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1. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΔΟΓΝ 

1.1 ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΘΔΠΖ ΔΟΓΝ 

Ν ΣΡΑ Κπθφλνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε γήπεδν έθηαζεο 74.012ηκ (κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο πξφζθαηεο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο (04-2015)), ελψ ην 

πεξηθξαγκέλν ηκήκα ηνπ αληηζηνηρεί ζε έθηαζε 65.500ηκ πεξίπνπ (ε πεξίθξαμε έρεη 

ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθά ησλ νξίσλ ηδηνθηεζίαο φπνπ ην αλάγιπθν εδάθνπο ήηαλ 

δπζκελέο – βξαρψδεο κε κεγάιεο θιίζεηο). Ρν ελεξγφ ζθάκκα απφζεζεο απνβιήησλ 

θαηαιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ 34.000ηκ. 

 

Ν πθηζηάκελνο ΣΡΑ είλαη ρσξνζεηεκέλνο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ γεπέδνπ. Ζ 

δηάηαμε ησλ έξγσλ απεηθνλίδεηαη ζην απφ Νθηψβξην 2016 ζρέδην 2 «Γεληθή Γηάηαμε 

Έξγσλ Σ..Ρ.Α.» πνπ ζπλνδεχεη ηε ΚΞΔ θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε 33.868,6 ηκ θαη 

απνηειείηαη απφ ηξία θχηηαξα, ηα Α, Β θαη Γ, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη κε αλαβαζκνχο. 

Ρν έξγν πινπνηήζεθε κε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε (ζρεη. 84.α ) ηεο νπνίαο ε ηζρχ 

ήηαλ κέρξη 31-12-2013. 

 

Πην εζσηεξηθφ ηνπ πθηζηάκελνπ ΣΡΑ έρνπλ πινπνηεζεί ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα 

ππνδνκήο, ε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πξαλψλ θαη ηα έξγα ζπιινγήο ησλ 

παξαγφκελσλ ζηξαγγηδίσλ. Ζ είζνδνο γίλεηαη απφ ηελ πχιε εηζφδνπ, πνπ βξίζθεηαη 

ζηα βφξεηα ηνπ ρψξνπ. Πηελ πχιε μεθηλά ε εζσηεξηθή νδνπνηία. Ακέζσο κεηά ηελ 

πχιε εηζφδνπ, ε εζσηεξηθή νδνπνηία δηαθιαδίδεηαη. Ν έλαο θιάδνο θαηαιήγεη ζην 

ρψξν πνπ βξίζθεηαη ε δεμακελή ζπιινγήο – εμηζνξξφπεζεο ζηξαγγηζκάησλ θαη ε 

δεμακελή ζπιινγήο νκβξίσλ. Ν δεχηεξνο θιάδνο ζπλερίδεη πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ 

ρψξνπ, πεξλψληαο απφ ην ρψξν ζηάζκεπζεο Η.Σ., ηνλ νηθίζθν ειέγρνπ, ηε 

γεθπξνπιάζηηγγα θαη ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ. Πην ρψξν πνπ δηακνξθψλεηαη ιίγν 

πξηλ ηελ γεθπξνπιάζηηγγα είλαη δπλαηή ε αλακνλή ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί. Αθξηβψο κπξνζηά απφ ηνλ νηθίζθν ειέγρνπ, ε 

εζσηεξηθή νδνπνηία δηαθιαδίδεηαη πάιη ζε δχν θιάδνπο. Ν έλαο, πεξλάεη απφ ην 

ζχζηεκα έθπιπζεο ηξνρψλ, αθνινχζσο πάλσ απφ ην εμσηεξηθφ αλάρσκα ηνπ 

ελεξγνχ Σ..Ρ. θαη θαηαιήγεη ζην ρψξν δεηγκαηνιεςίαο. Πηα θαηάληε ηνπ εμσηεξηθνχ 

αλαρψκαηνο βξίζθεηαη ην θξεάηην ζπιινγήο θαη ειέγρνπ ζηξαγγηζκάησλ. Πηα δπηηθά 

ηνπ ελεξγνχ ρψξνπ δηάζεζεο βξίζθνληαη ηα δχν θξεάηηα ζπιινγήο θαη ειέγρνπ 

βηναεξίνπ. 

 

Ν δεχηεξνο θιάδνο κπξνζηά απφ ηνλ νηθίζθν ειέγρνπ ζπλερίδεη πξνο ηα 

λνηηναλαηνιηθά θαη εμππεξεηεί ηελ πξφζβαζε ζηελ απνζήθε πγξψλ θαπζίκσλ, ζηελ 

απνζήθε πιηθψλ - ζπλεξγείν, ζην ππφζηεγν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, ζηε δεμακελή 

χδξεπζεο – άξδεπζεο θαη ζηε δεμακελή ππξφζβεζεο κε ηνλ νηθίζθν πηεζηηθψλ. Ν ελ 

ιφγσ θιάδνο ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ζπλερίδεη θαη πεξλάεη κπξνζηά απφ ην ρψξν 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, ην ρψξν απφζεζεο ειαζηηθψλ θαη 

θαηαιήγεη ζην ρψξν πξνζσξηλήο απφζεζεο αδξαλψλ – δαλεηνζάιακν γαηψδνπο 
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πιηθνχ. Πηελ ίδηα πεξηνρή είλαη βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο 

ζηξαγγηζκάησλ θαη ε κνλάδα άληιεζεο θαη θαχζεο βηναεξίνπ. 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ απνηειείηαη απφ ην θηίξην 

εμππεξέηεζεο εγθαηάζηαζεο Δ.Π., ηηο δεμακελέο SBR1 θαη SBR2, ηε δεμακελή 

ζπιινγήο επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ, θαη ηε δεμακελή πάρπλζεο ηεο ηιχνο. 

 

Δπηπιένλ, πεξηκεηξηθά ηνπ ελεξγνχ Σ..Ρ.Α. αιιά θαη ζε επίθαηξεο ζέζεηο εληφο ηνπ 

γεπέδνπ πινπνηήζεθαλ αληηπιεκκπξηθέο ηάθξνη γηα ηε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε 

ησλ νκβξίσλ πδάησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ. Ράθξνη νκβξίσλ θαηαζθεπάδνληαη θαη 

παξάιιεια κε ηελ εζσηεξηθή νδνπνηία, φπνπ απαηηείηαη. 

 

Ξεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ ηνπνζεηήζεθε πεξίθξαμε. Ξαξάιιεια κε ηελ πεξίθξαμε 

έρεη δηακνξθσζεί κία δψλε ππξνπξνζηαζίαο, απνςηισκέλε απφ βιάζηεζε, ε νπνία 

θηάλεη ηα 8 κ πιάηνο. Δπίζεο, θαηά κήθνο ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ππάξρεη δίθηπν 

εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ 

 

Ξεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη πεξηκεηξηθά ησλ έξγσλ, έγηλε θχηεπζε κε ζάκλνπο 

θαη δέλδξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη νπηηθή απνκφλσζε ηνπ ρψξνπ. Δπίζεο ππάξρνπλ 

δαλεηνζάιακνη γαηψδνπο πιηθνχ γηα ηελ εκεξήζηα ρσκαηφθαιπςε θαη γηα ηελ 

ππξφζβεζε ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ νηθνπέδνπ. Δπηπιένλ, ζε ζέζεηο φπνπ απαηηείηαη 

ε θαηαζθεπή κεγάισλ νξπγκάησλ ή επηρσκάησλ θαηαζθεπάδνληαη ηνίρνη 

αληηζηήξημεο. Ρέινο, αλάληε θαη θαηάληε ηνπ ελεξγνχ ρψξνπ δηαλνίρζεθαλ 

γεσηξήζεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ 

 

Ππλνιηθά νη εγθαηαζηάζεηο είλαη: 

 Ν ελεξγφο ρψξνο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ 

 Ζ πχιε εηζφδνπ – εμφδνπ 

 Ν νηθίζθνο ειέγρνπ 

 Ν κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 

 Ν ρψξνο ζηάζκεπζεο Η.Σ. 

 Ζ γεθπξνπιάζηηγγα 

 Ν ρψξνο δεηγκαηνιεςίαο 

 Ζ δεμακελή ζπιινγήο νκβξίσλ 

 Ρν ζχζηεκα έθπιπζεο ηξνρψλ 

 Ν δαλεηνζάιακνο γαηψδνπο πιηθνχ 

 Ζ δεμακελή ππξφζβεζεο 

 Ζ δεμακελή χδξεπζεο 

 Ν νηθίζθνο πηεζηηθψλ 

 Ρν ππφζηεγν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

 Ρν πιπληήξην νρεκάησλ 

 Ζ απνζήθε πιηθψλ – ζπλεξγείν νρεκάησλ 

 Ζ απνζήθε πγξψλ θαπζίκσλ 
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 Ν ρψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

 Ν ρψξνο απφζεζεο ειαζηηθψλ 

 Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ 

 Ν ρψξνο πξνζσξηλήο απφζεζεο αδξαλψλ 

 Ζ πεξίθξαμε 

 Ζ αληηππξηθή δψλε 

 Ζ δψλε δελδξνθχηεπζεο 

 Ν ππξζφο θαχζεο βηναεξίνπ 

 Ρν ζχζηεκα ειεγρφκελεο απαγσγήο θαη άληιεζεο ηνπ βηναεξίνπ 

 Ρν ζχζηεκα ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ 

 Ρν δίθηπν ππξφζβεζεο 

 Νη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο 

 Ζ εζσηεξηθή νδνπνηία 

 Ζ νδνπνηία πξφζβαζεο 

 Νη αληηπιεκκπξηθέο ηάθξνη 

 

1.2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Γηα ηε λήζν Κχθνλν ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ (ΦΔΘ 243/Γ/08-03-2005) 

«Θαζνξηζκφο Εψλεο Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ν.Δ.), θαησηάηνπ νξίνπ θαηάηκεζεο θαη 

ινηπψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ εθηφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξνυθηζηάκελσλ ηνπ έηνπο 1923 πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Κπθovίσv Λήζνπ Κπθφλνπ (Λ. Θπθιάδσλ) θαη ησλ λεζίδσλ Αγ. Γεψξγηνο 

(Κπάoπ), Θαβoπξovήζη, Καξκαξovήζη, Κφιεο, Ρξαγovήζη, Σηαπφδηα, Ξξαζovήζηα, 

Βαξβνχιαθαο, Θαιαθαθηψλα θαη Ιαδαξνλήζη», φπσο δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΘ 416 

Γ/19-4-05 θαη ηζρχεη κε ην απφ 08-02-2012 ΞΓ (ΦΔΘ 65/ΑΑΞ/2012). Ρν έξγν 

εθηίλεηαη ζηηο πεξηνρέο κε ζηνηρεία (2.1δ)1, (2.3α.8)9 θαη (2.3α.6)5. 

 

Ζ λήζνο Κχθνλνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηφπνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο κε ηελ 

αξηζκ.Γ.848/40/04-03-1980 .Α. (ΦΔΘ 329/Β/1980). 

Κε ηελ αξηζκ.Ρ.Ξ.νηθ.2ΠΠΔ/27-03-1986 (ΦΔΘ 497/Γ/1986) Απφθαζε Λνκάξρε 

Θπθιάδσλ έρνπλ θαζνξηζηεί φξηα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαη θαηεγνξία ησλ 

νηθηζκψλ α) Νξλφο – Αε Γηάλλεο β) Άγηνο Πηέθαλνο, γ) Ρνχξινο, δ) Ξιαηχο Γπαιφο. 

Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ πεξηνρήο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνινγηθνχ Γηθηχνπ Natura 2000. 

 

Ζ Κχθνλνο, ζχκθσλα κε ην Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ (Ξ.Ξ.Σ.Π.Λ.Α.) απφθαζε 

αξηζκ.25290/03 (ΦΔΘ 1487/Β/10- 10-2003), θαηαηάζζεηαη ζηελ Νκάδα III ζηα λεζηά 

κε ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε Ξεξηθεξεηαθφ, Δζληθφ θαη Θνηλνηηθφ 

επίπεδν, κε απμαλφκελεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο, πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη 

ζπγθέληξσζε, κε άκεζε αλάγθε ειέγρνπ ηνπ είδνπο ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 
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Ρν Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ (Ξ.Ξ.Σ.Π.Λ.Α.) απφθαζε αξηζκ.25290/03 (ΦΔΘ 

1487/Β/10-10-2003), ζηελ πξφηαζή ηνπ αλαθέξεη ζην θεθάιαην Γ παξάγξαθν Γ.6.3 

«πνδνκέο πεξηβάιινληνο: δηαρείξηζε ζηεξεψλ & πγξψλ απνβιήησλ» φηη νη δξάζεηο 

πνπ αθνξνχλ δηαρείξηζε απνβιήησλ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζην ζρεδηαζκφ 

Ξεξηθεξεηαθνχ/Λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ζε επίπεδν εζληθνχ ζρεδηαζκνχ, γίλεηαη αλαθνξά δεκηνπξγίαο ΣΡΑ 

ζηα λεζηά ησλ Νκάδσλ ΗΗ θαη ΗΗΗ θαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα λεζηά ηεο Νκάδαο Η, εάλ 

δελ είλαη ζθφπηκε ή/θαη εθηθηή ε εμππεξέηεζή ηνπο απφ ηνπο ΣΡΑ φκνξσλ λεζηψλ 

ησλ Νκάδσλ ΗΗ θαη ΗΗΗ. Γεληθά ζπλάγεηαη ε αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

πξνο δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Πην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο. 

 

Θνξπθέο γεπέδνπ ηεο κνλάδαο ζην ζύζηεκα αλαθνξάο ΔΓΠΑ ’87 

(ελδεηθηηθά 

 

α/α Σ Τ 

Μ3 620633,2 4144457,8 

Γ4 620728,9 4144491,2 

Ι4 620773 4144466,8 

Υ4 620824,9 4144528,2 

Ζ5 620867,5 4144541,5 

Ν5 620902,5 4144539,2 

Γ6 620900,9 4144613,9 

Γ 620862,3 4144738,3 

Λ 620792 4144768,1 

 620713,9 4144771,1 

Θ1 620639,9 4144926,5 

Κ1 620632,7 4144916,4 

Ρ1 620646,6 4144866,1 

Γ2 620693,4 4144780 

Ε2 620669,6 4144779,2 

Κ2 620686,5 4144723,5 

Ρ2 620604,7 4144696,7 

 

Πχκθσλα κε ηελ αξ.πξση. 49987/18-08-2017 γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Ππληνληζκνχ 

θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ΑΓΑ ηκήκα εκβαδνχ 2.518,47ηκ ηνπ γεπέδνπ ηνπ έξγνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζε επξχηεξε έθηαζε πνπ ραξαθηεξίζηεθε κε ηελ 1121/29-3-2004 

πξάμε ραξαθηεξηζκνχ θαη ηειεζηδίθεζε κε ηελ αξ. πξση. 2013/29-10-2004 απφθαζε 

σο ρνξηνιηβαδηθήο κνξθήο. 
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1.3 ΘΙΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο εθηηκήζεθαλ απφ ηα 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο. Ρν θιίκα ηεο λήζνπ Κπθφλνπ θαηαηάζζεηαη 

ζηνλ εχθξαην ηχπν ηνπ ρεξζαίνπ κεζνγεηαθνχ, κε κέζν ζεξκνκεηξηθφ εχξνο πνπ 

θζάλεη ζηνπο 14,4νCπεξίπνπ, κε ήπην ρεηκψλα θαη ζρεηηθά μεξφ θαινθαίξη. 

 

Ζ κέζε ζρεηηθή πγξαζία είλαη 68,8% ελψ ηα θαηλφκελα ρηνληνχ, ραιαδφπησζεο θαη 

παγεηνχ είλαη ζπάληα. 

 

Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ηα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ απφ παξαηεξήζεηο ζην Κεηεσξνινγηθφ Πηαζκφ Κπθφλνπ θαηά ην 

έηνο 2018. 

 

Ν Πηαζκφο νξίδεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο 37ν26’ Λ, γεσγξαθηθφ κήθνο 25ν25’ Δ θαη 

πςφκεηξν 127 κ.  

 

Ρηκέο Θεξκνθξαζίαο αλά κήλα ηελ ηειεπηαία 20εηία(ΝC) 

 

ΚΖΛΑΠ ΚΔΠΖ 

ΡΗΚΖ (ΝC) 

ΚΔΓΗΠΡΖ ΡΗΚΖ (ΝC) ΔΙΑΣΗΠΡΖ ΡΗΚΖ (ΝC) 

ΚΔΠΖ ΑΞΝΙΡΖ ΚΔΠΖ ΑΞΝΙΡΖ 

Ηαλνπάξηνο 10,1 12,2 17,6 8,1 1,0 

Φεβξνπάξηνο 10,4 10,8 19,4 6,9 0,0 

Κάξηηνο 12,0 12,3 20,6 8,0 1,0 

Απξίιηνο 14,8 17,7 26,4 11,9 4,3 

Κάηνο 18,4 21,5 33,8 15,2 5,0 

Ηνχληνο 23,1 26,5 33,4 19,3 11,6 

Ηνχιηνο 24,4 27,3 35,0 21,1 17,0 

Αχγνπζηνο 24,5 27,4 35,6 21,4 11,8 

Πεπηέκβξηνο 22,4 25,5 32,2 19,6 12,6 

Νθηψβξηνο 18,7 21,4 34,0 16,5 10,0 

Λνέκβξηνο 14,4 16,9 26,0 12,3 4,6 

Γεθέκβξηνο 11,5 13,5 20,4 9,4 1,0 

ΔΡΝΠ 17,1 19,4 27,9 14,1 6,7 

 

 

Ρν εηήζην χςνο ησλ βξνρνπηψζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ κέγεζνο θαζψο επεξεάδεη 

άκεζα ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ζηξαγγηζκάησλ. Ρα κέζα κεληαία χςε 

βξνρνπηψζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, 
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Κέζν κεληαίν ύςνο βξνρνπηώζεσλ 

ΚΖΛΑΠ Κέζν ύςνο βξνρνπηώζεσλ 

(mm) 

Ηαλνπάξηνο 72,2 

Φεβξνπάξηνο 48,2 

Κάξηηνο 34,6 

Απξίιηνο 11,5 

Κάηνο 8,8 

Ηνχληνο 3,1 

Ηνχιηνο 0,0 

Αχγνπζηνο 3,6 

Πεπηέκβξηνο 3,9 

Νθηψβξηνο 64,4 

Λνέκβξηνο 35,5 

Γεθέκβξηνο 85,9 

ΔΡΝΠ 371,7 

 

Ρα αλεκνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθή παξάκεηξν 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία 

ησλ νζκψλ θαη ησλ δηαζθνξπηζκφ ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ, παξαηίζεληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα. 

 

Αλεκνινγηθά ζηνηρεία – Κέζε κεληαία ζπρλόηεηα δηεύζπλζεο αλέκσλ 

Beauf B BA A NA N NΓ Γ ΒΓ Λελεκία Πύλνιν 

0         11,465 11,465 

1 0,033 0,033 0,011 0,011 0,022 0,011 0,011 0,011  0,143 

2 1,427 1,350 0,354 0,675 1,482 1,604 1,206 1,040  9,138 

3 4,060 2,850 0,597 1,217 2,611 2,489 1,305 1,504  16,637 

4 9,480 4,237 0,586 1,250 2,323 2,190 0,675 1,858  22,599 

5 10,088 3,219 0,254 0,719 0,918 0,985 0,221 2,102  18,506 

6 9,701 2,721 0,155 0,409 0,398 0,476 0,133 1,869  15,862 

7 3,252 0,940 0,011 0,077 0,033 0,077 0,011 0,509  4,910 

8 0,442 0,144 0,000 0,000 0,011 0,011 0,000 0,055  0,663 

9 0,033 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011  0,055 

10 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,022 

≥11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

Πχλνιν 38,527 15,520 1,968 4,358 7,798 7,843 3,562 8,959 11,465 100,000 
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1.4 ΞΙΖΘΠΚΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Ν ΣΡΑ ηνπ Γήκνπ Κπθφλνπ, εμππεξεηεί 6 νηθηζκνχο. Νη νηθηζκνί απηνί είλαη: 

Κχθνλνο, Άγηνο Ησάλλεο, Άγηνο Πηέθαλνο, Ρνχξινο, , Ξιαηχ Γπαιφο, Άλσ Κέξα. Ν 

κφληκνο πιεζπζκφο ηνπο, φπσο απηφο πξνέθπςε απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 ηεο 

ΔΠΔ,  είλαη 10.134 θάηνηθνη. 

 

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ λεζηνχ, απνηειεί ε κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ 

θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ε νπνία αξρίδεη απφ ηνλ κήλα Απξίιην θαη ιήγεη ζην ηέινο 

Νθησβξίνπ. Ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο (Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο) ν ζπλνιηθφο 

πιεζπζκφο κπνξεί λα πεληαπιαζηαζηεί κε απνηέιεζκα κεγάιε αχμεζε ησλ 

παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ.  

 

1.5 ΓΔΥΙΝΓΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ 

Ζ λήζνο Κχθνλνο έρεη ινθψδεο αλάγιπθν ζε φιε, ζρεδφλ, ηελ έθηαζή ηεο εθηφο απφ 

ηε δπηηθή πεξηνρή ηεο ε νπνία είλαη πεδηλή. Ν νηθηζκφο Άλσ Κέξα βξίζθεηαη ζε 

πςφκεηξν 90-110m ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Ρν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πεδηλφ σο ινθψδεο, ελψ κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ Κπθφλνπ θαη Άλσ 

Κέξα ζρεκαηίδνληαη ινθνζεηξέο κε δηεχζπλζε ΛΓ-ΒΑ θαη πςφκεηξα 20 έσο 270m. ην 

πςφκεηξν ηνπ ρψξνπ θπκαίλεηαη απφ 130m έσο 180m ελψ ην κνξθνινγηθφ 

αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεη θιίζεηο 10-25%. 

 

Ρν γεσινγηθφ ππφβαζξν ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ν ΣΡΑ θαζψο θαη ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο απνηειείηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απφ γξαλίηε. Πε νξηζκέλεο 

αθηέο ηεο, θπξίσο ζηηο λνηηνδπηηθέο, ν γξαλίηεο πεξηβάιιεηαη ή θαη θαιχπηεηαη απφ 

ππνιείκκαηα ηνπ κεηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθνθπθιαδηθήο κάδαο.  

 

 

1.6 ΡΔΘΡΝΛΗΘΖ - ΠΔΗΠΚΗΘΝΡΖΡΑ 

Ν ξεγκαηνγφλνο ηεθηνληζκφο ηεο, κε επξεία ηνπ έλλνηα, απνπζηάδεη εληειψο 

απφ ηνλ ρψξν ηνπ Σ..Ρ.Α. Ρα κνλαδηθά ξήγκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη απηά 

πνπ θηινμελνχλ ηελ κεηαιινθνξία ηεο λήζνπ θαη εθηείλνληαη θπξίσο ζην 

βνξεηαλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Ξαξνπζηάδνπλ γεληθή δηεχζπλζε Β250Γ κέρξη 

Β350Γ. 

 

Έλα βαζηθφ, επίζεο, ηεθηνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αλάπηπμε δηαθιάζεσλ 

ζηελ κάδα ηνπ γξαλίηε. Νη δηαθιάζεηο απηέο παξνπζηάδνπλ αλάινγν 

πξνζαλαηνιηζκφ κε απηφ, ησλ παξαπάλσ ξεγκάησλ θαη απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθή κνξθή αζπλερεηψλ πνπ ηεκαρίδνπλ ην ζχλνιν ηεο κάδαο ηνπ 

γξαλίηε. 
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Πρεηηθά κε ηελ ζεηζκηθφηεηα, ε λήζνο Κχθνλνο αλήθεη ζε κηα πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ, ε 

νπνία είλαη ζρεηηθά ήπηα ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο απφ ηελ παξνπζία 

κεγάισλ ζεηζκψλ. Ν ρψξνο απηφο, ν νπνίνο εληνπίδεηαη εθηφο ηνπ ειιεληθνχ 

ζεηζκηθνχ ηφμνπ, ζπκπεξηθέξεηαη θαηά, ζρεηηθά, ήπην ηξφπν. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεηζκηθέο δξάζεηο ζρεδηαζκνχ, ν Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο 

Θαλνληζκφο (Δ.Α.Θ., 2000) θαηέηαζζε ηελ πεξηνρή ζηελ θαηεγνξία (Η).  

