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Τεχνική περιγραφή ΧΥΤΑ
1.
1.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο ΧΥΤΑ Λήµνου βρίσκεται στη περιοχή «Κορδοµάτι» του ∆ήµου Λήµνου.
Βρίσκεται Β∆ από τον οικισµό Σαρδές και απέχει από αυτόν 4,5 km.
Οι γεωγραφικές συντεταγµένες του χώρου είναι:
Γεωγραφικό µήκος:
Γεωγραφικό πλάτος:

25o 05’ 38’’
39o 57’ 59’’

Το υψόµετρο του χώρου κυµαίνεται µεταξύ +230 και +300m.
1.2

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα χαρακτηριστικά του κλίµατος της περιοχής µελέτης εκτιµήθηκαν από τα
µετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής. Το κλίµα της νήσου Λήµνου κατατάσσεται
στον εύκρατο τύπο του χερσαίου µεσογειακού.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται ενδεικτικά τα κλιµατολογικά στοιχεία,
τα οποία προκύπτουν από παρατηρήσεις στο Μετεωρολογικό Σταθµό Λήµνου και
είναι από 1974 – 1997.
Ο Μ.Σ. της Λήµνου βρίσκεται σε υψόµετρο 4,6m, σε γεωγραφικό µήκος 25ο14’Α και
γεωγραφικό πλάτος 39ο55’Β.
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Τιµές Θερµοκρασίας ανά µήνα την τελευταία 20ετία (ΟC)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (0 C)
ΜΗΝΑΣ

Μέση

Μέση

Απολύτως

Απολύτως

Μέγιστη

Ελάχιστη

Μέγιστη

Ελάχιστη

Ιανουάριος

10,6

4,2

18,8

-5,2

Φεβρουάριος

10,7

4,4

19,0

-5,8

Μάρτιος

12,7

6,0

22,0

-6,0

Απρίλιος

17

8,5

25,8

0,0

Μάιος

21,8

12,8

31,0

3,0

Ιούνιος

26,9

16,8

34,4

3,4

Ιούλιος

29,0

19,8

39,4

12,0

Αύγουστος

28,4

20,2

35,8

12,0

Σεπτέµβριος

25,3

16,4

32,8

8,2

Οκτώβριος

20,2

12,6

31,8

1,6

Νοέµβριος

15,2

8,9

24,0

-2,0

∆εκέµβριος

12,2

6,0

19,2

3,6

Το ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων αποτελεί σηµαντικό µέγεθος καθώς επηρεάζει
άµεσα την ποσότητα των παραγόµενων στραγγισµάτων. Τα µέσα µηνιαία ύψη
βροχοπτώσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα,
Μέσο µηνιαίο ύψος βροχοπτώσεων
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
(mm)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 24ΩΡΟΥ
(mm)

Ιανουάριος

65,9

58,8

Φεβρουάριος

45,8

97,7

Μάρτιος

49,1

35

Απρίλιος

46,9

53,4

Μάιος

24

40,6

Ιούνιος

17,6

41,6

Ιούλιος

9,8

34,4

Αύγουστος

6,9

31,5

Σεπτέµβριος

20,1

59,2

Οκτώβριος

37,9

64,5

Νοέµβριος

74,3

96,7

∆εκέµβριος

80,5

74,2

ΜΗΝΑΣ
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1.3

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ΧΥΤΑ Λήµνου, εξυπηρετεί 37 οικισµούς της νήσου Λήµνου και Αγίου
Ευστρατίου. Ο µόνιµος πληθυσµός τους, όπως αυτός προέκυψε από την απογραφή
του 2011 της ΕΣΥΕ, είναι 17.262 κάτοικοι.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα του νησιού, αποτελεί η µεταβολή του πληθυσµού
κατά την θερινή περίοδο, η οποία αρχίζει από τον µήνα Μάιο και λήγει στο τέλος
Σεπτεµβρίου. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχµής (Ιούλιος – Αύγουστος) ο συνολικός
πληθυσµός µπορεί να διπλασιαστεί µε αποτέλεσµα την αύξηση των παραγόµενων
απορριµµάτων.
1.4
1.4.1

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Κατηγορία ΧΥΤΑ και είδος αποδεκτών αποβλήτων

Σύµφωνα µε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ο Χώρος
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Λήµνου, είναι κατηγορίας µη επικινδύνων
στερεών αποβλήτων. Τα απόβλητα που θα γίνονται αποδεκτά στο χώρο είναι µη
επικίνδυνα οικιακά και προσοµοιάζονται προς αυτά στερεά απόβλητα, όπως αυτά
καταγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ κεφ. 20.000, Απόφαση
94/3/ΕΚ και τροποποιήσεις). ∆εν θα γίνονται αποδεκτά απόβλητα που εµπίπτουν
στην ΚΥΑ 19396/1546/1997.
1.4.2

