.455,00 τν/έτος 
χωριστά συλλεγέντων (ΔσΠ) αποβλήτων συσκευασίας οι οποίοι προβλέπεται να οδηγηθούν στην ΜΑΑα 
μετά την κάλυψη της δυναμικότητας του υφιστάμενου ΚΔΑΥ. Ως εκ τούτου με την ενεργοποίηση της 
παρούσας προαίρεσης ο Ανάδοχος θα επεξεργάζεται συνολικά έως 88.023,00τν/έτος αποβλήτων. 

Διευκρινίζεται ότι τα κόστη λειτουργίας που ακολουθούν είναι συμπληρωματικά των ανωτέρω και η εν 
λόγω προαίρεση δεν δύναται να ενεργοποιηθεί χωρίς την ενεργοποίηση της ανωτέρω 1ης λειτουργικής 
προαίρεσης. 

 

5.1. ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Μετά την εφαρμογή της 2ης λειτουργικής προαίρεσης η εγκατάσταση θα λειτουργεί σε δυο βάρδιες για το 
σύνολο των μηνών του έτους ώστε στην 2η βάρδια να επεξεργάζεται τις ποσότητες προδιαλεγμένων 
ανακυκλωσίμων που θα εισέρχονται σε αυτή. Το προσθετό ετήσιο κόστος του αναγκαίου προσωπικού για 
τη λειτουργία της εγκατάστασης μετά την εφαρμογή της 2ης προαίρεσης παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα και αφορά σε προσωπικό που θα εργάζεται σε 2η βάρδια. 

 
Πίνακας 14. Πρόσθετο Προσωπικό 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΟΜΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟ (€/ΕΤΟΣ) 

Χειριστής γερανογεφυρας 2 25.000,00 € 50.000,00 € 

Εργάτης χειροδιαλογής 20 20.000,00 € 400.000,00 € 

Επόπτης 3 30.000,00 € 90.000,00 € 

Οδηγός μηχανήματος 2 25.000,00 € 50.000,00 € 

Χειριστής μηχανήματος 2 25.000,00 € 50.000,00 € 

Τεχνικός συντήρησης 4 32.000,00 € 128.000,00 € 

Διοικητικο προσωπικο 2 21.000,00 € 42.000,00 € 

Γενικων καθηκοντων 2 20.000,00 € 40.000,00 € 

Τεχνικός διευθυντής 1 60.000,00 € 60.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 38                      910.000,00 €  

 

Με βάση τα ανωτέρω, το πρόσθετο ετήσιο κόστος προσωπικού της εγκατάστασης μετά την εφαρμογή της 
2ης λειτουργικής προαίρεσης ανέρχεται σε 910.000,00 €, το οποίο έχει υπολογιστεί με βάση τυπικούς 
μισθούς για διαφορετικές κατηγορίες απασχόλησης, περιλαμβανομένης της ασφάλισης, φόρων, 
εργοδοτικών εισφορών κλπ. 

Ως εκ τούτου το κόστος προσωπικού για λειτουργίας της ΜΑΑα μετά την ενεργοποίηση των δυο 
προαιρέσεων εκτιμάται στα  2.420.000,00 €. 

 

5.2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την επεξεργασία των  χωριστά συλλεγέντων (ΔσΠ) αποβλήτων 
συσκευασίας και την παραγωγή καυσίμου  
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Με βάση τους υπολογισμούς η επιπρόσθετη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την επεξεργασία των  
χωριστά συλλεγέντων (ΔσΠ) αποβλήτων συσκευασίας και την παραγωγή καυσίμου από αυτά, ανέρχεται 
σε 2.447.530,87 kWh/έτος. Θεωρώντας μοναδιαίο κόστος 0,11 €/kWh, το ετήσιο επιπρόσθετο κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι ίσο με  269.228,40 €/έτος. 

Ως εκ τούτου μετά την εφαρμογή των προαιρέσεων το συνολικό κόστος ενέργειας ανέρχεται σε  
1.181.913,56 €/έτος. 

 

5.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η επιπρόσθετη ετήσια κατανάλωση καυσίμου κινητού 
εξοπλισμού ΜΑΑα στα πλαίσια της παρούσας λειτουργικής προαίρεσης. 