 

Ρν έδαθνο ζεκειίσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ..Ρ.Α. ηνπ Γήκνπ Κπθφλνπ απφ 

άπνςε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο θαηαηάζζεηαη ζηελ αθφινπζε θαηεγνξία, 

 

Θαηεγνξία Β: Κέηξηα εμαιινησκέλνο γξαλίηεο (ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Σ..Ρ.Α.) 

 

 

1.7 ΞΝΗΝΡΗΘΑ ΘΑΗ ΞΝΠΝΡΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ 

1.7.1 Ξνζόηεηεο απνξξηκκάησλ 

Κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο πξνθχπηεη φηη νη δηαγσληδφκελνη, πξέπεη 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΡΑ λα ιάβνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

κέζε εηήζηα πνζφηεηα εηζεξρνκέλσλ απνξξηκκάησλ 21.000.000 θηιά, σο θάησζη: 

 

ΧΥΤΑ ΜΥΚΟΝΟΣ 

 
2017 2018 2019 

Μήνασ 
Οικιακά 

Απορρίμματα Ανακύκλωςη 
Οικιακά 

Απορρίμματα Ανακύκλωςη 
Οικιακά 

Απορρίμματα Ανακύκλωςη 

Ιανουάριοσ 471.980,00 132.140,00 385.280,00 149.490,00 331.700,00 92.865,88 

Φεβρουάριοσ 781.530,00 133.960,00 377.680,00 224.890,00 891.550,00 152.818,24 

Μάρτιοσ 1.959.090,00 239.560,00 794.745,00 349.770,00 1.685.320,00 206.083,06 

Απρίλιοσ 1.782.460,00 97.013,00 1.226.250,00 430.350,00 1.287.562,50 70.077,48 

Μάιοσ 1.931.868,00 212.920,00 2.370.470,00 319.120,00 1.685.320,00 185.746,82 

Ιοφνιοσ 2.612.610,00 178.280,00 2.934.649,00 306.190,00 2.454.360,00 167.481,29 

Ιοφλιοσ 3.568.260,00 282.450,00 3.931.367,00 334.150,00 3.518.600,00 278.519,10 

Αφγουςτοσ 2.713.930,00 796.760,00 3.651.170,00 264.410,00 2.973.460,00 872.953,24 

Σεπτέμβριοσ 1.894.260,00 796.360,00 1.913.202,60 1.913.202,60 2.157.300,00 906.943,83 

Οκτώβριοσ 1.411.160,00 192.050,00 1.425.271,60 193.970,50 1.751.160,00 238.321,86 

Νοέμβριοσ 662.840,00 177.620,00 669.468,40 179.396,20 694.280,00 186.044,92 

Δεκέμβριοσ 531.740,00 144.100,00 537.057,40 145.541,00 661.760,00 179.335,04 

ΣΥΝΟΛΟ 20.321.728,00 3.383.213,00 20.216.611,00 4.810.480,30 20.092.372,50 3.537.190,77 

*Ρα ζηνηρεία κπνξνχλ λα έρνπλ κεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο δεδνκέλνπ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

ησλ δπγηζκάησλ  
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Ν ΣΡΑ δέρεηαη θαη ζα ζπλερίζεη λα δέρεηαη κόλν ηα Πηεξεά Απόβιεηα πνπ 

δελ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλα είλαη αζηηθά ή πξνζνκνηάδνπλ κε αζηηθά 

θαηά ηελ θείκελε νηθεία λνκνζεζία (άξα απνθιείνληαη επηθίλδπλα απόβιεηα 

ραξαθηεξηζκέλα παξαπάλσ κε αζηεξίζθν), δειαδή ζα δέρεηαη ηνπο θσδηθνχο 

απνβιήησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Θαηεγνξία 20 «Γεκνηηθά Απφβιεηα», εμαηξνπκέλσλ 

απηψλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν (*), θαζψο θαη φπνηα άιιε θαηεγνξία 

απνβιήησλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΘΑ 

29407/3508/2002 θαη ηελ Απφθαζε 33/2003/ΔΘ, ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο απνδνρήο απνβιήησλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο κε επηθηλδχλσλ, 

φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Θσδηθόο ΔΘΑ Δίδνο απνβιήησλ 

15 02 03 Απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ, πθάζκαηα ζθνππίζκαηνο θαη 

πξνζηαηεπηηθφο ξνπρηζκφο άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 15 

02 02 

19 05 Απφβιεηα απφ ηελ αεξφβηα επεμεξγαζία ζηεξεψλ απνβιήησλ 

19 05 01 κε ιηπαζκαηνπνηεκέλν ηκήκα ησλ δεκνηηθψλ θαη παξφκνησλ 

απνβιήησλ 

19 05 02 κε ιηπαζκαηνπνηεκέλν ηκήκα δσηθψλ θαη θπηηθψλ απνβιήησλ 

19 05 03 πξντφληα ιηπαζκαηνπνίεζεο εθηφο πξνδηαγξαθψλ 

19 05 99 απφβιεηα κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

19 08 Απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ κε 

πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

19 08 01 εζραξίζκαηα 

19 08 02 Απφβιεηα απφ ηελ εμάκκσζε 

19 08 05 Ιάζπεο απφ ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ 

19 12 Απφβιεηα απφ ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ κε πξνδηαγξαθφκελα 

άιισο 

 

19 12 12 

Άιια απφβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθψλ) απφ ηε 

κεραληθή 

θαηεξγαζία απνβιήησλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζεκείν 12 12 11. 

20 δεκνηηθά απφβιεηα (νηθηαθά απφβιεηα θαη παξφκνηα απφβιεηα απφ εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, βηνκεραλίεο θαη ηδξχκαηα), πεξηιακβαλφκελσλ κεξψλ ρσξηζηά 

ζπιιεγέλησλ 

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

20 01 01 ραξηηά θαη ραξηφληα 

20 01 02 γπαιηά 

20 01 10 ξνχρα 

20 01 11 πθάζκαηα 

20 01 28 ρξψκαηα, κειάλεο, θφιιεο θαη ξεηίλεο άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο 

ζην 

ζεκείν 
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20 01 30 απνξξππαληηθά άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 20 01 29 

20 01 32 θάξκαθα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 20 01 31 

20 01 38 μχιν εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 20 01 37 

20 01 39 πιαζηηθά 

20 01 40 κέηαιια 

20 01 41 απφβιεηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ θακηλάδσλ 

20 01 99 άιια κέξε κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

20 02 απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ (πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα 

λεθξνηαθείσλ) 

20 02 01 βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 

20 02 02 ρψκαηα θαη πέηξεο 

20 02 03 άιια κε βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 

20 03 άιια δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 01 αλάκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 02 απφβιεηα απφ αγνξέο 

20 03 03 ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ δξφκσλ 

20 03 06 απφβιεηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ ιπκάησλ 

20 03 07 νγθψδε απφβιεηα 

20 03 99 δεκνηηθά απφβιεηα κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

 

 

1.7.2 Θαηάηαμε ηνπ έξγνπ: 

Πχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 1958/2012 .Α (ΦΔΘ 21/Α/13-01-2012) φπσο απηή ηζρχεη ε 

δξαζηεξηφηεηα θαηαηάζζεηαη ζην ζχλνιν ζηελ ππνθαηεγνξία Α2, ηεο 4εο νκάδαο 

«Ππζηήκαηα Ξεξηβαιινληηθψλ πνδνκψλ» θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α/α 14 «γεηνλνκηθή ηαθή κε επηθηλδχλσλ αζηηθψλ ζηεξεψλ ππνιεηκκάησλ ή 

απνβιήησλ (ΣΡ ή ΣΡΑ) (εξγαζίεο D1, D5) εθηφο Natura κε Ξ<300.000 φπνπ Ξ = 

Κνλάδεο Ηζνδχλακνπ Ξιεζπζκνχ», πνπ σο θχξην έξγν ζπκπαξαζχξεη νπνηαδήπνηε 

άιιε ζπλνδή δξαζηεξηφηεηα ηπρφλ ρακειφηεξεο θαηεγνξίαο. 

παγσγή ηνπ έξγνπ ζην Ξαξάξηεκα Β.Η. ηεο .Α. 48963/2012 

Ρν έξγν, επίζεο, αλήθεη ζην Ξαξάξηεκα Β.Η. ηεο .Α. 48963/2012 «Ξξνδηαγξαθέο 

πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΞΝ) γηα έξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηα θαηεγνξίαο Α’» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε παξάγξαθν 5.4 «Σψξνη 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2, ζεκείν ε), ηεο 29407/3508/2002 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΘ Β΄ 1572) ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαη φξνπο γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ, πνπ δέρνληαη απφβιεηα άλσ ησλ δέθα ηφλσλ 

εκεξεζίσο ή νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 25.000 ηφλσλ, εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο 

ηαθήο αδξαλψλ απνξξηκκάησλ» 

Αλαθνξά ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΘΑ 

54409/2632/2004 

Ρν έξγν δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 54409/2632/2004 θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο (Β 1931) φπσο ηζρχεη. 
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Αλαθνξά ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΘΑ 

12044/613/2007 

Ρν έξγν δελ ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 12044/613/2007 θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο (Β 376) φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ αξηζ. 72058/16 ΘΑ (ΦΔΘ 

354/Β/17-02-2016). 

 

Β. ΘΔΠΚΝΘΔΡΖΚΔΛΑ ΒΑΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΘΑΘΥΠ 

ΘΑΗ ΡΥΛ ΔΑΗΠΘΖΡΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

Γηα ηε λήζν Κχθνλν ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ (ΦΔΘ 243/Γ/08-03-2005) 

«Θαζνξηζκφο Εψλεο Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ν.Δ.), θαησηάηνπ νξίνπ θαηάηκεζεο θαη 

ινηπψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ εθηφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξνυθηζηάκελσλ ηνπ έηνπο 1923 πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Κπθovίσv Λήζνπ Κπθφλνπ (Λ. Θπθιάδσλ) θαη ησλ λεζίδσλ Αγ. Γεψξγηνο 

(Κπάoπ), Θαβoπξovήζη, Καξκαξovήζη, Κφιεο, Ρξαγovήζη, Σηαπφδηα, Ξξαζovήζηα, 

Βαξβνχιαθαο, Θαιαθαθηψλα θαη Ιαδαξνλήζη», φπσο δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΘ 416 

Γ/19-4-05 θαη ηζρχεη κε ην απφ 08-02-2012 ΞΓ (ΦΔΘ 65/ΑΑΞ/2012). Ρν έξγν 

εθηίλεηαη ζηηο πεξηνρέο κε ζηνηρεία (2.1δ)1, (2.3α.8)9 θαη (2.3α.6)5. 

Ζ λήζνο Κχθνλνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηφπνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο κε ηελ 

αξηζκ. Γ.848/40/04-03-1980 .Α. (ΦΔΘ 329/Β/1980). 

Κε ηελ αξηζκ.Ρ.Ξ.νηθ.2ΠΠΔ/27-03-1986 (ΦΔΘ 497/Γ/1986) Απφθαζε Λνκάξρε 

Θπθιάδσλ έρνπλ θαζνξηζηεί φξηα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαη θαηεγνξία ησλ 

νηθηζκψλ α) Νξλφο – Αε Γηάλλεο β) Άγηνο Πηέθαλνο, γ) Ρνχξινο, δ) Ξιαηχο Γπαιφο. 

Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ πεξηνρήο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνινγηθνχ Γηθηχνπ Natura 2000. 

Ζ Κχθνλνο, ζχκθσλα κε ην Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ (Ξ.Ξ.Σ.Π.Λ.Α.) απφθαζε 

αξηζκ.25290/03 (ΦΔΘ 1487/Β/10-10-2003), θαηαηάζζεηαη ζηελ Νκάδα III ζηα λεζηά 

κε ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε Ξεξηθεξεηαθφ, Δζληθφ θαη Θνηλνηηθφ 

επίπεδν, κε απμαλφκελεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο, πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη 

ζπγθέληξσζε, κε άκεζε αλάγθε ειέγρνπ ηνπ είδνπο ηεο αλάπηπμήο ηνπο.Ρν 

Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ (Ξ.Ξ.Σ.Π.Λ.Α.) απφθαζε αξηζκ.25290/03 (ΦΔΘ 

1487/Β/10-10-2003), ζηελ πξφηαζή ηνπ αλαθέξεη ζην θεθάιαην Γ παξάγξαθν Γ.6.3 

«πνδνκέο πεξηβάιινληνο: δηαρείξηζε ζηεξεψλ & πγξψλ απνβιήησλ» φηη νη δξάζεηο 

πνπ αθνξνχλ δηαρείξηζε απνβιήησλ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζην ζρεδηαζκφ 

Ξεξηθεξεηαθνχ/Λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ζε επίπεδν εζληθνχ ζρεδηαζκνχ, γίλεηαη αλαθνξά δεκηνπξγίαο ΣΡΑ 

ζηα λεζηά ησλ Νκάδσλ ΗΗ θαη ΗΗΗ θαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα λεζηά ηεο Νκάδαο Η, εάλ 

δελ είλαη ζθφπηκε ή/θαη εθηθηή ε εμππεξέηεζή ηνπο απφ ηνπο ΣΡΑ φκνξσλ λεζηψλ 

ησλ Νκάδσλ ΗΗ θαη ΗΗΗ. Γεληθά ζπλάγεηαη ε αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

πξνο δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Πην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο. 
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Πχκθσλα κε ηελ αξ.πξση. 49987/18-08-2017 γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Ππληνληζκνχ 

θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ΑΓΑ ηκήκα εκβαδνχ 2.518,47ηκ ηνπ γεπέδνπ ηνπ έξγνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζε επξχηεξε έθηαζε πνπ ραξαθηεξίζηεθε κε ηελ 1121/29-3-2004 

πξάμε ραξαθηεξηζκνχ θαη ηειεζηδίθεζε κε ηελ αξ. πξση. 2013/29-10-2004 απφθαζε 

σο ρνξηνιηβαδηθήο κνξθήο. 

 

 

1.7.3 Πύλζεζε απνξξηκκάησλ 

Όζνλ αθνξά ηελ αθξηβή ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ δελ έρνπλ γίλεη ζρεηηθέο 

κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο, ζην Γήκν Κπθφλνπ. Υζηφζν, ην είδνο ησλ πξνο δηάζεζε 

απνξξηκκάησλ ραξαθηεξίδνληαη σο νηθηαθά. 

 

Απφ ηε κειέηε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο Λνηίνπ Αηγαίνπ, θαη 

αλαιχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη φκσο ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, δηαπηζηψλεηαη κία 

ζχλζεζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

 

Δλδεηθηηθέο ζπλζέζεηο αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ 

ιηθά (%) Ξνζνζηό 

(% θαηά βάξνο) 

Επκψζηκα 46 

Σαξηί 20,6 

Γπαιί 3,3 

Ξιαζηηθά 12,2 

Κέηαιια 3,5 

Αδξαλή 3,2 

Ύθαζκα-μχιν-δέξκα 4,2 

πφινηπν 7 

 

 

1.8 ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΑΗ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ Ή ΓΔΛΗΘΝΡΔΟΑ 

ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΡΖΠ ΞΝΒΑΘΚΗΠΖΠ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΞΝ 

ΔΞΗΒΑΙΙΔΡΑΗ ΛΑ ΙΝΞΝΗΖΘΝΛ 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ - ΝΟΝΗ 

 

1. Νη παξαθάησ φξνη, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσηηθνί ζηελ ηήξεζή ηνπο θαη 

αθνξνχλ:  

 α. Ρνλ θνξέα ηνπ έξγνπ (ιεηηνπξγία – βειηίσζε - ζπληήξεζε). 

 β. Ρηο αξκφδηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο βειηίσζεο, θαηαζθεπήο (λέεο 

εξγαζίεο ή ππνιεηπφκελεο) θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πεξεζίεο θαη 

Φνξείο. 
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 γ. Όινπο φζνπο ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, έγθξηζε, δεκνπξάηεζε, αλάζεζε, 

επίβιεςε πηζηνπνίεζε, παξαιαβή θαη ινηπέο δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνχλ 

ζηε ιεηηνπξγία θαη βειηίσζε ηνπ έξγνπ. 

2. Ν θνξέαο ηνπ έξγνπ σο θαη παο θαηά λφκν ππφρξενο θέξεη αθέξαηε ηελ 

επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ 

πνπ επηβάιινληαη κε ηε παξνχζα απφθαζε. 

3. Ν θνξέαο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα νξίζεη αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε θαη λα ην γλσζηνπνηήζεη 

ζηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή. 

4. Ν θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

αξηζ.νηθ.48963/2012 .Α.: «Ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ζρεηηθήο ξεηήο 

αλαθνξάο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο». 

5. Ζ παξνχζα δελ απαιιάζζεη ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ απφ ηελ ππνρξέσζε 

εθνδηαζκνχ ηνπ κε φπνηα άδεηα θαη έγθξηζε απφ άιιε Γεκφζηα Αξρή εάλ απηφ 

απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

6. Θαηά ηηο δηαδηθαζίεο φπνηαο δεκνπξάηεζεο, επίβιεςεο θαη παξαιαβήο ηνπ 

αλαθεξφκελνπ ζην ζέκα έξγνπ, είηε αθνξά ηελ πινπνίεζή ηνπ ζην ζχλνιν 

είηε αθνξά εξγαζίεο λέεο – επηζθεπήο – ζπληήξεζεο – βειηίσζεο, λα γίλνπλ 

φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηνλ 

αλάδνρν, θαη ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο δπζάξεζησλ 

πεξηβαιινληηθά θαηαζηάζεσλ νθεηιφκελσλ ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ 

αλάδνρνπ θαηά παξάβαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

7. Απφ ηηο πηζηψζεηο γηα ηε βειηίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα 

εμαζθαιίδνληαη  θαηά πξνηεξαηφηεηα νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηα έξγα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

8. Γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο 

νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθξίζεσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εγθαηαζηάζεηο, εθφζνλ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε. 

9. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε πάζεο θχζεσο ζπλνδψλ έξγσλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα 

Απφθαζε, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Αξρή πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 
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ελ ηζρχ λνκνζεζία, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ φξνη ηεο παξνχζαο 

Απφθαζεο νξίδνπλ άιιε Αξρή πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 

10. Νη εγθαηαζηάζεηο θαη εξγαζίεο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ ηνλ ηερληθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ζε ζηάδην πνπ έπεηαη ηεο έθδνζεο ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο φπσο π.ρ. εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηπρφλ απνζεζηνζάιακνη, 

έξγα αληηζνξπβηθήο πξνζηαζίαο, εμεηδίθεπζε ηερληθψλ κέηξσλ θαη φξσλ ηεο 

ΑΔΞΝ ηνπ έξγνπ θ.ι.π. εγθξίλνληαη απφ ηε Γ/λζε ΞΔ.ΣΥ.Π. Λνηίνπ Αηγαίνπ 

ΑΓΑ κε ηελ ππνβνιή θαη αμηνιφγεζε Ρερληθήο Ξεξηβαιινληηθήο Κειέηεο 

(ΡΔΞΔΚ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ αξζ.7 θαη ηελ παξ. 11 ηνπ αξζ. 11 ηνπ 

Λ. 4014/2011, φπσο ηζρχεη. 

11. Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ πεξηβαιινληηθά 

αδεηνδνηεκέλνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο ζε ζηάδηα ηεο ηερληθήο κειέηεο πνπ 

έπνληαη ηεο έθδνζεο ΑΔΞΝ, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα 

πξέπεη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, λα ππνβάιεη Φάθειν 

Ππκκφξθσζεο Ρειηθνχ Πρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ Λ. 4014/11, φπσο ηζρχεη. 

12. Ππλνδά – ζπκπιεξσκαηηθά έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε ΚΞΔ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ρξήδνπλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο 

ππνρξενχληαη ζε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε κειινληηθά απφ ηελ αξκφδηα 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ. 4014/2011, φπσο ηζρχεη. 

13. Όιεο νη θηηξηαθέο θαηαζθεπέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα είλαη κνξθνινγηθά 

δεκέλεο κε ην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη πάληα ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο δφκεζεο θαη ηνπο ηπρφλ φξνπο πνπ ζέηνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα 

πνιενδνκηθνχ ή αξρηηεθηνληθνχ ειέγρνπ. 

14. Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3028/02 (ΦΔΘ 153/Α/28-7-2002) «Γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο», σο 

ηζρχεη. Υο εθ ηνχηνπ πξηλ ηελ έλαξμε νπνηνλδήπνηε εξγαζηψλ ζηε 

δξαζηεξηφηεηα, λα εηδνπνηεζνχλ εγθαίξσο φιεο νη αξκφδηεο Αξραηνινγηθέο 

πεξεζίεο. Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα ππάξμεη έγθαηξε εηδνπνίεζε 

φισλ ησλ αξκνδίσλ Αξραηνινγηθψλ πεξεζηψλ ηνπ π.Ξν.Α. θαη νη φπνηεο 

εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ πεξεζηψλ απηψλ. Πε πεξίπησζε 

εχξεζεο αξραίσλ ηζρχνπλ φιεο νη ζρεηηθέο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3028/02 

πεξί αλαζθαθψλ θ.ι.π. 

15. Λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(πδάηηλνπ θαη ρεξζαίνπ) ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ηφζν θαηά ηε 

βειηίσζε ηνπ έξγνπ, φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

16. Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαηά ηε βειηίσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ έξγνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αλζξψπηλε 

πγεία θαη ρσξίο λα βιάπηεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ηδίσο: α) ρσξίο λα 

δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ηα λεξά, ηνλ αέξα, ην έδαθνο, ηα θπηά ή ηα δψα, 

β) ρσξίο λα πξνθαιείηαη φριεζε απφ ζφξπβν ή νζκέο, γ) ρσξίο λα 
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επεξεάδεηαη δπζκελψο ην ηνπίν ή νη ηνπνζεζίεο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, θαη 

δ) ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αλά είδνο απνβιήηνπ. 

17. Λα απνθεχγεηαη γεληθά ε ζπζζψξεπζε πάζεο θχζεσο άρξεζησλ πιηθψλ θαη 

ζηεξεψλ απνβιήησλ εληφο ησλ ρψξσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο (ππαίζξηνπο θαη 

κε), ε δε δηάζεζή ηνπο λα γίλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

18. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο ζε επηθαλεηαθφ 

πδάηηλν απνδέθηε (ξέκα, πνηάκη ή ζάιαζζα). Πε πεξίπησζε ηπρφλ δηαξξνήο 

θαπζίκσλ, ιαδηψλ θιπ. λα γίλεηαη ρξήζε πξνζξνθεηηθψλ πιηθψλ (άκκνο, 

ξνθαλίδηα θιπ.), ηα νπνία ελ ζπλερεία λα δηαηίζεληαη σο επηθίλδπλα απφβιεηα 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

19. Ν θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. 43942/4026/16 ΘΑ 

(ΦΔΘ 2992/Β/19-9- 2016) σο ηζρχεη λα ζπλδεζεί κε ην Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν 

Απνβιήησλ (ΖΚΑ), πξαγκαηνπνηψληαο φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ε παξαπάλσ 

ΘΑ νξίδεη. Δηδηθφηεξα, ν θνξέα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ππνρξενχηαη κέρξη 31 

Καξηίνπ θάζε έηνπο ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη θαηαρψξηζε ζην ΖΚΑ 

Δηήζηαο Έθζεζεο Απνβιήησλ, κε ζηνηρεία γηα ηα απφβιεηα πνπ παξήγαγε ή / 

θαη δηαρεηξίζηεθε θαηά ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. 

20. Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηά γηα πγεηνλνκηθή ηαθή ηα αθφινπζα: 

i. Απφβιεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο Θ..Α. 

15388/725/2006 (ΦΔΘ 383/Β/28-03-2006) θαη απφβιεηα ηα 

νπνία ζε ζπλζήθεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο είλαη εθξεθηηθά, 

δηαβξσηηθά, νμεηδσηηθά, πνιχ εχθιεθηα ή εχθιεθηα (παξ ΗΗ, 

άξζξν 19). 

ii. γξά απφβιεηα. 

iii. Λνζνθνκεηαθά θαη ζπλαθή απφβιεηα, πξνεξρφκελα απφ 

ηαηξηθέο ή θηεληαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηα νπνία είλαη 

κνιπζκαηηθνχ ή ηνμηθνχ ή κηθηνχ (κνιπζκαηηθνχ θαη ηνμηθνχ) 

ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

iv. Νιφθιεξα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ειαζηηθά πνπ ζα απνζέηνληαη (ρψξνο απφζεζεο 

ειαζηηθψλ ηνπ έξγνπ) ζα πξνέξρνληαη απφ ηε ζπληήξεζε ησλ 

νρεκάησλ θαη ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εξγαζίεο γηα ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ (εξγαζίεο βειηίσζεο, ζπληήξεζεο, θιπ). 

v. Νπνηνζδήπνηε άιιν είδνο απνβιήησλ πνπ δελ πιεξνί ηα 

θξηηήξηα απνδνρήο πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην παξ. ΗΗ 

ηνπ άξζξνπ 20 ηεο Θ..Α. 50910/2727/22-12-2003 ή πνπ 

εκπίπηνπλ ζε δηαηάμεηο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη 

αμηνπνίεζεο, αλά είδνο απνβιήηνπ, σο ηζρχνπλ. Ρα ηειεπηαία 

ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο, αλά είδνο απνβιήηνπ. 

vi. Γνρεία πεξηέρνληα πγξά ή αέξηα ππφ πίεζε. 

vii. Απφβιεηα κε πςειφ πνζνζηφ πγξαζίαο ή πγξψλ. 
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viii. Κε εμαθξηβσκέλα ή λέα ρεκηθά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εξεπλεηηθέο, αλαπηπμηαθέο, κνξθσηηθέο (εθπαηδεπηηθέο) 

δξαζηεξηφηεηεο, ησλ νπνίσλ νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία 

ηνπαλζξψπνπ θαη ην πεξηβάιινλ δελ είλαη γλσζηέο, εθφζνλ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηδηαίηεξα επηθίλδπλα απφβιεηα. 

ix. Απφβιεηα ηα νπνία εθπέκπνπλ ελνριεηηθέο νζκέο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ ΣΡΑ θαη ζηνπο πεξηνίθνπο. 

x. Απφβιεηα ηα νπνία πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο, δχζθνια 

βηναπνδνκήζηκεο ή κε κεγάιε βηνζπζζψξεπζε, θαη θαηά ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή ηνπο δεκηνπξγνχλ επηβιαβείο επηπηψζεηο 

ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ. 

xi. Απαγνξεχεηαη ε ηειηθή δηάζεζε κε ππφγεηα απνζήθεπζε 

απνβιήησλ, ηα νπνία ζε ζπλζήθεο ηαθήο ιφγσ αληηδξάζεσλ 

κεηαμχ ηνπο, ή κε πδαηνδηαιπηά δηαιχκαηα επηθέξνπλ: 

 Αχμεζε ηνπ φγθνπ. 

 Γεκηνπξγία ιίαλ εχθιεθησλ επηθίλδπλσλ ή εθξεθηηθψλ νπζηψλ 

ή αεξίσλ επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ γεληθφηεξα, εθφζνλ ηίζεηαη 

ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

21. Λα ιεθζνχλ ππφςε, ηφζν θαηά ην ζηάδην βειηίσζεο ηνπ έξγνπ φζν θαη θαηά 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ, νη φξνη πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο πεξεζίεο θαη Φνξείο πνπ 

έρνπλ γλσκνδνηήζεη επί ηεο ΚΞΔ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα. 

22. Λα ιεθζνχλ κέηξα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηψλ βειηίσζεο ηνπ έξγνπ φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ. 

23. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη φπνπ απαηηείηαη θαη λα νινθιεξσζνχλ ζηα πιαίζηα 

ηεο βειηίσζεο ηνπ έξγνπ, αληηπιεκκπξηθέο ηάθξνη γηα ηελ γεληθφηεξε 

πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη φισλ ησλ επηκέξνπο 

κνλάδσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Ρα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ηπρφλ επηθαλεηαθά λεξά απφ εμσηεξηθέο ιεθάλεο απνξξνήο 

ζηα αλάληε λα παξνρεηεχνληαη κε αζθαιή ηξφπν εθηφο ηνπ ρψξνπ πξνο ηνπο 

θπζηθνχο απνδέθηεο, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηνλ ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

έξγνπ. Ξαξάιιεια, λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή απνζηξάγγηζε ηνπ ρψξνπ θαη 

ηεο εζσηεξηθήο νδνχ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηάθξσλ θαη νρεηψλ. 

24. Ηζρχνπλ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ΚΞΔ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

ηνπο νξηδφκελνπο Ξ.Ν. ηεο παξνχζαο. 

25. Ν θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη απαξέγθιηηα θαη ππνρξεσηηθά λα ηεξεί ζρεηηθά 

βηβιία (ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο) ζηα νπνία λα 

θαηαρσξνχληαη ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα ηνπ έξγνπ. Ζ παξαπάλσ 

ηήξεζε κπνξεί λα γίλεηαη είηε ζπκβαηηθψο, είηε ειεθηξνληθψο κε δεκηνπξγία 

εηδηθνχ ςεθηαθνχ δηαρξνληθνχ αξρείνπ. 

26. Γελ επηηξέπεηαη απφξξηςε πξντφλησλ εδαθηθνχ πιηθνχ θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ ζε ξέκαηα, ρείκαξξνπο, αθηέο, δαζηθέο εθηάζεηο θαη ζε 
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νπνηνδήπνηε επαίζζεην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, ηδίσο ζε εληαγκέλε 

πεξηνρή ζην Δπξσπατθφ Νηθνινγηθφ Γίθηπν NATURA 2000. 

 

 

ΦΑΠΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

Ρν έξγν είλαη πθηζηάκελν θαη πινπνηεκέλν απαηηνχληαη φκσο εξγαζίεο βειηίσζήο 

ηνπ, σο εθ ηνχηνπ ζηελ παξνχζα απφθαζε ηίζεληαη φξνη γηα εξγαζίεο (ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηε ΚΞΔ) βειηίσζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε ηπρφλ 

εξγαζία αληηθαηάζηαζεο ηκήκαηνο έξγνπ, επηζθεπψλ θαη απηνλφεηα γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιεηηνπξγνχληνο έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ σο εμήο: 

 

1. Ξξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ βειηίσζεο ηνπ έξγνπ λα εηδνπνηνχληαη πξν απηήο 

εγγξάθσο νη αξκφδηεο Αξραηνινγηθέο πεξεζίεο. Νη εξγαζίεο απηέο λα γίλνληαη ππφ 

ηελ επνπηεία ησλ αξκνδίσλ Αξραηνινγηθψλ πεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 

ηνπο. 

Πε πεξίπησζε εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ, νη εξγαζίεο ζα δηαθνπνχλ γηα λα 

αθνινπζήζεη ζσζηηθή αλαζθαθή. Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ επαξθή 

ηεθκεξίσζε ησλ αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ε ζσζηηθή αλαζθαθή είλαη δπλαηφ λα 

επεθηαζεί θαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζσζηηθήο 

αλαζθαθήο ζα εμαξηεζεί ε πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ έξγνπ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ησλ 

αξκνδίσλ Ππκβνπιίσλ ηνπ π. Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3028/02 «Γηα ηελ Ξξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ 

γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». Πε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ απαξέγθιηηα νη 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη φζα λνκίκσο ζπλεπάγνληαη απφ απηέο. 

 

2. Ν θνξέαο ηνπ έξγνπ, ζηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο, λα πξνηάμεη άκεζα: 

• ζηε ζπλερή κέξηκλα γηα ηελ νξζή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ έξγνπ. 

3. Γηα φζα εξγνηάμηα απαηηεζνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ είηε γηα εξγαζίεο 

νινθιήξσζεο είηε γηα εξγαζίεο επηζθεπήο – ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

βειηίσζεο ιεηηνπξγίαο ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Ζ πιχζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ζα γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ζηεγαλφ δάπεδν θαη νρεηφ ζπιινγήο πνπ ζα νδεγεί 

ζε δεμακελή θαζίδεζεο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ξχπαλζε ηνπ πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο. Ρπρφλ απφβιεηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηέο ηηο εξγαζίεο 

ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

αλά είδνο απνβιήηνπ. Ρπρφλ ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα είλαη θαηάιιεια 

εμνπιηζκέλα. 

 Πε αληίζεηε πεξίπησζε νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ εθφζνλ απαηηεζνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

21REQ008192983 2021-02-24



«Δμάκελε Ιεηηνπξγία ΣΡΑ Γήκνπ Κπθφλνπ» 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 18 

 

 Ρα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο εξγνηαμίνπ πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεζνχλ λα 

θέξνπλ ζήκαλζε CE, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ε εγγπεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο 

ηζρχνο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 37393/2003 (ΦΔΘ Β΄ 1418) Θνηλή 

πνπξγηθή Απφθαζε θαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 9272/2007 (ΦEK Β΄ 286) Θνηλή 

πνπξγηθή Απφθαζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 Πηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θηλεηά κεραλήκαηα ζε αλνηρηνχο 

ρψξνπο εληφο ηνπ έξγνπ, απηά ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή ζνξχβνπ ζην 

πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Νδεγίαο 2005/88/ΔΘ θαη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 219/2009 θαη 

ησλ εθάζηνηε ηπρφλ αλαζεσξήζεψλ ηνπο. 

 Όιεο νη εξγαζίεο κε πςειά επίπεδα ζνξχβνπ ζα πξέπεη θαηά πξνηεξαηφηεηα, 

θη εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην δηάζηεκα Λνεκβξίνπ – 

Φεβξνπαξίνπ. 

 Γηα ηελ απνθπγή εθπιχζεσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ ζα πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη λα γίλνληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ θαηά ηε δηάξθεηα πςειψλ 

βξνρνπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή. 
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2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΥΛ ΔΟΓΥΛ ΣΡΑ 

2.1 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ ΙΔΘΑΛΖΠ 

Ν Σψξνο γεηνλνκηθήο Ραθήο απνηειείηαη απφ κία ιεθάλε, κε ζπλνιηθφ εκβαδφ 

43.868,60m2 θαη απνηειείηαη απφ ηξία θχηηαξα, ηα Α, Β θαη Γ. Απφ ηα θχηηαξα απηά, 

ην θχηηαξν Α’ έρεη έθηαζε 11.233,60m2, ην θχηηαξν Β’ έρεη έθηαζε 9.786,30m2 θαη ην 

θχηηαξν Γ’ έρεη έθηαζε 12.848,70m2. Ρα ηξία θχηηαξα δηαρσξίδνληαη κε αλαβαζκνχο, 

κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη θαη πδξαπιηθφο δηαρσξηζκφο. 

 

2.2 ΠΡΔΓΑΛΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΖ 

ΓΗΑ ΡΖ ΠΡΔΓΑΛΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΖ ηεο ιεθάλεο ηνπ ΣΡΑ, είραλ 

πξνβιεθζεί θαη ηνπνζεηήζεθαλ νη παξαθάησ ζηξψζεηο. Πηνλ ππζκέλα: 

o Ππκππθλσκέλν εδαθηθφ πιηθφ, πάρνπο 0,50m. 

o Γεσζπλζεηηθφο Αξγηιηθφο Φξαγκφο (GCL) πάρνπο 5mm κε επηθνιιεκέλν 

γεσχθαζκα βάξνπο 200gr/m2. 

o Γεσκεκβξάλε HDPE ηξαρεία θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, πάρνπο 1,50mm. 

o Γεσχθαζκα πξνζηαζίαο 400gr/m2, κέζνπ πάρνπο 3,70mm. 

o Πηξψζε πξνζηαζίαο ηεο ζηεγάλσζεο απφ άκκν 10cm. 

o Πηξψζε απνζηξάγγηζεο 50cm απφ ραιίθη κε αζβεζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο. 

o Γεσχθαζκα δηαρσξηζκνχ 280gr/m2, κέζνπ πάρνπο 2,60mm. 

o Πηξψζε πξνζηαζίαο ηνπ γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ απφ άκκν 15cm. Πηα 

πξαλή: 

o Ππκππθλσκέλν εδαθηθφ πιηθφ, πάρνπο 0,50m. 

 

o Γεσζπλζεηηθφο Αξγηιηθφο Φξαγκφο (GCL) πάρνπο 5mm κε επηθνιιεκέλν 

γεσχθαζκα βάξνπο 200gr/m2. 

o Γεσκεκβξάλε HDPE ηξαρεία θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, πάρνπο 1,50mm. 

o Γεσχθαζκα πξνζηαζίαο 400gr/m2, κέζνπ πάρνπο 3,70mm. 

o Γεσζπλζεηηθφζηξαγγηζηήξην, πάρνπο 8mm κε επηθνιιεκέλν γεσχθαζκα, 

βάξνπο 110gr/m2. Γηα κέξνο ησλ παξαπάλσ πξνβιέπνληαη εξγαζίεο βειηίσζεο θαη 

ζπληήξεζεο. 

 

2.3 ΔΟΓΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΠΡΟΑΓΓΗΠΚΑΡΥΛ 

1. Ρα έξγα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηξαγγηζκάησλ πεξηιακβάλνπλ ην δίθηπν 

ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ ζηξαγγηζκάησλ γηα ηελ Α’ θάζε ηνπ έξγνπ θαη ηε 

κνλάδα επεμεξγαζίαο. Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο 

ζηξαγγηζκάησλ θαη κε ζηφρν ηελ ζπιινγή ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ 

ζηξαγγηζκάησλ, έρνπλ ηνπνζεηεζεί αγσγνί θαηάιιεια κέζα ζηελ 

απνζηξαγγηζηηθή ζηξψζε. Νη αγσγνί πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ εληφο ησλ 
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ηνπηθψλ βπζηζκάησλ, είλαη ελαπνηεζεηκέλνη πάλσ ζε ζηξψζε πξνζηαζίαο απφ 

ιεπηφθνθθν πιηθφ (άκκνο). Πηελ πεξηνρή ηνπ ππζκέλα ηνπνζεηείηαη θεληξηθφο 

αγσγφο Φ400 ζηα θαηάληε ηεο ιεθάλεο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαιήγνπλ ηα 

ζηξαγγίζκαηα ηεο ζηξψζεο απνζηξάγγηζεο. Ν θεληξηθφο, ζπιιεθηήξηνο, αγσγφο 

πεξλάεη κέζα απφ ην αλάρσκα θαη θαηαιήγεη ζην θξεάηην ζπιινγήο θαη ειέγρνπ. 

Νη αγσγνί ζπιινγήο ησλ ζηξαγγηζκάησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 

πνιπαηζπιέλην (HDPE) 2εο γεληάο θαη δηάηξεηνη θαηά ηα 2/3 ηεο πεξηκέηξνπ ηνπο. 

Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ζηνπο 200C ησλ επηιεγκέλσλ αγσγψλ αλέξρεηαη ζηηο 10 

Atm. Ζ ζπιινγή ησλ ζηξαγγηζκάησλ γίλεηαη ζε θξεάηην, ην νπνίν 

θαηαζθεπάδεηαη εμσηεξηθά ηνπ αλαρψκαηνο. 

2. Ππλνπηηθά ε εγθαηάζηαζε απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βαζηθά ζηάδηα 

επεμεξγαζίαο : 

1. Γεμακελή ζπιινγήο – εμηζνξξφπεζεο θαη αληιηνζηάζην ηξνθνδνζίαο 

βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

2. Βαζκίδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο κε δεχγνο αληηδξαζηήξσλ δηαιείπνπζαο 

ηξνθνδνζίαο (SBR) 

3. Γεμακελή ζπιινγήο επεμεξγαζκέλσλ 

4. Γεμακελή πάρπλζεο θαη αληιηνζηάζην παρπκέλεο ηιχνο 

5. Θηίξην εμππεξέηεζεο ησλ έξγσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ 

ζηξαγγηζκάησλ 

 

2.4 ΔΟΓΑ ΞΝΓΝΚΖΠ 

Ρα έξγα ππνδνκήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΡΑ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

1. Δλεξγφο ρψξνο απφζεζεο απνξξηκκάησλ 

2. Ζ πχιε εηζφδνπ – εμφδνπ 

3. Ν νηθηζκφο ειέγρνπ 

4. Ν κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 

5. Ν ρψξνο ζηάζκεπζεο Η.Σ. 

6. Ζ γεθπξνπιάζηηγγα 

7. Ν ρψξνο δεηγκαηνιεςίαο 

8. Ζ δεμακελή ζπιινγήο νκβξίσλ 

9. Ρν ζχζηεκα έθπιπζεο ηξνρψλ 

10. Ν δαλεηνζάιακνο γαηψδνπο πιηθνχ 

11. Ζ δεμακελή ππξφζβεζεο 

12. Ζ δεμακελή χδξεπζεο – άξδεπζεο 

13. Ρν ζηέγαζηξν ησλ πηεζηηθψλ 

14. Ρν πιπληήξην νρεκάησλ 

15. Ρν ππφζηεγν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

16. Ζ απνζήθε πιηθψλ – ζπλεξγείν νρεκάησλ 

17. Ζ απνζήθε πγξψλ θαπζίκσλ 

18. Ν ρψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

19. Ν ρψξνο απφζεζεο ειαζηηθψλ 
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20. Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ 

21. Ν ρψξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο αδξαλψλ 

22. Ζ πεξίθξαμε 

23. Ζ αληηππξηθή δψλε 

24. Ζ δψλε δελδξνθχηεπζεο 

25. Ν ππξζφο θαχζεο βηναεξίνπ 

26. Ρν ζχζηεκα ειεγρφκελεο απαγσγήο θαη άληιεζεο ηνπ βηναεξίνπ 

27. Ρν ζχζηεκα ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ 

28. Ρν δίθηπν ππξφζβεζεο 

29. Νη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο 

30. Ζ εζσηεξηθή νδνπνηία 

31. Ζ νδνπνηία πξφζβαζεο 

32. Νη αληηπιεκκπξηθέο ηάθξνη 

 

2.5 ΘΗΛΖΡΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Πηνλ θηλεηφ εμνπιηζκφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΣΡΑ πεξηιακβάλεηαη: 

1. Έλαο ηξνρνθφξνο ζπκπηεζηήο απνξξηκκάησλ CATERPILLAR 816F, κε θιεηζηή 

θακπίλα ρεηξηζηνχ ερνκνλσκέλε, θιηκαηηζκφ, εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο θαη 

πξνθίιηξν αέξνο. 

2. Έλα θνξηεγφ – φρεκα κεηαθνξάο γαηψλ Volvo A25D, κε θιεηζηή θακπίλα. 

Θάδνο γεληθήο ρξήζεσο, ειάρηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 10m3 

3. Έλα εξππζηξηνθφξν θνξησηή Caterpillar 
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3. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ 

Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ΣΡΑ (ζχκθσλα κε ηελ ΚΞΔ) έρνπλ 

γίλεη ηα αθφινπζα: 

1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζηάζκεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ 

πδάησλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλφξπμε γεσηξήζεσλ εμσηεξηθά θαη 

πεξηκεηξηθά ηεο ιεθάλεο ηαθήο. 

2. Γηα ηνλ έιεγρν πηζαλήο κεηαλάζηεπζεο θαη ηε ζπλνιηθή παξαθνινχζεζε 

ηνπ βηναεξίνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δπν (2) θξεάηηα παξαθνινχζεζεο ηνπ 

βηναεξίνπ πεξηκεηξηθά ηεο ιεθάλεο απφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε θπζηθφ 

έδαθνο. Ρα βάζε ησλ γεσηξήζεσλ είλαη 17,5m θαη 74m. 

3. Γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηελ πηζαλή 

κεηαλάζηεπζε βηναεξίνπ, έρεη γίλεη πξνκήζεηα πιήξνπο ζπζηήκαηνο 

επηηήξεζεο ησλ εθξεθηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ κεζαλίνπ, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ δπν (2) θνλζφιεο θαη νθηψ (8) αηζζεηήξεο. 

Ππγθεθξηκέλα, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηα αθφινπζα ζεκεία, 

• ζηνλ νηθίζθν ειέγρνπ θαη δηνίθεζεο (3 αηζζεηήξεο) 

• ζηελ απνζήθε πγξψλ θαπζίκσλ (1 αηζζεηήξαο) 

• ζηνλ νηθίζθν πηεζηηθψλ (1 αηζζεηήξαο) 

• ζην θηίξην εμππεξέηεζεο ηεο Δ.Δ.Π. (1 αηζζεηήξαο) 

• ζηνλ ππξζφ θαχζεο βηναεξίνπ (1 αηζζεηήξαο) 

ζην ζπγθξφηεκα απνζήθεο πιηθψλ – ζπλεξγείνπ – ρψξνπ ζηάζκεπζεο (1 

αηζζεηήξαο) Θνξπθέο γεπέδνπ ηεο κνλάδαο ζην ζχζηεκα αλαθνξάο ΔΓΠΑ ’87 

(ελδεηθηηθά) 

 

1. Ν έιεγρνο, ε παξαθνινχζεζε θαη επηηήξεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, λα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 114218/1997 «Θαηάξηηζε πιαηζίνπ 

πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ» θαη ηελ ΘΑ 29407/3508/2002 «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ». 

2. Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΘΑ 50910/2727/2003, 

κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ 

ππνρξενχηαη ζηελ κεηέπεηηα θξνληίδα ηνπ ρψξνπ θαη εηδηθφηεξα ζηε 

ζπληήξεζε, παξαθνινχζεζε θαη δηελέξγεηα ζρεηηθψλ ειέγρσλ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη κε ζρεηηθή Απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ίδηαο ΘΑ. Πηηο εξγαζίεο ηεο κεηέπεηηα 

θξνληίδαο πεξηιακβάλνληαη θαη ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ 

ζηξαγγηζκάησλ, θαζψο θαη ε δηάζεζε ηνπ βηναεξίνπ. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ δηελέξγεηα ησλ σο άλσ ειέγρσλ δηαπηζησζνχλ 

δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία, ν θνξέαο ηνπ 

έξγνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί άκεζα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

Ξεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα 

απαξαίηεηα επαλνξζσηηθά κέηξα. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ζηελ 
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ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο Απφθαζεο κε ηελ 

νπνία ζα θαζνξίδνληαη ην είδνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ απαξαίηεησλ 

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

4. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε (monitoring) ησλ αεξίσλ, πγξψλ ή 

ζηεξεψλ εθπνκπψλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα ζηελ νδεγία 

IPPC θαη ηνπο Δπξσπατθνχο νδεγνχο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Β.Γ.Ρ. 

(Incineration, Waste Treatment & Monitoring). 

5. Θάζε θνξηίν απνβιήησλ πνπ θηάλεη ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη ζε επαιήζεπζε, δειαδή επηηφπηα επαιήζεπζε – εμαθξίβσζε 

κε ηαρεία κέζνδν – θαηά πφζν ηα απφβιεηα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

πεξηγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. Γηα λα εμαθνινπζεί λα 

γίλεηαη απνδεθηφο ν ηχπνο ησλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε λα ππνβάιιεηαη ηαθηηθά, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, (π.ρ. 