Ποσότητες απορριµµάτων

Η παρούσα µελέτη αφορά στην πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας του
ΧΥΤΑ Λήµνου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών και συγκεκριµένα για τους µήνες
Σεπτέµβριο 2017 – Φεβρουάριο 2018. Για το λόγο αυτό, πρέπει κατά το σχεδιασµό
της λειτουργίας του ΧΥΤΑ οι ενδιαφερόµενοι, να λάβουν υπόψη τη µέση ποσότητα
εισερχοµένων απορριµµατικών φορτίων για τους µελετώµενους µήνες βάση
πραγµατικών στοιχείων των ετών 2015-2017.
ΜΗΝΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΜΑΙΟΣ 2016
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΟΝΟΙ
637,730
542,750
488,560
453,450
404,620
436,650
517,760
480,240
526,480
630,980
967,260
1089,850
624,330
503,710
475,520
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

422,050
420,160
397,670
10.019,770
0,70 tn/m3
20 %

1.4.3 Σύνθεση απορριµµάτων
Η σύνθεση των αστικών αποβλήτων που δέχεται ο ΧΥΤΑ λαµβάνεται από την
Τεχνική Περιγραφή του έργου και παρουσιάζεται στον επόµενο Πίνακα.
Ενδεικτικές συνθέσεις αστικών στερεών αποβλήτων
ΥΛΙΚΑ
Ζυµώσιµα
Χαρτί
Γυαλί
Πλαστικά
Μέταλλα
Αδρανή

Ποσοστό
(% κατά βάρος)
45
25
3
10
3
8

Ύφασµα-ξύλο-δέρµα-λάστιχο
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2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΥΤΑ

2.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ

Η συνολική έκταση του γηπέδου ΧΥΤΑ είναι 95 στρέµµατα περίπου και η συνολική
λειτουργία του ΧΥΤΑ µε τον προτεινόµενο σχεδιασµό ανέρχεται σε 38,5 έτη µε
συνολική δυναµικότητα 577.538 m3. Η ενεργή επιφάνεια της λεκάνης ταφής (Α΄και
Β΄Φάση) είναι 54 στρέµµατα. Ο υφιστάµενος Χ∆Α έχει έκταση 41 στρέµµατα
σύµφωνα µε την ΤΠ του έργου, ο οποίος µετά την αποκατάσταση (διαµόρφωση
απορριµµατικού όγκου) θα καταλαµβάνει έκταση 37 στρέµµατα.
2.2

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Για τη στεγανοποίηση και αποστράγγιση της λεκάνης του ΧΥΤΑ, έχουν τοποθετηθεί
οι παρακάτω στρώσεις. Στον πυθµένα:
• Συµπυκνωµένο εδαφικό υλικό, πάχους 0,60m
• Γεωµεµβράνη HDPE τραχεία και από τις δύο πλευρές, πάχους 2mm
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•
•
•
•
•

Γεωύφασµα προστασίας 600gr/m2, µέσου πάχους 4mm
Στρώση προστασίας της στεγάνωσης από άµµο 10cm
Στρώση αποστράγγισης 50cm από χαλίκι µη ασβεστολιθικής προέλευσης
Γεωύφασµα διαχωρισµού 280gr/m2, µέσου πάχους 2.60mm
Στρώση προστασίας του γεωυφάσµατος διαχωρισµού από άµµο 15cm