Μετά την ενεργοποίηση της εν λόγω προαίρεσης για τη λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται πρόσθετη  
λειτουργία του ακολούθου εξοπλισμού: 

  

Αριθμός 
Οχημάτων 

ισχύς 
hp 

ισχύς 
kw 

φορτίο 
Ημέρες 
λειτουργίας 
ανά έτος 

Ώρες 
Λειτουργίας 
ανά ημέρα 

Ετήσια 
Κατανάλωση 
(lt) 

Περανοφόρο 1 50 36,75 50% 310 7 11.591,21 

Περανοφόρο 1 50 36,75 50% 310 7 11.591,21 

Τράκτορας 1 300 220,5 50% 310 7 69.547,24 

ΣΥΝΟΛΟ       92.729,65 

Επομένως για την πρόσθετη λειτουργία του εξοπλισμού θα απαιτηθούν ετησίως 92.729,65lt καυσίμου 
ήτοι  121.475,84 €/έτος. 

Το κόστος καυσίμου ορίζεται σε 1,31 €/lt συμπεριλαμβανομένου και των λιπαντικών. 

Ως εκ τούτου μετά την εφαρμογή της εν λόγω προαίρεσης το συνολικό κόστος καυσίμων ανέρχεται σε  
547.725,91 €/έτος. 

 

5.4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Περιλαμβάνει το επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται σε υλικά δεματοποίησης για την δεματοποίησης των 
1.926,67 τν/έτος εναλλακτικού απορριμματογενούς καυσίμου που προέρχεται από τα Ανακυκλώσιμα κλπ.  

Πίνακας 15. Υπολογισμός κόστους υλικών και αναλωσίμων 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ €/έτος 

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ SRF 9.729,68   € 

ΣΥΝΟΛΟ 9.729,68   € 

Για τον υπολογισμό του κόστους δεματοποίησης του SRF λαμβάνεται ως κόστος δεματοποίησης 5,05€/tn 
καυσίμου που αναλογεί σε 2,6€/tn για το σύρμα δεματοποίησης και 2,45€/tn για το φιλμ περιτύλιξης.  
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Ως εκ τούτου μετά την εφαρμογή της εν λόγω προαίρεσης το συνολικό κόστος καυσίμων ανέρχεται σε 
183.534,00 €/ έτος. 

 

5.5. ΕΣΟΔΑ 
Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Αναδόχου από την διαχείριση των προϊόντων της εγκατάστασης δεν 
μεταβάλλονται, καθώς τα προϊόντα προερχόμενα από τα προδιαλεγμένα Ανακυκλώσιμα Υλικά θα 
διαχειρίζονται με ευθύνη και προς όφελος του ΦΟΔΣΑ. 

 

 

5.6. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030 – 2η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
 

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση κεφαλαίου «5. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΝ ΕΣΔΑ 2020-2030 – 2η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ», προκύπτει ο ακόλουθος 
πίνακας, στον οποίο παρουσιάζεται το συνολικό λειτουργικό κόστος του έργου (συμπεριλαμβανομένου 
και αυτών των έργων προσαρμογής της ΜΕΑ) κατά τη διάρκεια της 6ετούς κανονικής λειτουργίας. 

 

A/A ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)  
ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6ΕΤΙΑ 

(€)  

 
1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΑ 712.450,74 4.274.704,44 

 

2 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΕΑ 

2.420.000,00 14.520.000,00 
 

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΑ 1.181.913,56 7.091.481,36 
 

4 ΔΑΠΑΝΗ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 547.725,91 3.286.355,44 
 

5 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΑ 

183.534,00 1.101.204,00 
 

6 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΑ 

50.000,00 300.000,00 
 

7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΑ 205.230,20 1.231.381,20 
 

8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CLO ΜΕΑ 39.396,34 236.378,04 
 

9 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΑ 

25.000,00 150.000,00 
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11 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΠΑΛΕ) (Ν.4414/16 ΑΡΘΡΟ 3-
ΠΑΡ7-10) ΛΑΓΗΕ 

61.602,63 369.615,78 
 

12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΕΣΠΥΛ  50.000,00 300.000,00 
 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.476.853,38 32.861.120,26 
 

  
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

250.167,20 1.501.003,20 
 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ COMPOST 47.716,50 286.299,00 
 

  
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

687.849,93 4.127.099,58 
 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  985.733,63 5.914.401,78 
 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  4.491.119,75 26.946.718,48 
 

 

 

5.7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

Με την ενεργοποίηση της ανωτέρω προαίρεσης θα εκκινήσει η παραγωγή απορριμματογενούς 
εναλλακτικού καυσίμου κλάσης 3 (SRF) από υλικά μη καταλληλά προς ανακύκλωση που περιέχονται στο 
ρεύμα προδιαλεγμένων ανακυκλωσίμων. Συνολικά εκτιμάται ότι θα παράγονται 1.926,67 τν/έτος SRF 
προερχόμενο από τις εισερχόμενες ποσότητες ανακυκλωσίμων συσκευασιών. 