εηεζίσο) ζε δνθηκή επηπέδνπ 2, έιεγρνο ζπκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

ΘΑ 29407/3508/2002 (ΦΔΘ 1572/Β/2.10.02). 

6. Απαηηείηαη ε απζηεξή ηήξεζε ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθφιινπ θαηά ηηο 

κεηξήζεηο, δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο, φπσο θαη ε θαηαρψξεζε 

ζηνηρείσλ γηα φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο. 

7. Ξξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, 

λα ππάξρεη: 

 Νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πνηφηεηαο ηεο, ην 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ 

παξαθνινχζεζεο. 

 Ξξφγξακκα επεκβάζεσλ (ρσκαηνπξγηθά έξγα) ζε πεξίπησζε πνπ 

παξαηεξεζνχλ αιιαγέο ηεο αξρηθήο δηακφξθσζεο ηνπ ΣΡΑ. 

 Ξξφγξακκα άκεζεο αληηκεηψπηζεο ππξθαγηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη Ξπξνζβεζηηθήο. 

 Ξξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ ζε 

πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ έξγνπ. 

8. Ν αξκφδηνο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ είλαη ππεχζπλνο γηα: 

 Ρελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κνλάδαο, 

 Ρελ πξφζιεςε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο, ηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο θάζε 

κνλάδαο, 

 Ρνλ ηαθηηθφ έιεγρν θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θάζε 

κνλάδαο, 

 Ρελ ζπζηεκαηηθή ηήξεζε αξρείνπ (ζεσξεκέλσλ βηβιίσλ) ζρεηηθά κε 

ηελ ιεηηνπξγία θαη παξαθνινχζεζε ηεο θάζε κνλάδαο, 

 Λα νξίδεη ππεχζπλν γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη 

κεηξήζεσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ εκεξνινγίσλ. 

9. Δηδηθά ην πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ζα πεξηιακβάλεη: 

 Έιεγρν εηζεξρφκελσλ δηαρσξηδφκελσλ πιηθψλ αλά είδνο (πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή ζχζηαζε) 

21REQ008192983 2021-02-24



«Δμάκελε Ιεηηνπξγία ΣΡΑ Γήκνπ Κπθφλνπ» 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 24 

 

 Έιεγρν εμεξρφκελσλ «πξντφλησλ» (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχζηαζε) 

 Ξνζφηεηεο ππνινίπσλ πξνο δηάζεζε 

 Γηάζεζε πιηθψλ (αγνξά, ηηκέο, ηειηθφο απνδέθηεο) 

 Έιεγρνο αεξίσλ εθπνκπψλ θαη ζθφλεο (ιεηηνπξγία θηλεηψλ κνλάδσλ 

κέηξεζεο ζε επηιεγκέλα ζεκεία εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ, ζε 

εβδνκαδηαία βάζε) 

 Έιεγρν νζκψλ θαη ζνξχβνπ (πεξηκεηξηθά ησλ κνλάδσλ θαη ζε 

εβδνκαδηαία βάζε) 

  Ππζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνηνηηθήο ζχλζεζεο ησλ 

ππνιεηκκάησλ απφ ηα ζπζηήκαηα αληηξξχπαλζεο (π.ρ. ζθφλε απφ 

ηα ζπζηήκαηα απνθνλίσζεο) 

 Ξαξαθνινχζεζε ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηεο κνλάδαο αλάθηεζεο 

πιηθψλ 

 Θαηαγξαθή φισλ ησλ κεηξήζεσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ 

10. Νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο θαη 

κεηέπεηηα θξνληίδαο ηνπ έξγνπ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

ΗΗΗ ηεο ΘΑ ΖΞ 29407/3508/02 (ΦΔΘ 1572/Β/2.10.2002), παξάιιεια κε 

ηνπ παξαθάησ φξνπο: 

 Νη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο, αλαιχζεσλ θαη κεηξήζεσλ πνπ ζα 

εθαξκφδνληαη λα είλαη πξφηππεο θαη δηεζλψο απνδεθηέο. Ζ 

δεηγκαηνιεςία λα πεξηιακβάλεη φιε ηελ επηθάλεηα θαη ην ζψκα ηνπ 

έξγνπ, ψζηε λα ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθή καξηπξία γηα ην ζχλνιν 

ησλ πιηθψλ απφζεζεο θαη ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Νη ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο λα δηαζέηνπλ θαηάιιειε ππνδνκή γηα 

επρεξή θαη αζθαιή πξφζβαζή ηνπο απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο θαη 

ηνπο αξκφδηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ εγθαηάζηαζε. Νη ππεχζπλνη επί 

ησλ δεηγκαηνιεςηψλ λα νξίδνληαη απφ ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζρεηηθή εκπεηξία. 

 Νη αλαιχζεηο ησλ ζηξαγγηζκάησλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αξκφδην 

θξαηηθφ θνξέα ή αλαγλσξηζκέλν ηδησηηθφ εξγαζηήξην ή ζε 

θαηάιιειν εξγαζηήξην εληφο ηνπ ρψξνπ. Νη παξάκεηξνη πνπ ζα 

αλαιχνληαη νπσζδήπνηε είλαη: pH, COD, BOD, νζκέο, αγσγηκφηεηα, 

ζνιεξφηεηα, ζεξκνθξαζία, θαηλφιεο, As, Cd, Cu, Hg, Zn, πηεηηθά 

θπαλίδηα, θζσξίδηα, νιηθφο θσζθφξνο, ακκσληαθφ άδσην, νιηθά 

ζηεξεά, αησξνχκελα ζηεξεά, δηαιπκέλα ζηεξεά. Ρν θφζηνο ησλ 

αλαιχζεσλ βαξχλεη ηνλ θνξέα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

 Ζ ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο - απφ ην δείγκα 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο κέζεο ζχλζεζεο – λα γίλνληαη: 

 θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο κεληαίσο γηα ηνλ φγθν ησλ 

ζηξαγγηζκάησλ θαη αλά ηξίκελν γηα ηελ ζχλζεζε ησλ 

ζηξαγγηζκάησλ. 
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 θαηά ηε θάζε ηεο κεηέπεηηα θξνληίδαο ε ζπρλφηεηα ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ γηα ηνλ φγθν θαη ηελ 

ζχλζεζε ησλ ζηξαγγηζκάησλ λα γίλεηαη αλά εμάκελν. 

 Ρα ζπζηαηηθά ηνπ βηναεξίνπ πνπ πξέπεη λα κεηξνχληαη ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε είλαη: κεζάλην, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

νμπγφλν, πδξφζεην, νιηθφ ριψξην, νιηθφ θζφξην, νιηθφ ζείν, άδσην, 

βελδφιην, ρισξναηζάλην. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα κεηξνχληαη 

θαη άιια ζπζηαηηθά ηνπ βηναεξίνπ. Ζ ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο 

ησλ δπλεηηθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο λα 

γίλεηαη κεληαία, ελψ θαηά ηε θάζε ηεο κεηέπεηηα θξνληίδαο λα 

γίλεηαη αλά εμάκελν. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ βηναεξίνπ απφ ην θνξέα ιεηηνπξγίαο ζηακαηά 

φηαλ ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ηνπ βηναεξίνπ παξακέλεη θάησ απφ 

1% θ.ν. θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θάησ απφ 1,5% θ.ν. 

κεηξνχκελσλ ζε φια ηα ζεκεία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζε 

κηα πεξίνδν εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ, ιακβαλνκέλσλ 

ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο (4) δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

 Γηα ηνλ άκεζν εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ ζε φιν ην δίθηπν ζπιινγήο θαη 

απαγσγήο βηναεξίνπ λα γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

έιεγρνη κε θαηάιιειε θνξεηή ζπζθεπή, ε νπνία ζα ειέγρεη ηελ 

παξνρή, ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ πίεζε, φπσο επίζεο θαη ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ βηναεξίνπ ζε κεζάλην, νμπγφλν θαη δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, ψζηε λα ππάξρεη άκεζε εμαθξίβσζε θαη θαηαγξαθή ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπ θαηψηεξνπ νξίνπ έθξεμεο. 

 Απφ ηπρφλ ππάξρνπζεο γεσηξήζεηο ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ην έξγν 

λα δηελεξγνχληαη δεηγκαηνιεςίεο πνηφηεηαο χδαηνο ψζηε λα 

ιακβάλνληαη ζπγθξηηηθέο ηηκέο αλαθνξάο γηα ηηο κειινληηθέο 

δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο. 

 Γηα ηελ αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο 

ζηξαγγηζκάησλ λα γίλνληαη ζε απηά πεξηνδηθά μεπιχκαηα θαη 

ηαθηηθνί έιεγρνη. 

 Νη έιεγρνη θαη νη πνηνηηθέο αλαιχζεηο ησλ ππνγείσλ πδάησλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ αλά ηέζζεξεηο (4) κήλεο. 

 Νη παξάκεηξνη πνπ ζα κεηξνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ε 

αγσγηκφηεηα, ε ζηάζκε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ην pH, ην TOC, 

θαηλφιεο, βαξέα κέηαιια, θζφξην, αξζεληθφ, πεηξέιαην / 

πδξνγνλάλζξαθεο. Ζ παξαθνινχζεζε θξίλεηαη αλαγθαία αθφκε θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έιιεηςε πδξνθνξίαο, κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο. 

 Θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηε θάζε ηεο κεηέπεηηα 

θξνληίδαο, ν έιεγρνο ηεο ζηάζκεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ λα γίλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ αλά εμάκελν. 
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 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ λα ππάξρεη αλάινγε 

πξφβιεςε. 

 Ρα ζεκεία παξαθνινχζεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) αλάληε θαη 

δπν (2) θαηάληε ηνπ έξγνπ. 

 Ν φγθνο θαη ε ζχλζεζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ λα ειέγρνληαη θαηά 

ηε θάζε ιεηηνπξγίαο αλά ηξίκελν θαη θαηά ηε θάζε ηεο κεηέπεηηα 

θξνληίδαο αλά εμάκελν. 

 Λα γίλνληαη φιεο νη κεηξήζεηο πνηφηεηαο επηθαλεηαθψλ πδάησλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα πφζε, ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 2/2600/2001 (ΦΔΘ 

892/ Β /11.7.01). 

 Γηα ηελ απνθπγή ηεο νπνηαδήπνηε πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ν πιήξεο έιεγρνο θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε 

ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Νη πξναλαθεξφκελεο θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη 

πνπ ειέγρνληαη ζε έλα ΣΡ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο 

επηπηψζεηο φηαλ νη ζπγθεληξψζεηο ζηηο νπνίεο απαληψληαη είλαη 

αξθεηά πςειέο. 

 Πε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα γίλεηαη ζπληήξεζε: 

 ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ησλ νκβξίσλ (θπξίσο θαζάξηζκα 

απφ πξνζρψζεηο απφ θεξηά πιηθά) 

 ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

 Λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηπρφλ θαηνιηζζήζεηο ηνπ 

εδάθνπο πεξηκεηξηθά ηνπ έξγνπ. 

 Ν έιεγρνο επζηάζεηαο ηνπ έξγνπ επαλαιακβάλεηαη ζηε θάζε 

ιεηηνπξγίαο θάζε 5 ρξφληα ή θαη λσξίηεξα αλ επέιζνπλ αιιαγέο ζην 

ζρεδηαζκφ ή παξαηεξεζνχλ θαηλφκελα αζηνρίαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπ. 

 Λα ππάξμεη πξφγξακκα κεηξήζεσλ ησλ θαζηδήζεσλ (νιηθψλ ή θαη 

δηαθνξηθψλ). 

Νη κεηξήζεηο ησλ θαζηδήζεσλ ζηακαηνχλ φηαλ ε δηαθνξά κεηαμχ δπν 

γεηηληαδφλησλ καξηχξσλ θαζίδεζεο είλαη κηθξφηεξε ηεο νξηαθήο ηηκή εμακήλνπ. 

 Κε βάζε ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ ηεο πεξηνρήο λα 

ειέγρεηαη ην πδξνινγηθφ ηζνδχγην ηνπ έξγνπ. Κε ηα ζηνηρεία απηά 

θαζνξίδεηαη ε πνζφηεηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ πνπ 

απαηηείηαη λα αλαθπθινθνξεί ζην ζψκα ηνπ έξγνπ γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο επηζπκεηήο πγξαζίαο ηνπ. Λα ζπιιέγνληαη απφ ηνλ πιεζηέζηεξν 

κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ή απφ παξαθνινχζεζε ζηελ εγθαηάζηαζε, 

ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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 Ππγθεθξηκέλα γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα 

εμήο: 

o Λα παξαθνινπζείηαη επηκειψο ε θαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη ηα επηηξεπφκελα 

φξηα εθπνκπήο αεξίσλ ξχπσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο ηεο Δζληθήο θαη Θνηλνηηθήο Λνκνζεζίαο. 

o Λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά αλά εμάκελν θαη 

ππφ αληηπξνζσπεπηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κεηξήζεηο θαη 

αεξίσλ εθπνκπψλ. Νη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη 

ζε ζεη κεηξήζεσλ είλαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ SO2, CO2, 

CO, NOx, O2, H2S, CH4, VOC, ζσκαηηδίσλ, δηνμηλψλ, θαζψο 

θαη ε ζεξκνθξαζία θαη ε παξνρή ησλ θαπζαεξίσλ, ελψ θαηά 

ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ απαηηείηαη θαη 

αλάιπζε ηνπ εηζεξρφκελνπ πξνο θαχζε αεξίνπ, σο πξνο 

CH4, CO2, SO2, H2, N2 θαη H2S. Κεηξήζεηο θαπλνχ ζα 

γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά αλά βάξδηα. 

o Θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη κεηξήζεσλ λα 

εθαξκφδνληαη πξφηππεο κέζνδνη ηνπ ΔΙΝΡ, ή ειιείςεη 

απηψλ δφθηκεο κέζνδνη βηνκεραληθψλ κεηξήζεσλ. Ζ 

δεηγκαηνιεςία / κέηξεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

ίδην ζεκείν ηεο θακηλάδαο γηα φιεο ηηο εηζεξρφκελεο 

παξακέηξνπο. 

o Ρα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ / αλαιχζεσλ, θαζψο θαη ε 

αληίζηνηρε παξαρζείζα πνζφηεηα βηναεξίνπ, ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη ζε εκεξνιφγην, ην νπνίν λα είλαη δηαζέζηκν 

γηα έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

o Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ γηα ηα δπν (2) πξψηα 

έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο, 

ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή ε αλαγθαηφηεηα 

ζπλέρηζεο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ. 
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o Ρπρφλ αζηνρίεο ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη 

ηπρφλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ 

ελδερφκελα δηαπηζησζνχλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη 

παξαθνινχζεζεο, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη άκεζα ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία Ξεξ/ληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ 

θαη ηελ πεξεζία καο. Ν ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

Απνθάζεηο ησλ αλσηέξσ αξκφδησλ πεξεζηψλ 

Ξεξηβάιινληνο γηα ην είδνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

 Ζ απζηεξή ηήξεζε ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθφιινπ θαηά ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο / κεηξήζεηο / αλαιχζεηο, ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ 

θαη ηε δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη απαξαίηεηε φιεο ηηο 

θάζεηο (ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε, κεηέπεηηα θξνληίδα) ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Ν ππεχζπλνο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ λα ηεξεί βηβιία 

ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ΣΡΑ (επεμεξγαζία 

θαη αμηνιφγεζε ζηαηηθψλ ζηνηρείσλ) θαη λα δηαβηβάδεη ζε εηήζηα 

βάζε εηδηθή έθζεζε κε ηα ζπγθεληξσηηθά, πξσηνγελή θαη 

επεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα, ηηο εθηηκήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ζηελ πεξεζία καο,  ζηε Γ/λζε ΞΔΣΥ ηεο Ξ.Λ.Α. θαη ηνπ ΞΔΛ 

(Γ/λζε Ξεξ/θνπ Πρεδηαζκνχ, Ρκήκα Γηαρείξηζεο Πηεξεψλ 

Απνβιήησλ), πξνθεηκέλνπ: 

 λα απνδείμεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο θαη 

 λα γίλεηαη ελεκέξσζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 91/692 

 Νη εηήζηεο εθζέζεηο λα θπιάζζνληαη επί κηα δεθαεηία. 

 Όια ηα πξσηνγελή θαη επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ 

θαη ζπληήξεζεο λα θπιάζζνληαη ζην ρψξν ηνπ πξνζσπηθνχ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΡΑ επί κία ηξηεηία ππφ ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα 

ηίζεληαη ζηε δηάζεζε θάζε αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

 Ζ παξαθνινχζεζεο θαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε 

θάζε ηεο κεηέπεηηα θξνληίδαο ηνπ έξγνπ. Ρν πξφγξακκα 

δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαγσγή θαη ηε ζχλζεζε ησλ ζηξαγγηζκάησλ θαη ηνπ βηναεξίνπ 

θαη ηηο θαζηδήζεηο λα ηζρχεη γηα κηα δεθαεηία κεηά ην ηέινο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ηειηθήο επηθάιπςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ 

απφζεζεο, φπνπ εδξάδεηαη ην ζεκείν παξαθνινχζεζεο. 

 Ζ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ αθνξά: Θεθάιαην Α 

• Ρελ ηερλνινγία (ζπζηήκαηα ζηεγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο 

ζηξαγγηζκάησλ θαη βηναεξίνπ) 

• Ρνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηνπ ΣΡΑ 

• Ρν ζρέδην ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 
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• Ρα ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ 

• (κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία, επηθαλεηαθά θαη

 ππφγεηα χδαηα, θαζηδήζεηο, παξακνθψζεηο, ζεξκνθξαζία 

ζηελ βάζε ηνπ ΣΡΑ) 

• πξνγξάκκαηα κεηξήζεσλ 

• (παξάκεηξνη θαη θαλφλεο κεηξήζεσλ, ζρέδηα ζπληήξεζεο 

νξγάλσλ κέηξεζεο, ζρέδηα δεηγκαηνιεςίαο, ζεκεία κεηξήζεσλ) 

Θεθάιαην Β 

• Γεληθέο αξρέο παξαιαβήο απνβιήησλ (πνζφηεηεο, είδνο, 

ζχλζεζε, ζρέδηα απφζεζεο, νπηηθφο έιεγρνο) 

• Έιεγρνη ιεηηνπξγίαο έξγνπ (ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο θαη 

παχζεσλ, αβαξίεο θαη βιάβεο κνλάδαο, αηηίεο αζηνρηψλ, κέηξα 

απνθαηάζηαζεο, είδνο θαη έθηαζε κέηξσλ ζπληήξεζεο 

κνλάδαο) 

Κεηξήζεηο θαη έιεγρνη: 

• Κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ (θαζεκεξηλά) 

• Ρνπ φγθνπ (θαζεκεξηλά) θαη ηεο ζχλζεζεο (θάζε ηξεηο κήλεο) 

ησλ απνξξηκκάησλ 

• ηνπ βηναεξίνπ (εβδνκαδηαίσο), ησλ ζηξαγγηζκάησλ 

(εβδνκαδηαίσο) θαη ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ (κελαίσο) 

• ησλ νζκψλ, ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο ζθφλεο (πεξηνδηθά) 

• ηνπ βάζνπο ηεο ζηάζκεο θαη ηεο ζχζηαζεο ησλ ππνγείσλ 

πδάησλ (αλά εμάκελν) 

• πεξηνδηθά ζην ζψκα ηνπ ΣΡΑ, ζηνλ ππξζφ θαχζεο ην 

βηναεξίνπ θαη ζηα ζπζηήκαηα κφλσζεο. 

 

 

 

Θεθάιαην Γ 

Γνκή θαη νγθνκέηξεζε ηνπ ΣΡΑ (επηθάλεηα θαιππηφκελε απφ ηα απφβιεηα, 

φγθνο θαη ζχλζεζε απνβιήησλ, κέζνδνο απφζεζεο, ρξφλνο θαη δηάξθεηα 

απφζεζεο, ππνινγηζκφο ηεο ελαπνκέλνπζαο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο). 
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4. ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ, ΚΔΟΗΘΖ Ή ΠΡΑΓΗΑΘΖ, Ή ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΑΠΖ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

1. Θαηά ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ηνπ άξζξνπ 18 ηεο ΘΑ 36060/1155 /Δ.103 σο ηζρχεη, ν θνξέαο 

εθκεηάιιεπζεο αμηνινγεί ηελ θαηάζηαζε ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ απφ ζρεηηθέο επηθίλδπλεο νπζίεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί, 

παξάγεη ή απειεπζεξψλεη ε εγθαηάζηαζε. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

εγθαηάζηαζε έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθή ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο ή ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ απφ ζρεηηθέο επηθίλδπλεο νπζίεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

θαηάζηαζε ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζζεί ζηε βαζηθή έθζεζε φπσο 

αλαθέξεηαη παξαθάησ, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ιακβάλεη ηα αλαγθαία 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο απηήο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ 

ρψξνπ ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ιακβάλεηαη 

ππφςε ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο, απφ ηερληθή άπνςε, ησλ ελ ιφγσ 

κέηξσλ. 

2. Λα ππνβιεζεί ζρεηηθή βαζηθή έθζεζε ζε εύινγν ρξνληθό 

δηάζηεκα, όρη κεγαιύηεξν ηνπ ελόο έηνπο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

εδάθνπο θαη ηεο ξχπαλζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ, νχησο ψζηε λα γίλεηαη 

πνζνηηθνπνηεκέλε ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ βαζηθή έθζεζε λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

 ζηνηρεία γηα ηελ παξνχζα ρξήζε θαη, φηαλ δηαηίζεληαη, γηα ηηο ρξήζεηο 

ηνπ ρψξνπ θαηά ην παξειζφλ 

 ηα ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ 

πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, φηαλ 

δηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο, ή, ελαιιαθηηθά, λέσλ 

κεηξήζεσλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πηζαλφηεηαο ξχπαλζεο ηνπ 

εδάθνπο ή ησλ ππφγεησλ πδάησλ απφ ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο νη 

νπνίεο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα παξαρζνχλ ή λα 

απειεπζεξσζνχλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε 

3. Νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ζα μεθηλνχλ ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θάζε θάζεο δηάζεζεο ρσξηζηά θαη ζα 

εμειίζζνληαη ζηαδηαθά, αθνινπζψληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Πηξψζε εμνκάιπλζεο ειάρηζηνπ πάρνπο 20cm κε νκνηνγελή πιηθά κε 

θφθθνπο κεγίζηεο δηακέηξνπ 15cm, πνπ εθαξκφδεηαη πάλσ απφ ην 

πιηθφ θαζεκεξηλήο επηθάιπςεο ηεο ηειηθήο ζηξψζεο, κε ζθνπφ ηελ 

εμνκάιπλζε ηνπ ηειηθνχ απνξξηκκαηηθνχ αλάγιπθνπ θαη ηελ 
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1. πξνζσξηλή θάιπςε ηνπ έξγνπ κε πεξηνξηζκφ ηεο θαηεηζδχνπζαο πνζφηεηαο 

νκβξίσλ πδάησλ. 

 Πηξψζε ζπιινγήο βηναεξίνπ, ειάρηζηνπ πάρνπο 30cm απφ ραιηθψδεο 

πιηθφ, δηαβάζκηζεο 16/32mm κε πνζνζηφ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ 

κηθξφηεξν ηνπ 20% θαη κε ηηκή πδξνπεξαηφηεηαο k=1*10-3 m/sec. 

 Γεσχθαζκα δηαρσξηζκνχ θαηάιιεισλ αληνρψλ 

 Πηξψζε θξαγκνχ απφ ζπκππθλσκέλν αξγηιηθφ πιηθφ πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 50cm θαη ρακειήο πδξνπεξαηφηεηαο (ζπληειεζηήο 

πδξνπεξαηφηεηαο k=1*10-7m/sec). 