Στα πρανή:
• Συµπυκνωµένο εδαφικό υλικό, πάχους 0,50m
• Γεωµεµβράνη HDPE τραχεία και από τις δύο πλευρές, πάχους 1.50mm
• Γεωύφασµα προστασίας 300gr/m2, µέσου πάχους 3,70mm
• Γεωσυνθετικό στραγγιστήριο, πάχους 8mm µε επικολληµένο γεωύφασµα, βάρους
110gr/m2
• Ελάχιστες διαστάσεις τάφρου αγκύρωσης είναι 0,8m Χ 0,8m και τα πρανή της
τάφρου είναι οµαλοποιηµένα για την αποφυγή τυχόν τραυµατισµού της
µεµβράνης.
2.3
ΈΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
Τα έργα για τη διαχείριση των στραγγισµάτων περιλαµβάνουν το δίκτυο συλλογής
και µεταφοράς των στραγγισµάτων για την Α’ φάση του έργου και τη µονάδα
επεξεργασίας.
Για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων και µε στόχο την
συλλογή του συνολικού όγκου των στραγγισµάτων, έχουν τοποθετηθεί αγωγοί
κατάλληλα µέσα στην αποστραγγιστική στρώση. Οι αγωγοί προκειµένου να
προστατευθούν εντός των τοπικών βυθισµάτων, είναι εναποτεθειµένοι πάνω σε
στρώση προστασίας από λεπτόκοκκο υλικό (άµµος). Στην περιοχή του πυθµένα
τοποθετείται κεντρικός αγωγός Φ400 στα κατάντη της λεκάνης, στον οποίο θα
καταλήγουν τα στραγγίσµατα της στρώσης αποστράγγισης καθως και ενός
δευτερευοντος διαµετρου Φ180. Ο κεντρικός, συλλεκτήριος, αγωγός περνάει µέσα
από το ανάχωµα και καταλήγει στο φρεάτιο συλλογής και ελέγχου. Οι αγωγοί
συλλογής των στραγγισµάτων είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο (HDPE)
2ης γενιάς και διάτρητοι κατά τα 2/3 της περιµέτρου τους. Η πίεση λειτουργίας στους
20οC των επιλεγµένων αγωγών ανέρχεται στις 10 Atm.
Η συλλογή των στραγγισµάτων γίνεται σε φρεάτιο, το οποίο κατασκευάζεται
εξωτερικά του αναχώµατος.
Συνοπτικά η εγκατάσταση θα αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια
επεξεργασίας,
1)
∆εξαµενή συλλογής – εξισορρόπησης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας
βιολογικής επεξεργασίας
2)
Βαθµίδα βιολογικής επεξεργασίας µε ζεύγος αντιδραστήρων διαλείπουσας
τροφοδοσίας (SBR)
3)
∆εξαµενή συλλογής επεξεργασµένων
4)
∆εξαµενή πάχυνσης και αντλιοστάσιο παχυµένης ιλύος
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5)
Κτίριο εξυπηρέτησης
στραγγισµάτων
2.4

των

έργων

επεξεργασίας

και

διάθεσης

των

ΈΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

Τα έργα υποδοµής για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ περιλαµβάνουν τα εξής:
1. Ενεργός χώρος απόθεσης απορριµµάτων
2. Η πύλη εισόδου – εξόδου
3. Ο οικισµός ελέγχου
4. Ο µετεωρολογικός σταθµός
5. Ο χώρος στάθµευσης Ι.Χ.
6. Η γεφυροπλάστιγγα
7. Ο χώρος δειγµατοληψίας
8. Η δεξαµενή συλλογής οµβρίων
9. Το σύστηµα έκπλυσης τροχών
10. Ο δανειοθάλαµος γαιώδους υλικού
11. Η δεξαµενή πυρόσβεσης
12. Η δεξαµενή ύδρευσης – άρδευσης
13. Το στέγαστρο των πιεστικών
14. Το πλυντήριο οχηµάτων
15. Η αποθήκη υλικών – συνεργείο οχηµάτων
16. Η αποθήκη υγρών καυσίµων
17. Η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισµάτων
18. Η περίφραξη
19. Η αντιπυρική ζώνη
20. Η ζώνη δενδροφύτευσης
21. Ο πυρσός καύσης βιοαερίου
22. Το σύστηµα ελεγχόµενης απαγωγής και άντλησης του βιοαερίου
23. Το σύστηµα συλλογής στραγγισµάτων
24. Το δίκτυο πυρόσβεσης
25. Οι πυροσβεστικές φωλιές
26. Η εσωτερική οδοποιία
27. Η οδοποιία πρόσβασης
28. Οι αντιπληµµυρικές τάφροι
29. Αποκατεστηµένος Χ.∆.Α.
2.5

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο υφιστάµενος κινητός εξοπλισµός µε τον οποίο λειτουργεί ο ΧΥΤΑ είναι ο εξής:
1. Ένας (1) κυλινδροφόρος συµπιεστής απορριµµάτων ΤΑΝΑ 260CX, µε
κλειστή καµπίνα χειριστού ηχοµονωµένη, κλιµατισµό, εξωτερικούς καθρέπτες
και προφίλτρο αέρος.
2. Ένα (1) φορτηγό – όχηµα µεταφοράς γαιών Volvo F250, µε κλειστή καµπίνα.
Κάδος γενικής χρήσεως, ελάχιστης χωρητικότητας 10m3
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3. Ένας (1) αλυσότροχος προωθητής γαιών FIAT – HITACHI D 180 µε
κλειστή καµπίνα .
4. Ένας (1) αλυσότροχος εκσκαφέας LIEBHERR R932 HD µε κλειστή καµπίνα.
5. Ένας (1) λαστιχοφόρος φορτωτής CENG GONG µε κλειστή καµπίνα.