Η δαπάνη αφορά στη μεταφορά του πρόσθετου απορριμματογενούς εναλλακτικού καυσίμου σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένο αποδεκτή (ενεργοβόρες τσιμεντοβιομηχανίες) απόστασης περίπου 90χλμ. 

Το κόστος για τη μεταφορά των 1.926,67 τν/έτος SRF εκτιμάται σε 14.034,82 €/έτος ή σε 84.208,92 € για 
έξι (6) έτη. 

Ως εκ τούτου το συνολικό κόστος για τη μεταφορά των 9.470,10 τν/έτος (=7.543,43 τν/έτος + 1.926,67 
τν/έτος) του απορριμματογενούς καυσίμου ανέρχεται σε 68.815,88 €/έτος ή σε 412.895,28 € για έξι (6) 
έτη.  

 

 

 

5.8. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030 – 2η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
 

A/A ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)  

ΚΟΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6ΕΤΙΑ 
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(€)  

  ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.491.119,75 26.946.718,48 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
68.815,88 412.895,28 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠ. ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
4.559.935,63 27.359.613,76 

 

Λάρισα, Νοέμβριος 2022 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Κόκκινου Αικατερίνη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 Η Προϊσταμένη  

Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Λάρισας 

 

 

Κωστούλη Βάια 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αρίθμ. 1451/2022 (πρακτικό 46ο 27-12-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Με την υπ’ αρίθμ. 499783/21-12-2022 Απόφαση έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Δ.Τ.Ε 

Π.Ε. Λάρισας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 
 
 
«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 
5091714, Κωδικός Ενάριθμου: 
2021ΕΠ00610076 & Ίδιοι Πόροι Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. 
Λάρισας 
  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.621.226,45 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 
(πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης) 
45.673.807,52 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 
Συνολική αξία 
(με τα δικαιώματα προαίρεσης) 
100.295.033,97 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

 

Τεύχη Δημοπράτησης 

 

 

 

 

 
Τεύχος 7.2. Προϋπολογισμός 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
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1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 791.339,00 € 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΜΕΑ 

6.764.900,00 € 

ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΑ 7.640.000,00 € 

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΑ 3.126.536,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΑ 3.300.000,00 € 

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΑ 5.113.445,00 € 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 850.000,00 € 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 720.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1 28.306.220,00 € 

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% 5.095.119,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2 33.401.339,60 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 3.006.120,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3 36.407.460,16 € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20.000,00 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 24.846,29 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4 36.452.306,45 € 

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.523.500,00 € 

ΜΕΛΕΤΕΣ 250.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5 38.225.806,45 € 

Φ.Π.Α. 24% 9.174.193,55 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 47.400.000,00 € 
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2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

A/A ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)  

ΚΟΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6ΕΤΙΑ (€)  

1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΑ 600.949,76 3.605.698,56 

2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΑ 1.428.000,00 8.568.000,00 

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΑ 789.833,82 4.739.002,92 

4 ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΑ 411.065,58 2.466.393,48 

5 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΑ 120.000,00 720.000,00 

6 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΜΕΑ 

50.000,00 300.000,00 

7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΑ 174.624,20 1.047.745,20 

8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CLO ΜΕΑ 43.492,59 260.955,54 

9 
ΔΑΠΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΑ 

15.000,00 90.000,00 

10 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΠΑΛΕ) (Ν.4414/16 ΑΡΘΡΟ 3-ΠΑΡ7-10) ΛΑΓΗΕ 

61.602,63 369.615,78 

11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΕΣΠΥΛ  50.000,00 300.000,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.744.568,58 22.467.411,48 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 299.035,60 1.794.213,60 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ COMPOST 25.113,05 150.678,30 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 687.849,93 4.127.099,58 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.011.998,58 6.071.991,48 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2.732.570,00 16.395.420,00 
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3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 
2020-2030 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.659.000,00 € 