 Πηξψζε απνζηξάγγηζεο ειάρηζηνπ πάρνπο 50cm απφ ραιηθψδεο πιηθφ, 

δηαβάζκηζεο 16/32mm κε πνζνζηφ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ 

κηθξφηεξν ηνπ 20% θαη κε ηηκή πδξνπεξαηφηεηαο k = 1*10-3 m/sec. 

 Γεσχθαζκα δηαρσξηζκνχ θαηάιιεισλ αληνρψλ. 

 Πηξψζε απφ θπηφρσκα ειάρηζηνπ πάρνπο 1m γηα ηε θχηεπζε ηνπ 

ρψξνπ. 

4. Δλαιιαθηηθά δχλαηαη ε ηνπνζέηεζε ηζνδχλακσλ γεσζπλζεηηθψλ πιηθψλ. 

Δηδηθφηεξα, δχλαηαη ε ηνπνζέηεζε ηζνδχλακνπ γεσζπλζεηηθνχ αξγηιηθνχ 

θξαγκνχ (GCL) ζηε ζέζε ηνπ αξγηιηθνχ θξαγκνχ θαη ηζνδχλακνπ 

γεσζπλζεηηθνχζηξαγγηζηεξίνπ ζηε ζέζε ηεο ζηξψζεο απνζηξάγγηζεο απφ 

ζξαπζηφ πιηθφ. 

5. Ρν πιηθφ επηθαλεηαθήο επηθάιπςεο ηνπ έξγνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα 

θχηεπζε ζα πιεξνί ηνπο φξνπο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. 

Ξξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε, κεηά ην ηέινο ησλ θαηλνκέλσλ 

θαζίδεζεο ε θιίζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5%. 
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5. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ 

1. Ν ρψξνο δηάζεζεο ζα δέρεηαη κε επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα ζχκθσλα κε 

ηνλ Δπξσπατθφ Θαηάινγν απνβιήησλ ΔΘΑ (Απφθαζε 94/3/ΔΘ) θαη πξνζνκνηνχκελα 

πξνο απηά. 

2. Ν θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ηεξεί κεηξψν ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε 

πνζφηεηα, ην είδνο, ε πξνέιεπζε, νη εκεξνκελίεο παξαιαβήο, ν πξννξηζκφο θαη ην 

κέζν κεηαθνξάο γηα θάζε πεξίπησζε θαη θσδηθνχο ησλ ζπλνδψλ έξγσλ. 

3. Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην ΣΡΑ αιιά θαη γηα ηελ 

ζπιινγή κεηαθνξά ηνπο απαηηείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ αξηζκ. 50910/2727/23-

12-2003 ΘΑ (ΦΔΘ 1909/Β/03) άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ ππνρξενχηαη λα θέξεη: 

Α) ν θνξέαο δηαρείξηζεο εθφζνλ πξαγκαηνπνηεί απηφο ηελ ζπιινγή κεηαθνξά, 

Β) νη ζπκβαιιφκελνη κε ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο επηρεηξήζεηο / εηαηξείεο / ηδηψηεο 

θάηνρνη ησλ αληίζηνηρσλ θαη κφλν θσδηθψλ ΔΘΑ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ηνπ 

έξγνπ ζπκβάιιεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο γηα ζπιινγή κεηαθνξά αζηηθψλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ φισλ ησλ θσδηθψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ΣΡΑ. 

4. Λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα πξνο απνθπγή φπνηαο ξχπαλζεο εδάθνπο, 

αέξα θαη ζάιαζζαο. Λα εθαξκνζηεί πξφγξακκα πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ξχπαλζεο. Πην 

πιαίζην απηφ λα γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

έξγνπ. Νπνηαδήπνηε δηαπηζηνχκελε βιάβε λα επηζθεπάδεηαη άκεζα. Ρπρφλ 

πξνθαινχκελε ξχπαλζε λα πεξηνξίδεηαη άκεζα, λα θαηαγξάθεηαη θαη λα 

αληηκεησπίδεηαη κε κέηξα αληηξξχπαλζεο. 

5. Θαηά ηελ είζνδν ησλ Π.Α. ζην ΣΡΑ λα γίλεηαη έιεγρνο πέξαλ ησλ θαηεγνξηψλ 

θαη πνζνηήησλ θαη ηνπ αξηζκνχ θαηαρψξεζεο ζην Κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΛ πνπ ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

3 άξζξνπ 13 ηεο 50910/2727/23-12-2003 ΘΑ  (ΦΔΘ 1909/Β/03) θαη ηελ αξηζκ. 

129043/4345/2011 εγθχθιην ηνπ ΞΔΘΑ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηαρψξεζή ηεο ν 

θάζε ζπιιέθηεο θαη κεηαθέξσλ. 

6. Πηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ ΣΡΑ ζα γίλεη απφζεζε αθπδαησκέλεο ηιχνο, 

πξνεξρφκελεο απφ Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ (Δ.Δ.Ι.), (θσδηθνί Δ.Θ.Α. 

190802 θαη 190805) απηφ λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ θνξέα 

ιεηηνπξγίαο θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ 

Αηγαίνπ θαη κφλν εθφζνλ δελ έρνπλ επηθηλδπλφηεηα. 

7. Ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί θαη λα ζπληάζζεη εηήζην 

απνινγηζηηθή θαηαγξαθή εηζεξρνκέλσλ/πνζνηήησλ/εμεξρνκέλσλ νκνίσο θαηά 

θαηεγνξία θαη είδνο απνβιήησλ ζε εηδηθφ απνινγηζηηθφ βηβιίν αλά πάζα ζηηγκή 

δηαηηζέκελν ζε έιεγρν αξκνδίσο. 

8. Λα ιεθζεί κέξηκλα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ 

εθδήισζεο ππξθαγηάο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, εμαζθαιηδνκέλεο ηεο 

ππξαζθάιεηαο, ππξφζβεζεο θαη ππξνπξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο, 

ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλε κειέηε απφ ηελ αξκφδηα Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία. 
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9. Ν θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα παξέρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηα «Ππζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο», φηαλ ηνπ 

δεηεζνχλ. 

10. Ρν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο λα είλαη επαξθέο θαη θαηάιιειν απφ πιεπξάο 

εηδηθφηεηαο, θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηε ιεηηνπξγία Σ..Ρ.Α. 

11. Λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ (θξάλε, γάληηα, κάζθεο, ζηνιέο, 

σηναζπίδεο θιπ) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

12. Γεληθά λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ νριήζεσλ θαη θηλδχλσλ απφ ην Σ..Ρ.Α. εμαηηίαο: 

• Δθπνκπήο νζκψλ θαη ζθφλεο. 

• Αεξφθεξησλ πιηθψλ. 

• Θνξχβνπ θαη θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 

• Ξνπιηψλ, ηξσθηηθψλ, δσπθίσλ θαη εληφκσλ. 

• Πρεκαηηζκνχ αεξνιπκάησλ. 

• Ξπξθαγηψλ. 

• Γηαζπνξάο ξχπσλ θαη απνβιήησλ 

13. Ν θνξέαο νθείιεη λα εθαξκφδεη ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθψλ, κε ηα ζηνηρεία ησλ ππεπζχλσλ αλά ελέξγεηα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαζέζηκν θαη πξνζβάζηκν απφ ην πξνζσπηθφ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ν 

θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη πιηθά γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

14. Λα ιακβάλνληαη κέηξα παξεκπφδηζεο ηεο δηαζπνξάο κηθξναπνξξηκκάησλ 

εθηφο ηνπ ελεξγνχ ρψξνπ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ηνπ ΣΡΑ πέξαλ ηεο πεξίθξαμεο 

πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί (π.ρ. κε αλεκνθξάρηεο ζην ελεξγφ κέησπν ηνπ ΣΡΑ θαη κε 

ηαθηηθή ζπιινγή απηψλ). 

15. Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, φπνπ απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη, 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή ζηνίβαμε ησλ 

απνβιήησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ ηπρφλ αηπρήκαηα θαη δηαζπνξά. 

Λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο έθιπζεο δπζάξεζησλ 

νζκψλ θαη ζθφλεο. 

16. Γηα ηελ θαιχηεξε παξεκπφδηζε ηεο δηαζπνξάο ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ, 

εθφζνλ απαηηείηαη, λα ηνπνζεηνχληαη θνληά ζην ρψξν απφζεζεο θηλεηά 

παξαπεηάζκαηα κήθνπο 5 m θαη χςνπο 3 m θαη αλάινγα κε ηε δηεχζπλζε ησλ 

αλέκσλ. Ρα πιηθά πνπ ζα ζπιιέγνληαη ζα νδεγνχληαη πξνο ηαθή. 

17. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ αληηκεηψπηζε δελ απνδψζεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα λα εμεηαζζεί ην ζέκα ηεο αχμεζεο ηνπ χςνπο ηεο πεξίθξαμεο ζε χςνο 

αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ην πξνβιεπφκελν ησλ 2,5 κέηξσλ, εθφζνλ απηφ είλαη 

επηηξεπηφ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

18. Γεληθά λα ηεξείηαη απαξέγθιηηα ε ηζρχνπζα άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ θαη ε 

κειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ. 

19. Ν θαζαξηζκφο ησλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ηνπ ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ κνλάδσλ ζπλνδψλ έξγσλ θαζψο θαη ε ζπληήξεζή ηνπο ζα πξέπεη λα 
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πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη 

ε πξφθιεζε εζηηψλ κφιπλζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δεκφζηα πγεία. 

20. Πε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο 

ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (δηαξξνή πιηθψλ, επηβάξπλζε ηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα ε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ απνδεθηψλ, θαηνιηζζήζεηο θιπ) λα 

ελεκεξψλεηαη εληφο εηθνζηηεηξαψξνπ ζηελ πεξεζία καο θαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ 

θάζε πεξίπησζε πεξεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ. 

21. Λα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο απαγφξεπζεο θαπλίζκαηνο θαη ρξήζεο αλνηρηήο 

θιφγαο εληφο ηνπ ΣΡΑ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο 

ζεξκνχο κήλεο φπνπ ζα εθαξκφδεηαη εηδηθφ πξφγξακκα ππξαζθάιεηαο. 

Πηελ είζνδν ηνπ θάζε ρψξνπ ηνπ έξγνπ λα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα κε νδεγίεο γηα ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. 

22. Λα γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε κηθξφηεξε δπλαηή εθπνκπή ξχπσλ. 

23. Ζ δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 50910/2727/03 (ΦΔΘ 1909/Β΄/2003) 

φπσο ηζρχεη θαη ηνλ Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24/Α΄/2012). 

24. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2939/2001 

(ΦΔΘ 179/Α/01) πεξί ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, φπσο ηζρχεη, λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηηο θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ή πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην 

.Ξ.ΔΛ. (πξψελ ΞΔΘΑ) ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

25. Ρνπο Δπξσπατθνχο Θαηαιφγνπο Απνβιήησλ (ΔΘΑ), ζχκθσλα κε ην 

Ξαξάξηεκα ηεο Απφθαζεο 2002/532/ΔΘ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Απνθάζεηο 

2001/118/ΔΘ, 2001/119/ΔΘ θαη 2001/573/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Θ. 

26. Ζ δηαρείξηζε ησλ ηπρφλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ ΘΑ 13588/725/28.3.06 (ΦΔΘ 383 Β΄), 24944/1159/30.6.06 (ΦΔΘ 791 

Β΄), 8668/2.3.07 (ΦΔΘ 287 Β΄) θαη ηνλ Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24 Α΄) φπσο ηζρχνπλ. Λα 

ηεξνχληαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζην αξρείν ηεο εηαηξείαο. 

27. Δθφζνλ πξνθχπηνπλ Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ 

(ΑΖΖΔ), απηά λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ 117/2004 ΞΓ (ΦΔΘ 82/Α/5-3-2004) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νδεγηψλ 2002/95 θαη 2002/96», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΞΓ 15/2006 θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Λ. 

2939/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Λ. 3854/2010. 

28. Πε πεξίπησζε χπαξμεο ηπρφλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, απηά λα δηαρεηξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξηζκ. 13588/725/2006 ΘΑ (ΦΔΘ 383/Β/06), 

24944/1159/2006 ΘΑ (ΦΔΘ 791/Β/06 θαη 8668/2007 ΘΑ (ΦΔΘ 287/Β/07) φπσο 

απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

21REQ008192983 2021-02-24



«Δμάκελε Ιεηηνπξγία ΣΡΑ Γήκνπ Κπθφλνπ» 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 35 

 

29. Γηα ηελ παξάδνζε απνβιήησλ ζε ηξίηνπο, λα ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά 

παξαζηαηηθά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

εθηφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ έξγνπ. 

30. Λα ηεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ΘΑ 114218/1997 (ΦΔΘ 1016 Β΄/17−11−1997) φπσο ηζρχεη. 

31. Λα ππάξρεη επαξθήο ρψξνο ειηγκψλ ζην κέησπν ππνδνρήο ησλ 

απνξξηκκάησλ, πξνθεηκέλνπ ηα νρήκαηα λα πξνζεγγίδνπλ απξφζθνπηα ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο θαη λα θνξην/εθθνξηψλνπλ ηα απνξξίκκαηα. 

32. Ρα δάπεδα ησλ δηαθφξσλ ρψξσλ ησλ κνλάδσλ λα είλαη ζηεγαλά απφ πιηθά 

κεγάιεο κεραληθήο αληνρήο θαη αλζεθηηθά ζην ρξφλν. Θα πξέπεη δε λα έρνπλ ηελ 

θαηάιιειε θιίζε θαη ηα πγξά λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα δηαηίζεληαη πξνο 

επεμεξγαζία. 

33. Ζ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζην ρψξν ηαθήο λα γίλεηαη κε εηδηθά 

αλαηξεπφκελα θνξηεγά νρήκαηα (θιεηζηνχ ηχπνπ απνξξηκκαηνθφξα). Όια ηα 

εηζεξρφκελα απνξξηκκαηνθφξα λα ειέγρνληαη νπηηθά πξηλ ελαπνζέζνπλ ηα 

απνξξίκκαηά ηνπο θαη πεξηνδηθά λα εθηεινχληαη δεηγκαηνιεςίεο ζην θνξηίν ηνπο. 

34. Λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ παξαζηηνινγηθνχ θνξηίνπ 

(κηθξννξγαληζκνί, έληνκα, δσχθηα, ηξσθηηθά θιπ) ηνπ έξγνπ θαη λα πξνβιεθζεί 

παξάιιειν πξφγξακκαθαηαπνιέκεζεο ησλ εθηνπαξαζίησλ. Πηα κέηξα πεξηνξηζκνχ 

ηνπ παξαζηηνινγηθνχ θνξηίνπ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά: 

• νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ 

• θαηαζηξνθή θαηαθπγίσλ 

• ςεθαζκφο θιπ 

35. Ν ΣΡΑ δχλαηαη λα δέρεηαη πξντφληα εθζθαθψλ (πεξίζζεηα εθζθαθψλ) απφ 

δεκφζηα έξγα, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αξ. πξση. νηθ.4834/25-01-2013 

εγθχθιην ηνπ ΞΔΘΑ (ΑΓΑ: ΒΔΗΤ0-Μ90). Ρα πξντφληα εθζθαθψλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθάιπςε ησλ απνβιήησλ ή/θαη γηα ηελ ηειηθή 

απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηε κνλάδα δηαρείξηζεο ηνπ 

ΣΡΑ. 

36. Λα πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλή επηθάιπςε ησλ απνβιήησλ κε εδαθηθφ πιηθφ 

θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ ζε φιν ην θχηηαξν. 

37. Ν ηξφπνο απφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ λα γίλεηαη θαηά δηακεξίζκαηα 

απνξξηκκάησλ ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 5 x 5 x 2,5 m, μεθηλψληαο απφ ηα ρακειφηεξα 

πςφκεηξα κε ζηαδηαθή πιήξσζε ηνπ σθέιηκνπ φγθνπ. Ζ θιίζε ηνπ κεηψπνπ 

εξγαζίαο (πξαλνχο) λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1:3 (π:β) ή θαη επηφηεξε. Ζ αξρηθή 

δηάζηξσζε ησλ απνξξηκκάησλ εληφο ηνπ έξγνπ λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, 

ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε αηρκεξά πιηθά πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ βιάβε ζην ζχζηεκα 

ζηεγάλσζεο. 

38. Ρν απνξξηκκαηηθφ αλάγιπθν ζα πξέπεη λα είλαη επηζθέςηκν ζε φια ηα ζεκεία 

ζηα νπνία πξνβιέπνληαη εξγαζίεο δηαρείξηζεο βηναεξίνπ θαη ζηξαγγηζκάησλ θαη γη’ 

απηφ ε δηακφξθσζε αλαβαζκψλ είλαη απαξαίηεηε. Ζ επηθάλεηα ηνπ ηειεπηαίνπ 

(επηθαλεηαθνχ) θπηηάξνπ λα είρε θιίζε ηεο ηάμεο 5%. 
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39. Ρν πιηθφ ησλ επηθαιχςεσλ πξέπεη λα έρεη ζπληειεζηή δηαπεξαηφηεηαο k ηεο 

ηάμεο ηνπ 1x10-5 έσο θαη 1x10-7 m/s, ψζηε αθελφο λα απνζηξαγγίδεηαη επηθαλεηαθά 

κεγάιε πνζφηεηα νκβξίσλ, κε θαηάιιειεο θιίζεηο ηεο επηθάλεηαο, αθεηέξνπ λα 

επηηξέπεηαη ε αξγή θαηείζδπζε ησλ ζηξαγγηζκάησλ απφ ζηξψζε ζε ζηξψζε αληί 

απηά λα νδεγνχληαη εθηφο ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ. 

40. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη θσδηθνί ΔΘΑ ησλ απνβιήησλ πνπ κεηαθέξνληαη ζην 

ΣΡΑ αληηζηνηρνχλ ζηε κε επηθίλδπλε εθδνρή δεχγνπο θσδηθψλ απνβιήησλ 

(θαηνπηξηθφ δεχγνο) απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλε αλάιπζε 

δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ απνβιήησλ (πξφηππν ΔΙΝΡ 

ΔΛ 14899), φηαλ ν παξαγσγφο απνηειεί παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αδεηνδνηείηαη πεξηβαιινληηθά (επηρείξεζε ή εγθαηάζηαζε). 

41. Λα γίλεηαη έιεγρνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθθφξησζεο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ θαη φζα απφβιεηα θξίλνληαη επηθίλδπλα λα απνκαθξχλνληαη θαη 

λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθά  δηακνξθσκέλν ρψξν. Ρν κέγηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα παξακνλήο απνβιήησλ ζην ρψξν απνζήθεπζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Θαηφπηλ ηεο απνζήθεπζεο ζα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ ΘΑ 13588/725/28.3.06 (ΦΔΘ 383 Β΄), 24944/1159/30.6.06 (ΦΔΘ 

791 Β΄), 8668/2.3.07 (ΦΔΘ 287 Β΄) θαη ηνλ Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24 Α΄) φπσο 

ηζρχνπλ. 

42. Λα θαηαξηηζηεί εηδηθφ ζρέδην έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ππνγείσλ πδάησλ ζην νπνίν λα 

αλαθέξνληαη: 

 Ζ εθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε απεηθφληζε ζε ράξηεο θαηάιιειεο 

θιίκαθαο. 

 Νη δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη ληα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ. 

 Νη δξάζεηο πνπ απαηηείηαη λα αλαιεθζνχλ απφ θάζε θνξέα γηα ηελ 

άκεζε αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ελδερφκελεο πεξηβαιινληηθήο 

δεκηάο. 

 Νη δξάζεηο πνπ απαηηείηαη λα αλαιεθζνχλ απφ ηνπο θαζ' χιελ 

αξκφδηνπο θνξείο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

πδξνδφηεζεο, πνπ επεξεάδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

 Ρν αλσηέξσ ζρέδην λα δηαβηβαζηεί ζηε Γ/λζε δάησλ Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο θαη ζηηο πεξεζίεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απφ κέξνπο 

ηνπο. 

43. Πε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξέπεη ν ΣΡΑ λα ελαξκνληζηεί σο ΣΡ κε 

ην λέν Δ.Π.Γ.Α. (82 ζρεηηθή ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο) θαη σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη σο πξνο ηε δπλακηθφηεηα κεηά θαη ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε 

Ρνπηθνχ Γεκνηηθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαη ηεο φπνηαο έγθξηζεο 

ελαξκφληζεο – ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΞΔΠΓΑ Λνηίνπ Αηγαίνπ. 

 

Θα πξέπεη λα δνζεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζε κέηξα φπσο: 
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Γηαινγή ζηελ πεγή. 

Ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο 

ελέξγεηεο αλαθχθισζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή -κε 

αλάινγνπο απινχο θάδνπο- θαη θαηφπηλ λφκηκε ζπιινγή ησλ ξεπκάησλ πξνο 

αλαθχθισζε, νπσζδήπνηε θαηαξρήλ αλαθπθινχκελσλ ξεπκάησλ γπαιηνχ, ραξηηνχ, 

πιαζηηθνχ, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηφπηλ επεθηείλνληαο ηελ αλαθχθισζε θαη ζε 

άιια ξεχκαηα. Ν Γήκνο ππνρξενχηαη επίζεο ζηελ ελεκέξσζε δηά φπνηνπ πξφζθνξνπ 

ηξφπνπ ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ. 

Κείσζε ζην ειάρηζην δπλαηφ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αλαθηήζηκσλ απνβιήησλ πνπ 

δηαηίζεληαη γηα πγεηνλνκηθή ηαθή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αλαθχθισζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ. 

Λα εθθηλήζεη ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε αλαθχθισζεο αδξαλψλ πιηθψλ. 

Λα ππνβιεζεί ζηελ πεξεζία ζρεηηθφο θάθεινο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4014/11 σο 

ηζρχεη πξνο επηθαηξνπνίεζε κε ηα αλσηέξσ ησλ Ξ.Ν. ηεο παξνχζαο. 
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6. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

6.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝΙΑΒΗΑΠ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ΣΡΑ, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Ξην αλαιπηηθά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

Γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αθνινπζήζεη κε αθξίβεηα φια ηα θαηαηηζέκελα ζρέδηα/πξνγξάκκαηα ηνπ θαθέινπ 

Ρερληθήο Ξξνζθνξάο, θαζψο επίζεο ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη ην 

πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 

6.1.1 Νξγάλσζε θαη θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζηα αξρεία ηνπ πιήξε θαηαγξαθή ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΡΑ θαη έλα ιεπηνκεξή 

νδεγφ εθηέιεζήο ηνπο. Ρν ζρέδην ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ζα απνηειεί έλαλ 

νδεγφ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε 

θάζε ζηηγκή ζην αξρείν ηνπ ΣΡΑ. 

 

Νη εξγαζίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ΣΡΑ 

πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα εμήο: 

 

1. Έιεγρνο εηζεξρφκελσλ θνξηίσλ 

2. Εχγηζε απνξξηκκαηνθφξσλ 

3. Δλεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ 

4. Όδεπζε απνξξηκκαηνθφξσλ 

5. Δξγαζίεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο: 

i. Δθθέλσζε απνξξηκκαηνθφξσλ 

ii. Γηακφξθσζε θπςειψλ/ηακπαληψλ 

iii. Ππκπίεζε ησλ απνηηζέκελσλ απνξξηκκάησλ 

iv. Θάιπςε ηνπ εκεξήζηνπ απνξξηκκαηηθνχ κεηψπνπ 

v. Δλδηάκεζε θάιπςε ηνπ απνξξηκκαηηθνχ αλαγιχθνπ 

6. Εχγηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ 

7. Όδεπζε θαη εθθέλσζε ησλ θνξηεγψλ κε ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά ηνπο ζην ρψξν 

πνπ ζα δηαζέζεη ν Αλάδνρνο, δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ (δηαινγή) 

 

Ζ θχιαμε θαη αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
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Ξαξαθάησ, πεξηγξάθνληαη ηα ειάρηζηα πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηηο 

βαζηθφηεξεο απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. 

 

6.1.2 Έιεγρνο εηζεξρόκελσλ θνξηίσλ 

Ν γεληθφο έιεγρνο θαη νη δνθηκέο ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ επηηφπηα 

επαιήζεπζε, δειαδή εμαθξίβσζε, κε ηαρεία κέζνδν ηνπ φηη ηα απφβιεηα είλαη ηα ίδηα 

κε εθείλα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε δνθηκή ζπκκφξθσζεο θαη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα. Ζ επηηφπηα επαιήζεπζε κπνξεί λα ζπλίζηαηαη απιψο ζε νπηηθή 

εμέηαζε ελφο θνξηίνπ απνβιήησλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθθφξησζε ηνπο ζηνλ ρψξν 

ηαθήο. 

 

Γεληθφηεξα γηα ηα απφβιεηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά ζην ΣΡΑ ηζρχνπλ ε ΘΑ 

29407/02, ε νδεγία 2003/03/ΔΘ θαη νη δηαηάμεηο ηεο ΘΑ 50910/03. Δμαηξνχληαη ηα ελ 

δπλάκεη επηθίλδπλα απφβιεηα θαη φζα πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξαπάλσ 

ΘΑ.  

 

6.1.3 Εύγηζε θαη ελεκέξσζε αξρείσλ 

Κεηά ηελ είζνδν ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ησλ έιεγρν ησλ εηζεξρφκελσλ 

θνξηίσλ, ζα εθηεινχληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 

1. Δλεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Ζ/ απφ ηνλ θχιαθα κε πιεθηξνιφγεζε: 

 Ρνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ θνξηεγνχ (αξηζκεηηθφο) 

 Ρεο εκεξνκελίαο 

 Ρεο ψξαο 

2. Εχγηζε ηνπ νρήκαηνο θαη θαηαγξαθή ζηνλ Ζ/ ησλ ζηνηρείσλ: 

 Δίδνο θνξηίνπ 

 Ξξνέιεπζε απνξξίκκαηνο 

 Κηθηφ βάξνο 

 Αχμσλ αξηζκφο δχγηζεο 

 Αθξηβήο πξννξηζκφο απνξξηκκαηνθφξνπ 

3. Δθηχπσζε δειηίνπ εηζφδνπ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

 

Δάλ ηα ζηνηρεία ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ δελ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ ΣΡΑ, ηφηε, θαηά ηελ έμνδν, ζα πξαγκαηνπνηείηαη δχγηζε ηνπ 

νρήκαηνο θαη θαηαγξαθή ηνπ απφβαξνπ ζηνλ Ζ/. 
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Νη παξαπάλσ εξγαζίεο θαη θαηαγξαθέο ζα πξέπεη πξνθαλψο λα ππνζηεξίδνληαη απφ 

ην ζχζηεκα δχγηζεο πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζην ΣΡΑ αιιηψο ζα 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα. 

 

6.1.4 Δξγαζίεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο απνξξηκκάησλ είλαη: 

1. Ζ γλψζε ηεο πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

απνδεθηψλ απνβιήησλ, 

2. Ζ πξφβιεςε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο πιήξσζεο ηνπ ρψξνπ. 

 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΡΑ 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ηαθήο, δειαδή ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

γίλεη ε πιήξσζε ηνπ ρψξνπ κε ηα δηαηηζέκελα απνξξίκκαηα. Πηφρνο ηνπ ζρεδίνπ ζα 

είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θπηηάξνπ ηαθήο. 

 

Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΘΑ 114218/1997 θαη ην ζρέδην δηακφξθσζεο ηνπ 

κειεηψκελνπ ρψξνπ, θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα εμήο: 

 

Ζ δηακφξθσζε ηεο βάζεο θαη ησλ πξαλψλ ηνπ αλάληε ηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηξφπν, 

ψζηε ηα φκβξηα πνπ απηφ ζπιιέγεη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο λα εθηξέπνληαη 

πεξηθεξεηαθά ηνπ δηακνξθσκέλνπ θαηάληε απνξξηκκάησλ αλαγιχθνπ. 

 

Ζ εθθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζην 

δηακνξθσκέλν κέησπν εξγαζίαο, ηα κεραλήκαηα ζα πξνσζνχλ ηα απνξξίκκαηα πξνο 

ην πξαλέο θαη θαηφπηλ ζα ηα επηθαιχπηνπλ κε θαηάιιειν πιηθφ. Ρν πιηθφ ησλ 

επηθαιχςεσλ ζα έρεη ζπληειεζηή δηαπεξαηφηεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ Θ=1,0Σ10-5 - 

1,0Σ10-7  m/sec έηζη ψζηε αθ’ ελφο λα απνζηξαγγίδεηαη επηθαλεηαθά κεγάιε 

πνζφηεηα νκβξίσλ, κε θαηάιιειεο θιίζεηο ηεο επηθάλεηαο, αθ’ εηέξνπ λα επηηξέπεηαη 

ε αξγή θαηείζδπζε ησλ ζηξαγγηζκάησλ απφ ζηξψζε ζε ζηξψζε αληί απηά λα 

νδεγνχληαη εθηφο ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

Ρν πιηθφ επηθάιπςεο ησλ ηακπαληψλ, ζηελ πεξίπησζε θαη ην βαζκφ πνπ είλαη 

θαηάιιειν ρψκα, πξέπεη λα έρεη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 0,20 κ., ζηε ζηέςε ηνπ, 0,60 κ 

ζηα κεησπηθά πξαλή θαη 1,00 κ. ζηα πιεπξηθά θαη κφληκα νξαηά πξαλή.  

 

Ρν πιηθφ επηθάιπςεο ησλ δηαζηξσκέλσλ απνξξηκκάησλ ζα είλαη απνζεθεπκέλν θνληά 

ζην κέησπν εξγαζηψλ ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ (π.ρ. ζε πεξηφδνπο παγσληάο) θαη λα αληηκεησπίδνληαη έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

(άκεζε επηρσκάησζε εζηίαο θσηηάο). Πηνλ ρψξν ηνπ ΣΡΑ ζα ππάξρεη αλά πάζα 

ζηηγκή κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ επαξθήο πνζφηεηα απνζεθεπκέλνπ θαηάιιεινπ, 
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ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε θαηαζθεπήο, ρψκαηνο-πιηθνχ 

επηθάιπςεο. 

 

Ρν κήθνο θαη ην πιάηνο ηεο επηθάλεηαο απφζεζεο πνηθίιεη αλάινγα ην πιάηνο ηεο 

δηακνξθσκέλεο ιεθάλεο απφζεζεο. Κία ζεηξά απφ εβδνκαδηαία θχηηαξα ζην ίδην 

επίπεδν, ζε φιν ην δηαηηζέκελν πιάηνο θαη κήθνο ηνπ ρψξνπ ηεο ιεθάλεο απφζεζεο 

δεκηνπξγνχλ ηα επνλνκαδφκελα ηακπάληα. Όηαλ νινθιεξψζεη ην 10 ηακπάλη, ζα 

επηζηξέςεη ζηελ αξρή γηα λα απνζέζεη ην δεχηεξν ηακπάλη θαη λα αθνινπζήζεη ηελ 

ίδηα κεζνδνινγία. 

 

Ρν πιάηνο ηνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 50 κέηξα, θαη ην χςνο ηνπο ηα 3κ. καδί 

κε ην πιηθφ επηθάιπςεο. Δηδηθφηεξα γηα ην πιάηνο (κήθνο ηνπ κεηψπνπ εξγαζίαο), 

ζην νπνίν γίλνληαη νη εξγαζίεο απφζεζεο, πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ηφζν ψζηε λα είλαη 

ηερληθά δπλαηή ε θίλεζε θαη ε εθθφξησζε ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζε ψξεο αηρκήο. 

Ζ πξνβιεπφκελε ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη πξηλ ηελ 

επηθάιπςε ησλ απνξξηκκάησλ κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Πε θάζε ζηξψζε ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ γίλεηαη κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ 

δξνκνινγίνπ ην νπνίν δηακνξθψλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ κε 

θαηάιιεια πιηθά πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηηο εθζθαθέο ηνπ ρψξνπ ή κπνξνχλ 

κεηαθέξνληαη ζην ΣΡΑ απφ άιιεο ζέζεηο θαη ην νπνίν ζα ζπληεξείηαη ζπζηεκαηηθά 

κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζθφλεο, 

ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, πξέπεη λα γίλεηαη θαηάβξεγκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

δξνκνινγίνπ θίλεζεο ησλ ζρεκάησλ θαη ηνπ κεηψπνπ εξγαζηψλ. 

 

Πχκθσλα κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, ε λέα επηθάλεηα ζα απνηειέζεη ην αζθαιέο 

θαηλνχξγην επίπεδν επάλσ ζην νπνίν ζα γίλεη ε εθθφξησζε λέν-πξνζθνκηδνκέλσλ 

απνξξηκκάησλ, γηα λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επφκελεο 

ζηξψζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη έσο φηνπ επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ 

χςνο θαη άξα ν απαηηνχκελνο φγθνο ηαθήο. 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ΣΡΑ είλαη λα κελ ππάξρνπλ 

θνηιψκαηα ζηελ επηθάλεηά ηνπ φπνπ ζα ιηκλάδνπλ ηα επηθαλεηαθά λεξά, αιιά 

αληίζεηα λα εμαζθαιίδεηαη πάληα κία κηθξή θιίζε ψζηε απηά λα ζπιιέγνληαη ζηηο 

πεξηκεηξηθέο ηάθξνπο απνζηξάγγηζεο θαη λα απνκαθξχλνληαη. Κε ηνλ ηξφπν απηφ 

εμαζθαιίδεηαη  κηθξφηεξε παξαγσγή ζηξαγγηζκάησλ. 

 

Ζ θιίζε ηνπ κεηψπνπ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη κηθξή θαη λα κελ ππεξβαίλεη ην 1/3. 

Θαηά ηε δηάζηξσζε ηεο θάζε ζηξψζεο, ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα 

ηελ δεκηνπξγία κηθξήο θιίζεο κε αληίζεηε θνξά πξνο ην κέησπν εξγαζηψλ. Έηζη ηα 

επηθαλεηαθά  θαη βξφρηλα λεξά δελ ζα δηέξρνληαη κέζα ζην κέησπν εξγαζηψλ - 

απφπιπζή ηνπο απφ ηα απνξξίκκαηα - αιιά ζα νδεχνπλ πεξηθεξεηαθά πξνο ηελ 

πεξηκεηξηθή ηάθξν, εθηφο ηνπ ρψξνπ απφζεζή ηνπο. Ν θαζαξηζκφο θαη ε δηαηήξεζε 
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ηεο θαζαξηφηεηαο φινπ ηνπ κήθνπο ηεο πεξηθεξεηαθήο ηάθξνπ απνξξνήο ησλ 

βξφρηλσλ πδάησλ ζα γίλεη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα φιν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ θαζαξά κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

 

Ρν δεκηνπξγνχκελν θαηάληε πξαλέο εθάζηνπ ηακπαληνχ θαη ε αληίζηνηρε ζηέςε ηνπ 

έσο ηνλ πφδα ηνπ πξαλνχο ηνπ ππεξθείκελνπ ηακπαληνχ θαιχπηεηαη εληφο  ην πνιχ 

24ψξνπ κε πιηθφ επηθάιπςεο  ην νπνίν εηδηθά γηα απηή ηελ επηθάλεηα πξέπεη λα έρεη  

δηαπεξαηφηεηα Θ  1,0Σ10-8 m/sec ζε ρψκα ζπκπηεζκέλνπ πάρνπο 15-20cm, ή 

ηζνδχλακν. 

 

Ζ εγθάξζηα ξχζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ θάζε ηακπαληνχ ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνο ηα 

αλάληε (δει. πξνο ην χςσκα) έηζη ψζηε :  

 Ρα λεξά ηεο βξνρήο λα κελ θπινχλ πξνο ην κεησπηθφ πξαλέο ηνπ ηακπαληνχ θαη 

λα κελ εηζδχνπλ ζηα απνξξίκκαηα, αιιά λα νδεχνπλ πεξηθεξεηαθά εθηφο ηνπ 

ρψξνπ απφζεζεο. 

 Όηαλ ην ηακπάλη πάξεη ηηο πην ζεκαληηθέο θαζηδήζεηο (πεξίπνπ ζε κηζφ κήλα), ε 

επηθάλεηά ηνπ λα παξακέλεη πεξίπνπ νξηδφληηα, κε κηθξή ξχζε πξνο ηα αλάληε. 

 

Ρν ηειηθφ αλάγιπθν ζα δηακνξθσζεί έηζη ψζηε ην ζρήκα ηνπ λα είλαη απηφ ηνπ  

ιφθνπ έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο ζπλζήθεο - πεξηνξηζκνί: Ζ θιίζε ησλ 

κφληκσλ πξαλψλ, εθηφο απηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη πξνζσξηλά θαη πάλσ ζηα νπνία 

ζα αθνπκπήζνπλ νη επφκελεο θάζεηο ή “θπςέιεο”, δελ ζα ππεξβαίλεη ην 3:1 (β:π). Κε 

ηελ θιίζε απηή : 

1. Δπηηπγράλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ πξαλψλ θαη απνθεχγεηαη ν 

θίλδπλνο αζηνρίαο ηνπο. 

2. Απνθεχγνληαη νη δηαβξψζεηο ησλ πξαλψλ ιφγσ ησλ ζπρλψλ βξνρνπηψζεσλ. 

3. Γηεπθνιχλεηαη ε θίλεζε ησλ ζηξαγγηζκάησλ πξνο ηνλ ππζκέλα ηεο ρσκαηεξήο θαη 

απνθεχγεηαη ε επηθαλεηαθή δηαξξνή ηνπο. 

4. Γεκηνπξγείηαη πξφζθνξν έδαθνο γηα κειινληηθέο θπηεχζεηο θαη γηα ηε ζπληήξεζή 

ηνπο. 

5. Γεκηνπξγείηαη έλα αηζζεηηθά απνδεθηφ λέν αλάγιπθν, πνπ κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζηε γχξσ πεξηνρή θαη δε δεκηνπξγεί αηζζεηηθή φριεζε. 

 

Δίλαη απνδεθηφ λα γίλεη ρξήζε θαη άιισλ πιηθψλ γηα ηελ επηθάιπςε ηνπ ΣΡΑ 

(εκεξήζηα θαη πξνζσξηλή) αξθεί λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θάιπςεο θαη λα ηεθκεξηψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ε ηζνδπλακία ηεο κε ηα ζπκβαηηθά 

εδαθηθά πιηθά. 
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Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ επάξθεηα ηνπ πιηθνχ 

επηθάιπςεο γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα έρεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη νη 

αλάγθεο ηνπ ζε πιηθφ επηθάιπςεο θαη ην πξφγξακκα πξνκήζεηαο απηνχ. 

 

6.1.5 Δξγαζίεο ρεηξνδηαινγήο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα νδεγεί ηα θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηα απφ 

ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ζην ρψξν πνπ ζα δηαζέζεη πξνθεηκέλνπ λα αδεηάζνπλ ην 

θνξηίν ηνπο θαη λα γίλεη ε ρεηξνδηαινγή ησλ πιηθψλ θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε ραξηί, 

αινπκίλην θαη γπαιί. Ρε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηε ρεηξνδηαινγή, ηελ απνκάθξπλζε, ηε 

δχγηζε, ηε κεραλνγξάθεζε θαη ηελ φδεπζε ησλ θνξηεγψλ ησλ αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ ηελ έρεη ν Αλάδνρνο. 

 

6.2 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη εθαξκφζεη πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΡΑ, πνπ ζα 

αθνξά ζηε δηαρξνληθή δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία θαη απξφζθνπηε παξαιαβή ησλ απνξξηκκάησλ, ζχκθσλα κε ην 

γεληθφηεξν ζρέδην εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ζην ΣΡΑ. Πχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ΘΑ 114218, έλα πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα θιηκαθψλεηαη θαη λα 

εμεηδηθεχεηαη ζε επίπεδα. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

1. Ζκεξήζην πξφγξακκα 

Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη σξηαίνη ξπζκνί πξνζέιεπζεο ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ απνξξφθεζε ησλ θνξηίσλ ζε ψξεο 

αηρκήο. Θχξηα ζα εθθξάδεηαη κε ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε βάξδηεο 

εξγαζίεο θαζψο θαη νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

θαηά ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο. 

 

2. Δβδνκαδηαίν πξφγξακκα 

Θα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθχκαλζε ηνπ θνξηίνπ ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Θα 

εθθξάδεηαη κε: 

 Ρελ θαηαλνκή ησλ ξεπφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ρε δηαζεζηκφηεηα ησλ ελ ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ (ζε ζρέζε κε ηε 

ζπληήξεζή ηνπο). 

 Ρελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (εθθέλσζε δεμακελψλ - 

ζηξαγγηζκάησλ, αγσγνί εθηφλσζεο, εζσηεξηθή νδνπνηία, νκαινπνίεζε 

ζηξψζεο). 
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3. Δμάκελν πξφγξακκα 

Θα πξνβιέπεηαη ε δηαζεζηκφηεηα πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ γηα θάζε κία 

επνρή κε βάζε ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο π.ρ. ην θαινθαίξη ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εξγαζίεο φπσο δηαβξνρή θαη πφηηζκα θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. 

 

Ρν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΡΑ θαη νη απαηηνχκελεο βάξδηεο ζα θαζνξηζηνχλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν, βάζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο. Πε απηφ ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, π.ρ. ψξεο πξνζέιεπζεο 

απνξξηκκαηνθφξσλ θηι. Πεκεηψλεηαη φηη ιφγσ ησλ έληνλσλ επνρηαθψλ 

δηαθπκάλζεσλ ιεηηνπξγίαο, ζην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ζα πξνβιέπεηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα πεξηζζφηεξσλ ησλ ελφο βαξδηψλ ιεηηνπξγίαο φπνηε απαηηείηαη. 

Ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε ζα αλαξηήζεη ζηελ πχιε εηζφδνπ ηνπ ΣΡΑ 

εβδνκαδηαίν αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Πε 

πεξίπησζε πνπ απηφ ηξνπνπνηείηαη ζα νθείιεη κε δηθή ηνπ επζχλε λα αλαξηήζεη ην 

λέν πξφγξακκα θαη λα απνκαθξχλεη ην παιηφ κφλν θαη εθφζνλ ην λέν πξφγξακκα 

βξίζθεηαη ζηελ πχιε εηζφδνπ.  

 

6.3 ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηα πξνβιεπφκελα ζεκεία ηνπ ΣΡΑ.  

Αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ ΣΡΑ, ηελ ηερληθή εθκεηάιιεπζεο θαη ηνλ ηξφπν 

ηεο επηηφπνπ δηάζεζεο, ηα κεραλήκαηα πγεηνλνκηθήο ηαθήο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη είλαη ηα θάησζη:  

 

1. Ρεκαρηζηήο απνξξηκκάησλ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  

Δξππζηξηνθφξνο θαηά πξνηίκεζε 

Ρειερεηξηδφκελε ιεηηνπξγία 

Ηθαλφο λα ηεκαρίδεη (κε άκεζε ελαιιαγή) νγθψδε, αζηηθά, βηνκεραληθά 

απνξξίκκαηα 

Ηππνδχλακε >=400hp 

Κε δηπιή (εθαηέξσζελ) θίλεζε ηνπ ξφηνξα ηνπ ηεκαρηζηή γηα κεγαιχηεξε 

ηζρχ ηεκαρηζκνχ θαη κέγηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 35 ζηξνθέο/ιεπηφ 

Ξιάηνο ξφηνξαηεκαρηζηή>2900mm 

Γηάζηεκα κεηαμχ ησλ θνπηηθψλ ξπζκηδφκελν κεηαμχ 5 θαη 80mm 

Κέζε δπλαηφηεηα ηεκαρηζκνχ >50ton. 

Λα θέξεη καγλήηε/ηαηλία ζηελ έμνδν ηνπ ηεκαρηζκέλνπ πιηθνχ γηα ηελ 

απνκάθξπλζε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ. 

ή πξνδηαγξαθψλ πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.  

2. Δλα (1) πξνσζεηή γαηψλ εξππζηξηνθφξν Caterpillar D6 ή ηζνδχλακν. 
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Ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο θαπζίκσλ γηα φια ηα σο άλσ 

κεραλήκαηα/εμνπιηζκφ έξγνπ πνπ ζα δηαζέηεη. Ν αλάδνρνο κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

δηαζέηεη (ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ) είλαη ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηνλ ρεηξηζκφ 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηεκαρηζηή.  

Αλάινγα κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΡΑ, ν Αλάδνρνο κπνξεί 

λα θάλεη ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ κεραλεκάησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Ρερληθή Ξεξηγξαθή ησλ ηεπρψλ, ζηελ πεξηγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ηνπ ΣΡΑ. 

Ν Αλάδνρνο ζα παξαιάβεη ηα κεραλήκαηα ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ην 

Φνξέα ινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, αθνχ ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο –

παξαιαβήο. Απηφ ζα πεξηιακβάλεη πξνθαλψο θαη φια ηα ππφινηπα κεραλήκαηα, πιηθά 

θαη ππνδνκέο πνπ ζα παξαιάβεη ν Αλάδνρνο ηα νπνία θαη νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ 

θνξέα ιεηηνπξγίαο ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηα παξέιαβε αλ γηα απηά δελ πξνβιέπεη ε 

παξνχζα κειέηε ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε. 

 

Δάλ απαηηεζνχλ επηπιένλ νρήκαηα, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη 

ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο. Πε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

κεραλήκαηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

κε επάξθεηα, πιεξφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Ρεπρψλ 

Γεκνπξάηεζεο θαη ηνπ πθηζηάκελνπ Λνκνζεηηθνχ Ξιαηζίνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

κεραλήκαηα πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεζνχλ λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, φπνπ λα 

αλαγξάθεηαη ε εγγπεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο ηζρχνο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ππ’ 

αξηζκ. 37393/2003 (ΦΔΘ Β΄ 1418) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε θαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 

9272/2007 (ΦEK Β΄ 286) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θηλεηά κεραλήκαηα ζε αλνηρηνχο ρψξνπο 

εληφο ηνπ έξγνπ, απηά ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο εθαξκνγήο ηεο 

θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ 

εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Νδεγίαο 

2005/88/ΔΘ θαη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 219/2009 θαη ησλ εθάζηνηε ηπρφλ 

αλαζεσξήζεψλ ηνπο. Ρα κεραλήκαηα πνπ ηπρφλ εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο ζα θέξνπλ 

πηζηνπνίεζε Ιεηηνπξγίαο απφ TUV ή απφ αλάινγν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 
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6.4 ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Νη ζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΣΡΑ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 

 Απαζρφιεζε ζηελ επνπηεία ηεο κνλάδαο. 

 Απαζρφιεζε ζηηο εξγαζίεο ηεο πεξηνρήο εηζφδνπ. 

 Απαζρφιεζε ζην ρψξν δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ην εθηηκνχκελν πξνζσπηθφ πξνο απαζρφιεζε πεξηγξάθεηαη 

σο εμήο: 

1. Δπηθεθαιήο – πξντζηάκελνο – Κεραλνιφγνο Κεραληθφο (1 άηνκν), ν νπνίνο 

ζα είλαη ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπθφλνπ θαη δελ ζα απνηειεί κέξνο ηεο 

νκάδαο ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

2. Σεκηθφ κεραληθφ (1) (ΞΔ) κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο ζε ιεηηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε ΣΡΑ/ ή κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. 

 

3. Δξγνδεγφο (1) – πεχζπλνο γηα ηελ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. 