2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 

2.1  Πρόσθετο Διαχωριστικό Τοιχίο Τάφρου Κτιρίου Υποδοχής 7.300,00 € 

2.2 Επέκταση Μονάδας Μετακομποστοποίησης Ωρίμανσης 214.000,00 € 

2.3 Κτίριο Παραγωγής Απορριμματογενούς Καυσίμου 439.900,00 € 

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 185.000,00 € 

4 Η/Μ ΕΡΓΑ 
 

4.1 Δίκτυο Ύδρευσης-Βιομηχανικού Νερού 2.700,00 € 

4.2 Δίκτυο Αποχέτευσης 1.250,00 € 

4.3 Δίκτυο Πυρόσβεσης 1.700,00 € 

4.4 Εξωτερικά Δίκτυα Ηλεκτροδότησης και Ασθενών 27.950,00 € 

4.5 Δίκτυο Τηλεελέγχου 6.850,00 € 

4.6 Δίκτυο Τηλεθέρμανσης 186.000,00 € 

4.7 Ύδρευση Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 3.350,00 € 

4.8 Αποχέτευση Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 16.350,00 € 

4.9 Ηλεκτρολογικά Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 88.350,00 € 

4.10 Ασθενή Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 5.350,00 € 

4.11 Πυρασφάλεια Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 15.300,00 € 

4.12 Εξαερισμός-Κλιματισμός Κτιρίου Απορριμματογενούς Καυσίμου 99.650,00 € 

5 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ 400.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1 5.360.000,00 € 

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% 964.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2 6.324.800,00 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 569.232,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3 6.894.032,00 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 87.568,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4 6.981.600,00 € 

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 268.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5 7.250.000,00 € 

ΜΕΛΕΤΕΣ  100.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6 7.350.000,00 € 

Φ.Π.Α.  24% 1.764.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ  9.114.000,00 € 
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4 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030  – 1η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030   

 

Η παρούσα προαίρεση αφορά στο λειτουργικό κόστος της ΜΑΑα (πλέον) ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται 
τις ποσότητες συμμείκτων ΑΣΑ και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με στόχο τη μείωση της 
υπολειμματικότητας της μέσω της παραγωγής εναλλακτικού απορριμματογενούς καυσίμου. 

Σημειώνεται ότι η λειτουργία της η ΜΑΑα για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασίας αποτελεί αντικείμενο επομένης λειτουργικής προαίρεσης (2η Λειτουργική Προαίρεση). 

 

A/A ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)  
ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6ΕΤΙΑ (€)  

1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 712.450,74 4.274.704,44 

2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  1.510.000,00 9.060.000,00 

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  912.685,16 5.476.110,96 

4 ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ  426.250,07 2.557.500,39 

5 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 173.804,32 1.042.825,92 

6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  50.000,00 300.000,00 

7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  205.230,20 1.231.381,20 

8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CLO  39.396,34 236.378,04 

9 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  

25.000,00 150.000,00 

11 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΠΑΛΕ) 
(Ν.4414/16 ΑΡΘΡΟ 3-ΠΑΡ7-10) ΛΑΓΗΕ 

61.602,63 369.615,78 

12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΕΣΠΥΛ  50.000,00 300.000,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.166.419,46 24.998.516,73 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 250.167,20 1.501.003,20 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ COMPOST 47.716,50 286.299,00 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 687.849,93 4.127.099,58 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 985.733,63 5.914.401,78 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.180.685,83 19.084.114,95 
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β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

A/A ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)  

ΚΟΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6ΕΤΙΑ 

(€)  

  ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.180.685,83 19.084.114,95 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

54.781,06   328.686,36 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠ. ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

3.235.466,89 19.412.801,31 

  



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030  – 2η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030   

 

Η παρούσα προαίρεση αφορά στο λειτουργικό κόστος της ΜΑΑα για την επεξεργασία των 
προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας. 

Διευκρινίζεται ότι τα παρακάτω τελικά κόστη λειτουργίας περιλαμβάνουν και τα ανωτέρω λειτουργικά 
κόστη, καθώς η εν λόγω προαίρεση δεν δύναται να εφαρμοστεί χωρίς την ενεργοποίηση της ανωτέρω 1ης 
λειτουργικής προαίρεσης. 

 

A/A ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)  
ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6ΕΤΙΑ 

(€)  

 
1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΑ 712.450,74 4.274.704,44 

 

2 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΕΑ 

2.420.000,00 14.520.000,00 
 

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΑ 1.181.913,56 7.091.481,36 
 

4 ΔΑΠΑΝΗ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 547.725,91 3.286.355,44 
 

5 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΑ 

183.534,00 1.101.204,00 
 

6 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΑ 

50.000,00 300.000,00 
 

7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΑ 205.230,20 1.231.381,20 
 

8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CLO ΜΕΑ 39.396,34 236.378,04 
 

9 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΑ 

25.000,00 150.000,00 
 

11 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΠΑΛΕ) (Ν.4414/16 ΑΡΘΡΟ 3-
ΠΑΡ7-10) ΛΑΓΗΕ 

61.602,63 369.615,78 
 

12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΕΣΠΥΛ  50.000,00 300.000,00 
 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.476.853,38 32.861.120,26 
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ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

250.167,20 1.501.003,20 
 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ COMPOST 47.716,50 286.299,00 
 

  
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

687.849,93 4.127.099,58 
 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  985.733,63 5.914.401,78 
 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  4.491.119,75 26.946.718,48 
 

 
 

β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

A/A ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)  

ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6ΕΤΙΑ (€)  

  ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.491.119,75 26.946.718,48 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
68.815,88 412.895,28 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠ. ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
4.559.935,63 27.359.613,76 
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6 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 791.339,00 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΜΕΑ 

6.764.900,00 

ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΑ 7.640.000,00 

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΑ 3.126.536,00 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΑ 3.300.000,00 

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΑ 5.113.445,00 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 850.000,00 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 720.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1 28.306.220,00 € 

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% 5.095.119,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2 33.401.339,60 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 3.006.120,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3 36.407.460,16 € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20.000,00 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 24.846,29 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4 36.452.306,45 € 

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.523.500,00 € 

ΜΕΛΕΤΕΣ 250.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5 38.225.806,45 € 

Φ.Π.Α. 24% 9.174.193,55 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΈΡΓΟΥ 47.400.000,00 € 

 

 
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)  

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.659.000,00 € 

 ΚΤΙΡΙΑΚΑ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 661.200,00 € 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 185.000,00 € 

 Η/Μ ΕΡΓΑ 454.800,00 € 

 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ 400.000,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 1 5.360.000,00 € 

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% 964.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2 6.324.800,00 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 569.232,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3 6.894.032,00 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 87.568,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4 6.981.600,00 € 

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 268.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5 7.250.000,00 € 

ΜΕΛΕΤΕΣ  100.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6 7.350.000,00 € 

Φ.Π.Α.  24% 1.764.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ  9.114.000,00 € 

 

 

6ΕΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Λειτουργία Εγκατάστασης για 6 έτη  
Κεφ. 2.13 Τεύχους Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού 

16.395.420,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 3.934.900,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20.330.320,80 € 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΑ 

Λειτουργία της Εγκατάστασης για επιπλέον 6 έτη  16.395.420,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 3.934.900,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20.330.320,80 € 

 

6ΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΣΔΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Λειτουργία Εγκατάστασης με έργα προσαρμογής σε ΕΣΔΑ και με μεταφορά 
εναλλακτικού καυσίμου για 6 έτη (περιλαμβάνει κανονική λειτουργία, προαίρεση 
λειτουργίας έργων προσαρμογής, προαίρεση επεξεργασίας χωριστά συλλεγέντων 
(ΔσΠ) αποβλήτων συσκευασίας και προαίρεση μεταφοράς εναλλακτικού καυσίμου) - 
Κεφ. 5.8 Τεύχους Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού (μέγιστος προϋπολογισμός) 

27.359.613,76 € 

Φ.Π.Α. 24% 6.566.307,30 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 33.925.921,06 € 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ 
ΕΣΔΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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Λειτουργία Εγκατάστασης με έργα προσαρμογής σε ΕΣΔΑ και με μεταφορά 
εναλλακτικού καυσίμου για επιπλέον 6 έτη (περιλαμβάνει κανονική λειτουργία, 
προαίρεση λειτουργίας έργων προσαρμογής, προαίρεση επεξεργασίας χωριστά 
συλλεγέντων (ΔσΠ) αποβλήτων συσκευασίας και προαίρεση μεταφοράς 
εναλλακτικού καυσίμου)  

27.359.613,76 € 

Φ.Π.Α. 24% 6.566.307,30 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 33.925.921,06 € 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

54.621.226,45 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

100.295.033,97 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ  

124.365.842,13 € 

 

Λάρισα, Νοέμβριος 2022 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Κόκκινου Αικατερίνη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 Η Προϊσταμένη  

Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Λάρισας 

 

 

Κωστούλη Βάια 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αρίθμ. 1451/2022 (πρακτικό 46ο 27-12-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Με την υπ’ αρίθμ. 499783/21-12-2022 Απόφαση έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Δ.Τ.Ε 

Π.Ε. Λάρισας 

 