  

4. Φχιαθαο (1 άηνκν) 

Έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θχιαμε ηεο εηζφδνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ έξγνπ. 

Δξγάδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ απφ ηελ είζνδν κε 

εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ, αλεπηζχκεησλ εηζβνιέσλ θαη εγθεθξηκέλσλ 

απνξξηκκαηηθψλ θνξηίσλ.  

 

5. Διεγθηήο – δπγηζηήο (1 άηνκν) 

Ν ειεγθηήο – δπγηζηήο εξγάδεηαη θπξίσο ζηελ ππνδνρή ησλ εηζεξρφκελσλ 

θνξηίσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζεξρφκελσλ, ηε δχγηζε ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ, ηελ εθηέιεζε δεηγκαηνιεςηψλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλνο γηα φιεο ηηο παξαπάλσ 

εξγαζίεο. 

 

6. Θνπκαληαδφξνο (1 άηνκν) 

Δξγάδεηαη ζην ρψξν δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 

εξγαζηψλ εθθφξησζεο, ηαθήο θαη αλαρψξεζεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Δίλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζην θαηάιιειν 

ζεκείν εθθφξησζεο. 

 

7. Σεηξηζηήο κεραλεκάησλ (2 άηνκα) 
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Ν ρεηξηζηήο εξγάδεηαη ζην ρψξν δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππφινηπσλ εξγαζηψλ. Θα πξέπεη λα έρεη εηδίθεπζε ρεηξηζηή. 

 

8. Νδεγφο νρεκάησλ (1 άηνκν) 

Δξγάδεηαη σο νδεγφο είηε επηβαηεγψλ είηε θνξηεγψλ νρεκάησλ ηνπ ΣΡΑ, γηα 

εμσηεξηθέο εξγαζίεο εθηφο ηνπ ρψξνπ θαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρψκαηνο γηα ηηο εξγαζίεο ηεο επηθάιπςεο ηνπ εκεξήζηνπ θειηνχ 

απνξξηκκάησλ. 

 

9. Δξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ (2 άηνκα) 

Έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηε 

γεληθφηεξε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

 

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κία πιήξε εηθφλα ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ 

θαη κία αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ.  Ρα παξαπάλσ 

ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζρέδην 

εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ θαη ζην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΡΑ. Ρν 

θαζεθνληνιφγην πεξηιακβάλεηαη, σο εηδηθή παξάγξαθνο, ζην θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΣΡΑ. Πηελ πξνζθνξά ηνπ ν αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηγξάθεη ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ (κεξηθέο απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο κπνξεί λα θαιχπηνληαη απφ ην ίδην 

άηνκν).  

 

6.5 ΈΘΡΑΘΡΑ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ 

Απαξαίηεηε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ΣΡΑ, είλαη ε χπαξμε ζρεδίνπ 

αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ παξαθάησ πηζαλψλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ: 

 

1. Ξξνζέιεπζε κεγάιεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ 

2. Έιιεηςε πιηθνχ επηθάιπςεο 

3. Ξπξθαγηά ζην ΣΡΑ 

4. Ππλερήο βξνρφπησζε 

5. Αζηνρία κεραλήκαηνο 

6. Έμσζελ παξεκβάζεηο αλαξκνδίσλ 

7. Δληνπηζκφο δηαξξνήο ζηξαγγηζκάησλ 

8. Δληνπηζκφο δηαθπγήο βηναεξίνπ 

 

Ρν ζρέδην απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην: 

o ηελ νλνκαζία ηνπ πηζαλνχ πεξηζηαηηθνχ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ, 
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o ηελ αηηηνιφγεζε ηεο εκθάληζεο ηνπ, 

o ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη 

o ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

 

6.6 ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Ν Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΡΑ ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ 

ξπζκίδνπλ: 

1. Ρηο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΣΡΑ κεηαμχ ηνπο, πξνο ηελ ππεξεζία θαη 

πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ΣΡΑ. 

2. Ρηο ππνρξεψζεηο ησλ ηξίησλ πξνο ησλ ΣΡΑ. 

3. Κεξηθνχο εηδηθνχο φξνπο θαη ξπζκίζεηο (εηδηθέο δηαηάμεηο). 

4. Ρε δηαδηθαζία αζθάιεηαο θαη θχιαμεο ηνπ ΣΡΑ. 

5. Εεηήκαηα αζθάιεηαο – αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ θαη ρξεζηψλ ηνπ 

ΣΡΑ. 

6. Εεηήκαηα πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα ζε πξνζάξηεκα. 

 

Ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ ΣΡΑ θαη λα 

αλαζεσξείηαη ηαθηηθά αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Νη θαλνληζκνί πνπ ζα πξνηαζνχλ, ζα πξέπεη λα θηλνχληαη πξνο ηηο αθφινπζεο 

θαηεπζχλζεηο. 

 

6.6.1 πνρξεώζεηο ησλ ρξεζηώλ ηνπ ΣΡΑ 

Νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΣΡΑ ζα αθνξνχλ ζηα 

εμήο: 

 

o Ξξνζέιεπζε ζην ρψξν. 

o Ξξνζθφκηζε απνξξηκκάησλ. 

o Απφθαλζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο κνλάδαο. 

o Ππκκφξθσζε κε ππνδείμεηο ησλ επηηφπνπ νξγάλσλ. 

o Δθπιήξσζε νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

o Ππκκφξθσζε κε φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 
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6.6.2 πνρξεώζεηο ησλ επηζθεπηώλ ηνπ ΣΡΑ 

Νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ΣΡΑ ζα αθνξνχλ ζηα 

εμήο: 

o Ξξηλ απφ θάζε επίζθεςε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλάινγε άδεηα 

επίζθεςεο ζην ρψξν, απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο ζε ζπλελλφεζε 

πάληα κε ηνλ Δπφπηε ηεο Κνλάδαο ή ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Φνξέα.   

o Θα πξνζέξρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

o Θα απεπζχλνληαη πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ΣΡΑ θαη ζα ην ελεκεξψλνπλ γηα 

ηε λνκηκφηεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο θαη ην αληηθείκελφ ηεο. 

o Θα ζπλνδεχνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ΣΡΑ. 

o Θα ζπκκνξθψλνληαη κε ην θαζεζηψο ησλ κέηξσλ αηνκηθήο αζθάιεηαο. 

o Θα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο. 

o Θα θνηλνπνηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηηο επίζθεςήο ηνπο. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ν επηζθέπηεο είλαη αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν, δελ απαηηείηαη 

αδεηνδφηεζε γηα ηελ επίζθεςή ηνπ. Δλ φςεη φκσο ηεο επηθείκελεο έλαξμεο ηνπ 

ειέγρνπ επηβάιιεηαη λα ελεκεξσζνχλ νη αξκφδηνη πξντζηάκελνη ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο. 

 

6.6.3 Δηδηθέο δηαηάμεηο 

Νη εηδηθέο δηαηάμεηο είλαη ζπλήζσο απαγνξεπηηθνχ ή απνηξεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη 

αθνξνχλ θπξίσο: 

1. Πηελ απαγφξεπζε παξνπζίαο αλαξκνδίσλ πξνζψπσλ ζηε κνλάδα ή δηέιεπζή 

ηνπο απφ απηήλ. 

2. Πηελ απαγφξεπζε δηαινγήο πιηθψλ πνπ απνξξίπηνληαη ζην ρψξν δηάζεζεο 

θαζψο θαη εμαγσγήο – απνκάθξπλζήο ηνπο απφ απηφλ. 

3. Πηελ θαζηέξσζε εηδηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηππηθνχ γηα ηελ θαηαζηξνθή πιηθψλ 

κε εκπνξηθή αμία πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην ΣΡΑ. 

4. Πηε ζέζπηζε δηνηθεηηθψλ θαη αζηηθψλ θπξψζεσλ θαηά ησλ παξαβαηψλ ησλ 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ άιισλ φξσλ ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. 

 

6.6.4 Κέηξα αζθάιεηαο θαη θύιαμεο ρώξνπ 

Ρα κέηξα αζθάιεηαο θαη θχιαμεο ηνπ ΣΡΑ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

έλαληη θινπήο, βαλδαιηζκνχ, ππξθαγηάο. Ρελ επζχλε γη’ απηά έρεη ν Αλάδνρνο ζην 
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σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΡΑ. Πην ππφινηπν ηνπ ρξφλνπ ηελ επζχλε έρεη ν Θχξηνο 

ηνπ έξγνπ. Βιάβεο ζην ΣΡΑ ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ βαξχλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν κφλν εάλ πξνθχπηεη επζχλε ηνπ θαη πιεκκειήο εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε βαξχλνπλ ηνλ Θχξην ηνπ έξγνπ. Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα 

απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο ρξεψλνληαο ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο πιένλ ηνπ 

εξγνιαβηθνχ νθέινπο. 

 

6.6.5 Αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

Ζ αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΣΡΑ ζα 

πξέπεη λα είλαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

Πε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο ππεξεζίαο 

ν αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο αζηηθψο θαη πνηληθψο επζπλψλ θαη κάιηζηα 

γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη θ.ι.π.) είηε 

ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε, είηε ζε ηξίηνπο, ή ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο 

θ.ι.π. ιφγσ παξαβάζεσο ή παξαιείςεσο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξφκελσλ 

ζηελ παξνχζα. 

Θαηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε 

θαηαβνιή απνδεκηψζεσο, ππέρσλ θαη θάζε άιιε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε 

νπσζδήπνηε πξνθχπηνπζα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα ηνπνζεηήζεη 

πηλαθίδεο θαζνδεγήζεσο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ σο θαη λπρηεξηλά θσηηζηηθά 

ζήκαηα θ.ι.π. εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ΣΡΑ αλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ.  

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην 

φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδφκελσλ θιπ. 

Ν Αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε ηελ θαηαβνιή ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ην απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο 

θνξείο αζθάιηζεο απηψλ. Ν Γήκνο Κπθφλνπ δελ ππέρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα 

ην ιφγν απηφ απέλαληη ζηνλ Αλάδνρν ή ζε ηξίηα πξφζσπα.  

Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο Λφκνπο, 

Γηαηάγκαηα, πνπξγηθέο απνθάζεηο θαη Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαηψλ ηνπ θαη γεληθά γηα φιν ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 
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πξνζσπηθφ. Δηδηθφηεξα, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απφιπηε επζχλε γηα ηα πηζαλά 

αηπρήκαηα απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία ζηνπο εξγάηεο ή ππαιιήινπο ηνπ, γη’ 

απηφ θαη νθείιεη λα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ παξαπάλσ επζχλε. 

Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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7. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΟΓΥΛ ΣΡΑ 

Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλνληαη κε δαπάλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο έρεη ηε επζχλε ζχληαμεο πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο 

ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ ΣΡΑ κε ηε ζχληαμε ηεο ηερληθήο ηνπ 

πξνζθνξάο, ην νπνίν ζα νξηζηηθνπνηήζεη θαηφπηλ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ρν 

πξφγξακκα ζπληήξεζεο ζα δηαθξίλεηαη ζε: 

1. Ραθηηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

2. Έθηαθηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

Όζνλ αθνξά ζην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη 

ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ζα ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: 

1. Ππληήξεζε έξγσλ νδνπνηίαο – θαζαξηζκφο θαη απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ. 

2. Ππληήξεζε έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο – απνκάθξπλζε θεξηψλ πιηθψλ 

(θιαδηά, ρψκαηα, θ.ιπ.) απ’ ηηο ηάθξνπο νκβξίσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε θζνξψλ. 

3. Ππληήξεζε θαη θαζαξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ. 

4. Γεληθή ζπληήξεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ έξγσλ ππνδνκήο – 

απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο θζνξάο ή θαη βιάβεο. 

5. Ξιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε θαηαζθεπήο πνπ αθνξνχλ 

ην ζχζηεκα ζπιινγήο βηναεξίνπ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΣΡΑ 

 

Θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε ζα δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. 

 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη θάζε κήλα ην Γήκν Κπθφλνπ ζρεηηθά 

κε ηηο απαηηνχκελεο θαη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο βάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ζπληάμεη θαζψο θαη ζηελ επίβιεςε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

Ρν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη κία θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πξνο ζπληήξεζε, 

θαζνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ ζπληεξήζεσλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη δελ ζα δηαθφπηεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΣΡΑ, φζν απηφ είλαη εθηθηφ. 

 

Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην κεηξών ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο, όπσο θαη γηα ην ζπλνιηθό έξγν ηνπ ΣΡΑ. 
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8. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΠ 

Έλα ζνβαξφηαην ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο πεξηβαιινληηθά αζθαινχο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ είλαη απηφ ηεο επηηήξεζεο ηνπ, ηφζν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

απνθαηάζηαζεο. 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηα αξρεία ηνπ, θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ: 

1. Νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ ΣΡΑ, κε ην 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζήο ηνπ θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο. 

2. Ξξφγξακκα επεκβάζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ αιιαγέο ηεο αξρηθήο 

δηακφξθσζεο ηνπ ΣΡΑ. 

3. Ξξφγξακκα άκεζεο αληηκεηψπηζεο ππξθαγηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Ξπξνζβεζηηθήο. 

4. Ξξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ ζε πεξίπησζε 

αζηνρίαο ηνπ έξγνπ. 

5. Ξξφγξακκα ελαιιαθηηθψλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο 

ζηεγάλσζεο. 

 

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηηο 

ηπρφλ ζνβαξέο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο, θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε πξνο ηελ 

απφθαζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ φζνλ αθνξά ην είδνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

ιεπηέσλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ. Νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ, ζε βαζκφ πνπ νθείινληαη 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ,  βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

 

8.1 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ 

Πην πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα: 

 ηηο κεηξνχκελεο παξακέηξνπο γηα θάζε θαηλφκελν ππφ παξαθνινχζεζε, 

 ηε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ, 

 ηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηξήζεσλ θαη 

 ηνλ εμνπιηζκφ δεηγκαηνιεςίαο θαη κέηξεζεο. 
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Όιεο νη απαηηνχκελεο κεηξήζεηο, αλαιχζεηο θαη έιεγρνη ζα γίλνληαη κε ηελ επζχλε 

ηνπ Αλαδφρνπ, ζε δηαπηζηεπκέλν εμσηεξηθφ εξγαζηήξην. Ν Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα εμαζθαιίζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, γηα ηελ πιήξε θαη νξζή εθηέιεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ. 

 

Όιεο νη κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε εγθεθξηκέλεο πξφηππεο 

κεζφδνπο. 

 

Ρν πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλν κε ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ πνπ επηζπλάπηεηαη ζην 

Ξαξάξηεκα ησλ Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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9. ΚΝΛΑΓΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΡΟΑΓΓΗΠΚΑΡΥΛ (Κ.Δ.Π.) 

Πρεηηθά κε ηε κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ, Ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηε ζχληαμε ηερληθήο έθζεζεο ψζηε ε ιεηηνπξγία λα γίλεηαη κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν 

θαη ηερληθά αξηηφηεξν δπλαηφ ηξφπν, κε ειαρηζηνπνίεζε ησλ νριήζεσλ απφ 

νζκέο, ζνξχβνπο θιπ. θαη κε ηήξεζε φισλ ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο θαη 

πγηεηλήο.  

 

9.1 ΠΛΡΖΟΖΠΖ Κ.Δ.Π. 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ηερληθή έθζεζε ζπληήξεζεο (ηαθηηθή θαη έθηαθηε) 

ηνπ εμνπιηζκνχ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηνπ εθεδξηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ηνπ. Πε θάζε πεξίπησζε, ην δεηνχκελν είλαη κε ζσζηή επίβιεςε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, νη βιάβεο λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην. 

Πεκεηψλεηαη φηη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ζα πξνγξακκαηίδνληαη 

θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

9.2 ΈΙΔΓΣΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Κ.Δ.Π. 

Ρν πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΣΡΑ πνπ ζα ζπληάμνπλ νη 

ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξακέηξνπο εθείλεο ησλ ζηξαγγηζκάησλ 

πνπ έρνπλ σο ζηφρν: 

1. Ρελ παξαθνινχζεζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ παξαγφκελσλ 
ζηξαγγηζκάησλ, θαη ηελ ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνξξηκκαηηθνχ ζψκαηνο, 

2. ηνλ έιεγρν ηπρφλ δηαξξνήο ησλ ζηξαγγηζκάησλ ζηα ππφγεηα χδαηα. 

Ρν πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο Κ.Δ.Π. ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα πξφζζεην 

αξηζκφ ειέγρσλ πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηεο 

βέιηηζηεο απφδνζήο ηεο. Πεκεηψλεηαη φηη φπσο θαη γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ 

Ζ/Κ εμνπιηζκνχ έηζη θαη νη εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ΚΔΠ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζα επηβιέπνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

9.3 ΑΛΑΘΘΙΝΦΝΟΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΚΔΛΥΛ ΠΡΟΑΓΓΗΠΚΑΡΥΛ 

Ρα θαζαξά επεμεξγαζκέλα ζηξαγγίζκαηα ζα ζπιιέγνληαη ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο 

επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ απφ φπνπ ζα γίλεηαη ε ηειηθή ηνπο δηάζεζε. 

Ζ ηειηθή ηνπο δηάζεζε ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, αθνξά ζηελ 

αλαθπθινθνξία ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ε 

παξαγσγή βηναεξίνπ θαη ζηελ θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθψλ άξδεπζεο ηνπ ρψξνπ. Ρν 

πξφγξακκα αλαθπθινθνξίαο ζα ζπληαρζεί απφ ην Αλάδνρν. 
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10. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΔΗΠ - ΑΛΑΦΝΟΔΠ ΘΑΗ ΑΓΔΗΔΠ ΣΡΑ 

Θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθπνλεί θαη λα θαηαζέηεη 

κεληαία έθζεζε κε ηα εκεξήζηα δπγνιφγηα ησλ εηζεξρνκέλσλ απνξξηκκάησλ, πξνο 

ηνλ αξκφδην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ΣΡΑ.  

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ησλ παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί αξρείν 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζεξρνκέλσλ θνξηίσλ, ηηο εξγαζίεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ηε 

δηαρείξηζε ηνπ βηναεξίνπ θαη ησλ ζηξαγγηζκάησλ, ηε ζπληήξεζε, ηε πεξηβαιινληηθή 

παξαθνινχζεζε θαζψο επίζεο φια ηα έθηαθηα ή δπζκελή πεξηζηαηηθά πνπ 

αληηκεησπίζηεθαλ. Πην αξρείν, ζα θαηαγξάθνληαη φια ηα πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα αθνινπζεί επεμεξγαζία θαη 

αμηνιφγεζε απηψλ κε θαηάιιειεο ζηαηηθέο κεζφδνπο. Όια ηα πξσηνγελή θαη 

επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ζα θπιάζζνληαη ζην ρψξν δηνίθεζεο ηνπ ΣΡΑ, γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, ππφ ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε 

θάζε αξκφδηαο ππεξεζίαο, φηαλ απηφ απαηηεζεί. Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηγξάςεη 

ζηε κειέηε ηνπ κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν κεραλνξγάλσζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Ηδηαίηεξα γηα ηηο εξγαζίεο ειέγρνπ ησλ εηζεξρνκέλσλ θνξηίσλ θαη πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο, ζην κεηξψν ζα αλαθέξνληαη ε πνζφηεηα, ε θχζε, ε πξνέιεπζε, ηα θπζηθά 

θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη εκεξνκελίεο παξαιαβήο . 
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11. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

Ζ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ζα αθνξά φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ζα επηιέγεηαη γηα θάζε εηδηθφηεηα εξγαδνκέλνπ αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν εξγαζίεο, ην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. 

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα αξρίζεη ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο, φπνπ 

ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηα θαζήθνληά ηνπο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εθηεινχκελσλ 

εξγαζηψλ ηνπο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζζνχλ θαηά ηελ 

εξγαζία. 

Πηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πνπ ζα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο, ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί 

βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνληαη θηι. 

Πηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο κεηαμχ άιισλ ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Ρα θαζήθνληα θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο θαηά ηελ εξγαζία θαη ηνλ ρεηξηζκφ 

κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θιπ. 

 Ρν πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην 

 Ρε πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε 

 Ρα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ εξγαζία θαη ηα ζρεηηθά 

 κέηξα δηάζσζεο 

 Δπηιεθηηθά ζε εξγαδφκελνπο, ε ρξήζε νξγάλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο 

 αηκφζθαηξαο ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο 

 Ζ ζσζηή ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (πρ. αλαπλεπζηηθψλ 

 ζπζθεπψλ) ζχκθσλα θαη κε ηε Νδεγία 89/656/ΔΝΘ 

 Ζ ηήξεζε ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ε εθαξκνγή Ξξψησλ Βνεζεηψλ 

 Νη βιαπηηθνί παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα εθηεζνχλ, νη ελδερφκελεο 

 επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπο 

 Δπίζεο, ηα κέηξα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πγηεηλήο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε 

 επφκελν άξζξν ηνπ Θαλνληζκνχ 

 Νη δηαδηθαζίεο αζθαινχο εξγαζίαο 

 

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί κεηξψν κε ηηο εθπαηδεχζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα. 
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12. ΑΛΑΙΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΣΥΟΝ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖΠ ΡΑΦΖΠ 

ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΓΖΚΝ ΚΘΝΛΝ 

1. ΓΔΛΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ  

Ο Πξνϋπνινγηζκόο, γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο Λεηηνπξγίαο  

ΥΤΣΑ ΜΤΚΟΝΟΤ ζύκθσλα µε ηα απαηηνύκελα από ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο 

ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία θόζηνπο: 

 Πξνζσπηθό 

 Τιηθό επηθάιπςεο 

 Μίζζσζε κεραλεκάησλ 

 πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ 

 Αζθάιηζε έξγνπ 

 Πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε 

 Γεληθά έμνδα (αλαιώζηκά γξαθείνπ, λεξό, ηειέθσλν, internet, 

εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο θηεξίσλ θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ ΥΤΣΑ) 

 

Ξίνακας 1: Ξοζοζηιαία καηανομής μηνιαίφν ειζερτομένφν Νικιακών 

Απορριμμάηφν 

 

Κήνας ΞΝΠΝΠΡΝ  

Ιαλνπάξηνο 1,65% 

Φεβξνπάξηνο 4,44% 

Μάξηηνο 8,39% 

Απξίιηνο 6,41% 

Μάηνο 8,39% 

Ινύληνο 12,22% 

Ινύιηνο 17,51% 

Αύγνπζηνο 14,80% 

επηέκβξηνο 10,74% 

Οθηώβξηνο 8,72% 

Ννέκβξηνο 3,46% 

Γεθέκβξηνο 3,29% 

ΠΎΛΝΙΝ 100,00% 
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2. ΑΛΑΙΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΘΝΠΡΝΠ 

2.1. ΘΝΠΡΝΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

 

 

 

2.2. ΚΗΠΘΩΠΖ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ 

 

Ξίνακας 2.2 – Μίζζσζε κεραλεκάησλ/εμνπιηζκνύ 

Ξεριγραθή Ριμή Κονάδας Ξοζόηηηα 

Κητάνημα με 

τειριζηή  

/ h λειηοσργίας 

(€) 

Γαπάνη 

ανά μήνα 

(€) 

Πξνσζεηήο 

γαηώλ 

εξππζηξηνθόξνο 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θάζε κήλα 
90 20,00 1.800,00 

 ΠΛΝΙΝ (2.2): 1.800,00 

Ξίνακας 2.1 - Πξνζσπηθό 

Α/Α Διδικόηηηα Άηομα 

Κηνιαίο κόζηος 

προζφπικού με 

αζθαλιζηικές ειζθορές 

και κραηήζεις(€) 

1 
Δξγνδεγόο – Τπεύζπλνο γηα ηελ θαζεκεξηλή 

παξαθνινύζεζε ηνπ έξγνπ 
1 2.800,00 € 

2 Υεκηθόο κεραληθόο 1 2.400,00 € 

3 Φύιαθαο  1 3.720,00 € 

4 Διεγθηήο – δπγηζηήο  1 3.000,00 € 

5 Κνπκαληαδόξνο  1 2.000,00 € 

6 Υεηξηζηήο κεραλεκάησλ  2 6.000,00 € 

7 Οδεγόο νρεκάησλ  1 2.600,00 € 

8 Δξγάηεο γεληθώλ θαζεθόλησλ  2 4.000,00 € 

ΠΛΝΙΝ (2.1) 10 26.520,00 
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2.3. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ 

Σν πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, εθηειείηαη 

ζύκθσλα µε ηα αλαγξαθόκελα ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο 

όξνπο θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Σα έξγα παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ 

ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ΥΤΣΑ, πξνζδηνξίδνληαη ζε κεληαίεο ηξηκεληαίεο, 

εμακεληαίεο θαη εηήζηεο εξγαζίεο. ηνλ πίλαθα 2.3. αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε 

δηαδηθαζία – ζπρλόηεηα – έιεγρνη πνπ νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν 

αλάδνρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ έμη (6) κελώλ ηεο ζύκβαζεο απνθιεηζηηθά 

θαη κόλν ζε πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην. Μηα (1) θνξά ην κήλα ζα γίλεηαη 

έιεγρνο µε εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα ησλ ππόγεησλ πδάησλ θαη από ηηο 

ηξεηο γεσηξήζεηο ηεο εγθαηάζηαζο. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ζα 

πξέπεη θνηλνπνηεζνύλ ζηνλ Γήκν Μπθόλνπ ζπλνδεπόκελα από ζρεηηθή 

έθζεζε ηνπ αλαδόρνπ.  

 

Σν πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα µε 

ηα αλαγξαθόκελα ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο θαη ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία, ζα έρεη θόζηνο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα (2.3) πνπ 

αθνινπζεί: 

 

Ξίνακας 2.3 - Πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε αλά κήλα 

 

Πστνόηηηα 

δειγμαηοληυίας 

Ανά μήνα 

Θέζεις 

Θόζηος 

δείγμαηος 

(€) 

Γαπάνη 

(€) 

Έιεγρνο θαζηδήζεσλ 1 1 250 250,00 

Έιεγρνο ππόγεησλ 

πδάησλ 
1 3 350 1.050,00 

Έιεγρνο επηθαλεηαθώλ 

πδάησλ 
1 3 250 750,00 

Έιεγρνο ζηξαγγηδίσλ 1 1 250 250,00 

Έιεγρνο εθξνήο Μ.Δ.. 1 1 250 250,00 

ύληαμε εθζέζεσλ βάζεη 

ησλ εξγαζηεξηαθώλ 

απνηειεζκάησλ 

1 1 450 450,00 

 

ΠΛΝΙΝ (2.3): 

  

3.000,00 
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2.4 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ 

  

Ξίνακας 2.4 – Δξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο  

 

Γαπάνη 

(€) 

ΓΙΚΣΤΑ ΤΓΡΔΤΗ / ΑΡΓΔΤΗ /ΠΤΡΟΒΔΗ /ΟΜΒΡΙΩΝ 500,00 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ 800,00 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 300,00 

ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ 500,00 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΔΜΟΦΡΑΚΣΩΝ ΠΑΡΔΜΠΟΓΙΗ ΣΗ ΓΙΑΠΟΡΑ 

ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
500,00 

ΠΛΝΙΝ (2.4):  2.600,00 

 

 

3. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΒΔΙΡΗΩΠΖΠ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Σ..Ρ.Α. 

 

Οη εξγαζίεο ηνπ ελ ιόγσ εδαθίνπ έρνπλ σο ζηόρν ηόζν ηε ζπληήξεζε, όζν 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α.. Δίλαη εξγαζίεο κε 

επαλαιακβαλόκελεο.  

 

 

 

 

 

Ξίνακας 3 – Δξγαζίεο ζπληήξεζεο - απνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο Υ.Τ.Σ.Α. 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΚΝΛ. ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝΠ 
ΓΑΞΑΛΖ 

ΝΚΑΓΑ A': ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ - ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΦΟΔΑΡΗΩΛ ΒΗΝΑΔΟΗΝ 

1 Πξνζθόκηζε θαη Απνθόκηζε Δμνπιηζκνύ Γεσηξύπαλνπ K.A. 1,00 6.000,00 6.000,00 

2 
Γηάηξεζε νπώλ Φ450mm Μήθνπο νπήο 12m γηα ηελ 

δεκηνπξγία 8 θξεαηίσλ (Με Αξίδα) 
m 96,00 150,00 14.400,00 

3 
σιήλσζε νπώλ κε δηάηξεην ζσιήλα HDPE Φ90 θαη 

πιήξσζε νπώλ θξεαηίσλ κε ζξαπζηό πιηθό 
m 108,00 15,00 1.620,00 

4 
Πξνθαηαζθεπαζκέλα Φξεάηηα από Οπιηζκέλν 

θπξόδεκα ύςνπο 1,00κ. 
ηεκ. 8,00 80,00 640,00 

5 

Καηαζθεπή Γηθηύνπ Κιεηζηνύ Κπθιώκαηνο παξνρήο 

Βηναεξίνπ έσο ηνλ Ππξζό Καύζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ 

m 320,00 30,00 9.600,00 

Άθροιζμα Γαπάνης Νμάδας Α' 32.260,00 € 
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ΝΚΑΓΑ Β': ΠΛΡΖΟΖΠΖ - ΔΞΗΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ ΠΙΙΝΓΖΠ ΠΡΟΑΓΓΗΠΚΑΡΩΛ 

1 

Πξνκήζεηα, πλαξκνιόγεζε θαη Δγθαηάζηαζε 

Γηθηύνπ Γηάηξεησλ ζσιήλσλ HDPE Φ50 πιινγήο 

ηξαγγηζκάησλ 

m 400,00 15,00 6.000,00 

2 Δθζθαθή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ m 400,00 8,00 3.200,00 

3 
Δπαλεπίρσζε ηνπ δηθηύνπ ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ 

κε ζξαπζηό πιηθό 
m 400,00 12,00 4.800,00 

Άθροιζμα Γαπάνης Νμάδας Β' 14.000,00 € 

ΝΚΑΓΑ Γ': ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΗΠΘΖΡΖΟΩΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ 

1 
Πξνκήζεηα, Μεηαθνξά θαη Δγθαηάζηαζε Αηζζεηήξσλ 

Λεηηνπξγίαο Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ 
ΣΔΜ. 4,00 5.000,00 20.000,00 

Άθροιζμα Γαπάνης Νμάδας Γ' 20.000,00 € 

ΝΚΑΓΑ Γ': ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ CONTAINER ΠΙΙΝΓΖΠ ΔΞΗΘΗΛΓΛΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ 

1 
Πξνκήζεηα, Μεηαθνξά θαη Δγθαηάζηαζε Container 

Γηαζηάζεσλ  6,00Υ2,65 
ΣΔΜ. 1,00 6.000,00 6.000,00 

2 

Καηαζθεπή Θέζεο Έδξαζεο Container από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 8,00mX3,00m 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ 

Κ.Α. 1,00 2.000,00 2.000,00 

Άθροιζμα Γαπάνης Νμάδας Γ' 8.000,00 € 

ΝΚΑΓΑ Δ': ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΖ ΦΡΔΠΖ ΣΡΑ 

1 

Πξνκήζεηα Γέληξσλ γηα ηελ πεξηκεηξηθή θύηεπζε 

πξνζηαζίαο ηνπ ΥΤΣΑ (Γέληξα ηύπνπ 

Λεκνλνθππάξηζζα) 

ΣΔΜ. 120,00 80,00 9.600,00 

2 Φύηεπζε Γέληξσλ θαη ύζηεκα Άξδεπζεο ΣΔΜ. 120,00 70,00 8.400,00 

Άθροιζμα Γαπάνης Νμάδας Δ' 18.000,00 € 

 

ΝΚΑΓΑ ΠΡ': ΠΛΡΖΟΖΠΖ - ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ  

1 
Καζαξηζκόο δεμακελώλ (ζηξαγγηδίσλ /βηνινγηθνύ 

/ύδξεπζεο /πιπζηηθήο ηξνρώλ) 
ΣΔΜ. 4,00 500,00 2.000,00 

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιέγκαηνο (δηρηηνύ) 

επάλσ από ηηο δεμακελέο ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ 
Κ.Α. 1,00 500,00 500,00 

3 Δθθέλσζε δεμακελώλ ΥΤΣΑ (κε ρξήζε βπηηνθόξνπ) ΓΡ 120 90,00 10.800,00 

Άθροιζμα Γαπάνης Νμάδας ΠΡ' 13.300,00 € 

 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ ΓΑΞΑΛΖ ΔΟΓΝ (ΞΟΝ Φ.Ξ.Α.): 105.560,00 € 

Φ.Ξ.Α. 24% 25.334,40 € 

ΡΔΙΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ (ΚΔ ΦΞΑ) 130.894,40 € 
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4.  ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  

 Σν ζύλνιν ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έρεη ππνινγηζηεί γηα ιεηηνπξγία έμη 

κελώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγαζηώλ βειηίσζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α.  

 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πξηλ από ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

νθείιεη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΥΤΣΑ Μπθόλνπ. Μαδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα θαηαζέζεη ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα 

δειώλεη όηη έρεη επηζθεθηεί ηνλ ρώξν ηνπ ΥΤΣΑ θαη έρεη ιάβεη γλώζε 

ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα πξέπεη λα 

παξάζρεη. 

 Σν θόζηνο κηζζνδνζίαο αθνξά έμη κέξεο εξγαζίαο αλά βδνκάδα θαη 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σν θόζηνο γεληθώλ εμόδσλ ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεη ηα θόζηε γηα 

αλαιώζηκα ιεηηνπξγίαο, αλαιώζηκά γξαθείνπ, λεξό, ηειέθσλν, 

internet, εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο θηεξίσλ, πεξηβάιινληνο ρώξνπ ΥΤΣΑ 

θαη θαύζηκα όισλ ησλ κεραλεκάησλ ΥΤΣΑ (ππαξρόλησλ θαη 

κηζζσκέλσλ).  

 Σν θόζηνο αζθάιηζεο ή όπσο αιιηώο αλαθέξεηαη ζηελ Η.Π 

29407/3508/2002 (ελαξκόληζε Οδεγίαο 99/31 Δ.Δ.) ην θόζηνο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή ηζνδύλακεο εγγύεζεο, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

κεγέζνπο ηνπ έξγνπ ιακβάλεηαη ζε πνζνζηό 0,5% ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο θαηαζθεπήο.  

Ξίνακας 4 –Πξνϋπνινγηζκόο ιεηηνπξγίαο αλά κήλα 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 
Γαπάνη 

(€) 

1 
Μηζζνδνζία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ (2.1) 
26.520,00 € 

2 Μίζζσζε κεραλεκάησλ (2.2) 1.800,00 € 

3 Πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε (2.3) 3.000,00 € 

4 Δξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο (ζπληήξεζε) (2.4) 2.600,00 € 

5 Κόζηνο πληήξεζεο πάγησλ εμόδσλ ΥΤΣΑ 1.000,00 € 

6 Κόζηνο κίζζσζεο ηεκαρηζηή κε ρεηξηζηή 8.500,00 € 

7 Κόζηνο Αζθάιηζεο έξγνπ 1.500,00 € 

8 Τγηεηλή & Αζθάιεηα  400,00 € 

9 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο 400,00 € 

10 Γεληθά έμνδα 2.000,00 € 

ΠΛΝΙΝ ΚΖΛΗΑΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ ΞΟΝ ΦΞΑ:  47.720,00 € 

ΦΞΑ (24%): 11.452,80 € 

ΠΛΝΙΝ ΚΖΛΗΑΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ ΚΔ ΦΞΑ:  59.172,80 € 
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πλεπώο, γηα ηελ εμακεληαία ιεηηνπξγία θαη ηηο εξγαζίεο βειηίσζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ απαηηνύληαη: 

  

Ξίνακας 5 – πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα έμη κήλεο 

Γηάξθεηα  

(Μήλεο) 

Γαπάλε ιεηηνπξγίαο αλά κήλα 

(€) 

Γαπάλε ιεηηνπξγίαο γηα έμη κήλεο 

(€) 

6 47.720,00 € 286.320,00 € 

Γαπάλε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο – 

απνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο Υ.Τ.Σ.Α. (3) 
105.560,00 € 

ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΞΟΝ ΦΞΑ: 391.880,00 € 

ΦΞΑ (24%): 94.051,20 € 

ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΓΗΑ ΔΜΗ ΚΖΛΔΠ ΚΔ ΦΞΑ:  485.931,20 € 

 

Κχθνλνο, 24-02-2021 

 

Ππληάρζεθε 
Θεσξήζεθε 

Ν αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
Ρ.. Γήκνπ Κπθφλνπ 

 

 

Αληψληνο Θαζηνξίλεο 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο Ξ.Δ. 

Κηραήι Ρζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο Ξ.Δ. 
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ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Πξνζθνξά αλά κήλα (γηα ηε ιεηηνπξγία) 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 
Ξροζθορά 

(€) 

1 
Μηζζνδνζία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ (2.1) 
 

2 Μίζζσζε κεραλεκάησλ (2.2)  

3 Πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε (2.3)  

4 Δξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο (ζπληήξεζε) (2.4)  

5 Κόζηνο πληήξεζεο πάγησλ εμόδσλ ΥΤΣΑ  

6 Κόζηνο κίζζσζεο ηεκαρηζηή κε ρεηξηζηή  

7 Κόζηνο Αζθάιηζεο έξγνπ  

8 Τγηεηλή & Αζθάιεηα   

9 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο  

10 Γεληθά έμνδα  

ΠΛΝΙΝ ΚΖΛΗΑΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ   

ΦΞΑ (24%)  

ΠΛΝΙΝ ΚΖΛΗΑΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ ΚΔ ΦΞΑ   

 

Πξνζθνξά γηα έμη κήλεο 

Γηάξθεηα  

(Μήλεο) 

Πξνζθνξά ιεηηνπξγίαο αλά κήλα 

(€) 

Πξνζθνξά ιεηηνπξγίαο  

γηα έμη κήλεο (€) 

6   

Γαπάλε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο – 

απνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο Υ.Τ.Σ.Α. (3) 
 

ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΞΟΝ ΦΞΑ:  

ΦΞΑ (24%):  

ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΓΗΑ ΔΜΗ ΚΖΛΔΠ ΚΔ ΦΞΑ:   

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ……/……/2021 

 

Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ: 
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ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

ΑΟΘΟΝ 1ν 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΔΟΓΝΙΑΒΗΑΠ  

- Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε εμάκελε αλάζεζε ζε αλάδνρν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΡΑ Κπθφλνπ, ελψ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη νη απαξαίηεηεο 

πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο, αληηθαηαζηάζεηο θαη εξγαζίεο ηηο νπνίεο νθείιεη ν 

αλάδνρνο κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επζχλε λα πξαγκαηνπνηήζεη εληφο ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα παξαδψζεη ην έξγν ζε άξηζηε 

ιεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.   

- Ρα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ πεξηέρνληαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο θαη ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ ηειηθή επηκέηξεζε 

κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

- Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην 

ζπλνιηθφ πνζφ  485.931,20 € (ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24%). 

- Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη πξνβιεθζεί πνζφηεηα πιηθψλ ζηελ πξνκέηξεζε ηεο 

κειέηεο νη πνζφηεηεο ζα πηζηνπνηνχληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα.  

 

ΑΟΘΟΝ 2ν 

 

Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

 Πχκβαζε 

 Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

 Αλαιπηηθφ ηηκνιφγην κειέηεο 

 Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

 Ρερληθή πεξηγξαθή κειέηε 

 Ρηκνιφγην πξνζθνξάο 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν 

 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο 

ππεξεζίαο εληφο έμη κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ξαξάηαζε ησλ ηαζζφκελσλ πξνζεζκηψλ δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα απηνχ. Θαηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 
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ΑΟΘΟΝ 4ν 

Δγγπήζεηο 

 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ 

Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο 

Ρξαπέδεο, ζπληεηαγκέλεο θαηά ηνπ ηζρχνληνο ηχπνπ γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Ν.Ρ.Α. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ 

εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 

ΑΟΘΟΝ 5ν 

 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΔΟΓΝ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο -ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο 

πεξηιακβαλνκέλεο ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ, νθέινπο θιπ – πξνβεί ακέζσο κεηά 

ηελ πεξάησζε εξγαζηψλ ή δηαθεθνκκέλσλ ηκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο ηα νπνία 

πεξαηψζεθαλ, ζηελ απνθφκηζε θάζε πξντφλησλ πιηθψλ ή ρσκάησλ θαη γεληθψο ζηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ. Κε ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ν αλάδνρνο 

νθείιεη λα παξαδψζεη ην έξγν κε αδεηαζκέλεο ηηο δεμακελέο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

θαη ζηξαγγηδίσλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 6ν 

 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Πε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο ππεξεζίαο 

ν αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο αζηηθψο θαη πνηληθψο επζπλψλ θαη κάιηζηα 

γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη θ.ι.π.) είηε 

ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε, είηε ζε ηξίηνπο, ή ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο 

θ.ι.π. ιφγσ παξαβάζεσο ή παξαιείςεσο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξφκελσλ 

ζηελ παξνχζα. 

Θαηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε 

θαηαβνιή απνδεκηψζεσο, ππέρσλ θαη θάζε άιιε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε 

νπσζδήπνηε πξνθχπηνπζα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηνπνζεηήζεη 

πηλαθίδεο θαζνδεγήζεσο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ σο θαη λπρηεξηλά θσηηζηηθά 

ζήκαηα θ.ι.π. 
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Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην 

φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πγηεηλή  θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδφκελσλ θιπ. 

Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο κε δαπάλεο ηνπ νθείιεη λα πεξηθξάμεη θάζε επηθίλδπλε γηα ηελ θπθινθνξία 

νρεκάησλ θαη πεδψλ ζέζε θαη επηζεκάλεη απηήλ κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, 

λπρηεξηλψλ ζεκάησλ θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΟΘΟΝ 7ν 

 

ΞΟΝΔΙΔΠΖ ΙΗΘΥΛ 

Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο ζηελ αγνξά πνηφηεηαο, ρσξίο 

βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη πξνειεχζεσο θαηά πξνηίκεζε απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία, 

κε εμαίξεζε (φζν αθνξά ηελ πξνέιεπζε) εθείλα ηα νπνία δελ παξάγνληαη ζηελ 

Διιάδα, θαζψο θαη εθείλα γηα ηα νπνία ξεηψο αλαγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ε 

πξνέιεπζή ηνπο απφ ηελ αιινδαπή. Θα πξνζθνκηζηνχλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πηζηνπνηεηηθά γηα ηα πιηθά θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ππεξεζία πξηλ ηελ αγνξά θαη 

πξνκήζεηα απηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 8ν 

 

ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο  

θαη΄εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο απηέο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 

- ηνπ N. 4605 Ρεχρνο Α’ 52/01.04.2019 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε 

ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) 

απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 

15.6.2016) Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

- Ρνπ Λ. 4555/2018 (ΦΔΘ Α’ 133/19.07.2018) «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε 

ηεο Ππκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»] - Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΝΓΠΑ - Οπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε 
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ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, 

Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

Ππλέδξην» 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 ηνπ άξζξνπ 68 “Ππκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ” ηνπ λ. 

3863/2010 (Α 115) “Λέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α). 

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» 

(ΦΔΘ 114 Α). 

   Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ..3731 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 

1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Οχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)», /2008 

- 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 Ρνπ ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 
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- Ρελ πνπξγηθή Απφθαζε κε  Αξηζκ. 57654/2017 «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο».  

Θαη θάζε ζρεηηθή λνκνζεζία φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν 

 

Δπηπιένλ ππνρξεώζεηο ηνπ εληνινδόρνπ 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο πέξαλ ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ θαη ζπληεξήζεσλ  

λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα 

ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Ρα ζπλεξγεία, ε 

αζθάιεηα θαη ε αζθάιηζε απηψλ είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Νθείιεη δε λα θξαηά 

ελήκεξε ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ, νη νπνίνη πξέπεη 

λα έρνπλ επαξθή πξνυπεξεζία ζε ίδηεο κε ηελ κειέηε εξγαζίεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 10ν 

 

Αλσηέξα βία 

Υο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 

θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, 

ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν 

εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, 

πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

     Ν φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα 

πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

ΑΟΘΟΝ 11ν 

 

Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Νη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .   
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ΑΟΘΟΝ 12ν 

 

Ρξόπνο πιεξσκήο 

Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο κπνξεί λα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλά κήλα χζηεξα απφ έθδνζε 

ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ θαη αλάινγα κε ηελ παξάδνζε 

ησλ εξγαζηψλ.  

Πην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ αλάδνρν θφξνη θαη 

βάξε θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιπ. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 

Ρν πνζφ ζα θαιπθζεί ζε βάξνο ησλ  πξνυπνινγηζκψλ  ηνπ Γήκνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2021. 

 

ΑΟΘΟΝ 13ν 

 

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ν εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο 

ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 

ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο αλάζεζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 14ν 

 

ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

Νη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΟΘΟΝ 15ν 

 

ΞΔΟΒΑΠΖ ΞΟΝΘΔΠΚΗΥΛ – ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

Γηα θάζε κέξα ππαίηηαο ππέξβαζεο απφ ηνλ αλάδνρφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο πνπ θαζνξίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λ.4412/16 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα θαη γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απηέο νξίδνπλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 16ν 

 

ΑΟΡΗΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ 

Ν ππφ ησλ ζρεδίσλ ηεο Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο θαη ηεο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ 

θαζνξηζκφο ησλ νησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

θαηά ηηο πξνβιεπφκελεο επί κέξνπο δηαζηάζεηο θαη ηξφπν εθηειέζεσο ησλ 

θαηαζθεπψλ, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη θάζε κέηξν 

γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ πνηθίισλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ 

θάζε επηθάλεηα ή ηκήκα ηεο ππεξεζίαο. 
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«Δμάκελε Ιεηηνπξγία ΣΡΑ Γήκνπ Κπθφλνπ» 

 

ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 72 

 

ΑΟΘΟΝ 17ν 

 

ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΞΟΝΠ ΡΗΠ ΞΟΝΡΞΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πηζηψο πξνο ηηο εγθεθξηκέλεο πξφηππεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΡΔΞ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα θαη επηκέιεηα κε ζθνπφ 

ε εθηεινχκελε ππεξεζία  λα είλαη πνηνηηθψο άξηζηε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη ν αλάδνρνο λα πξνβαίλεη ζην ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθηεινχκελεο ππεξεζίαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 18ν 

 

ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΞΖΓΔΠ ΙΖΜΔΥΠ ΙΗΘΥΛ 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηα απαηηνχκελα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ΔΡΔΞ. 

 

ΑΟΘΟΝ 19ν 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Όηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ηειεθσληθέο, κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θ.ι.π. ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ν αλάδνρνο πξνθαιέζεη ζηηο 

ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ζα είλαη ν απνθιεηζηηθφο 

ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζή ηνπο κε δηθά ηνπ έμνδα. 

Δπίζεο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο θαζφζνλ 

νπδεκία επί πιένλ δαπάλε εγθξίλεηαη γηα ην ιφγν απηφ. 

 

Κχθνλνο,24-02-2021  

 

Ππληάρζεθε 
Θεσξήζεθε 

Ν αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
Ρ.. Γήκνπ Κπθφλνπ 

 

 

Αληψληνο Θαζηνξίλεο 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο Ξ.Δ. 

Κηραήι Ρζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο Ξ.Δ. 
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