2.6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του ΧΥΤΑ, έχουν γίνει τα ακόλουθα:
1. Για την παρακολούθηση της στάθµης και της ποιότητας των υπογείων υδάτων
έχει πραγµατοποιηθεί ανόρυξη γεωτρήσεων εξωτερικά και περιµετρικά της
λεκάνης ταφής.
2. Για τον έλεγχο πιθανής µετανάστευσης και τη συνολική παρακολούθηση του
βιοαερίου έχουν κατασκευαστεί πεντε (5) φρεάτια παρακολούθησης του
βιοαερίου περιµετρικά της λεκάνης απόθεσης των απορριµµάτων σε φυσικό
έδαφος και (5) φρεάτια παρακολούθησης του βιοαερίου περιµετρικά του Χ∆Α σε
φυσικό έδαφος.
3. Για την έγκαιρη αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών από την πιθανή
µετανάστευση βιοαερίου, έχει γίνει προµήθεια πλήρους συστήµατος επιτήρησης
των εκρηκτικών συγκεντρώσεων του µεθανίου, το οποίο θα αποτελείται από δυο
(2) κονσόλες και εξι (6) αισθητήρες. Συγκεκριµένα, έχουν τοποθετηθεί στα
ακόλουθα σηµεία,
• στον οικισµό ελέγχου και διοίκησης (3 αισθητήρες)
• στην αποθήκη υγρών καυσίµων (1 αισθητήρα)
• στο κτίριο εξυπηρέτησης της Μ.Ε.Σ. (1 αισθητήρα)
• στο συγκρότηµα αποθήκης υλικών – συνεργείου – χώρου στάθµευσης (1
αισθητήρα)
2.6.1

Συντήρηση έργων ΧΥΤΑ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί συγκεκριµένες εργασίες συντήρησης για
την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του έργου.
Οι εργασίες συντήρησης, µπορεί να είναι τακτικές ή έκτακτες, και χωρίζονται σε δύο
γενικές κατηγορίες:
Α)
Εργασίες συντήρησης γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδοµής
Χ.Υ.Τ.Α. – Χ.∆.Α.
Β)
Εργασίες συντήρησης οχηµάτων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Η τακτική συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται βάση συγκεκριµένου προγράµµατος,
το οποίο θα διαθέτει ο Ανάδοχος στα αρχεία του. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να
ληφθεί υπ’ όψη ο φάκελος ασφαλείας και υγείας του έργου καθώς και το
εκπαιδευτικό υλικό λειτουργίας Μ.Ε.Σ.
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2.6.2

Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει ολοκληρωµένο πρόγραµµα
περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία
και τις προδιαγραφές του έργου. Όλες οι απαιτούµενες µετρήσεις και αναλύσεις θα
γίνονται µε την ευθύνη του Αναδόχου, είτε µε τον υπάρχον εξοπλισµό του ΧΥΤΑ,
είτε µε εξοπλισµό που διαθέτει ο ίδιος ο Ανάδοχος, είτε σε ειδικευµένα εργαστήρια.
2.6.3 Λειτουργία και συντήρηση µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων
Η λειτουργία και συντήρηση της µονάδας επεξεργασίας των στραγγισµάτων, µεταξύ
άλλων περιλαµβάνει:
1. Παρακολούθηση και ρύθµιση λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας
στραγγισµάτων
2. Καταγραφή δεδοµένων λειτουργίας
3. Εφαρµογή προγράµµατος µετρήσεων εκροών και λοιπών αναλύσεων
περιβαλλοντικού ελέγχου
4. Τακτική και έκτακτη συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού και λοιπών
υποδοµών µονάδας
5. Υλοποίηση προγράµµατος επανακυκλοφορίας για τη διάθεση των
επεξεργασµένων στραγγισµάτων

2.6.4

Τεχνικές εκθέσεις, µητρώα και άδειες ΧΥΤΑ

Κατά τη λειτουργία του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπονεί και να
καταθέτει τις τεχνικές αναφορές και εκθέσεις προς τους κατά περίσταση αρµόδιους
φορείς, οι οποίες απαιτούνται από την υφιστάµενη Νοµοθεσία και αφορούν σε
πληροφορίες για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και την τήρηση των περιβαλλοντικών
όρων.
Με βάση τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί µητρώο λειτουργίας,
συντήρησης, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ΧΥΤΑ. Όλα τα
πρωτογενή και επεξεργασµένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης του
ΧΥΤΑ και θα είναι στη διάθεση των αρµόδιων υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε στιγµή
ζητηθούν.
2.6.5

Εκπαίδευση και επιµόρφωση προσωπικού

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για την επαγγελµατική εκπαίδευση και
επιµόρφωση του προσωπικού, σε θέµατα που θα αφορούν τις ορθές πρακτικές
διάθεσης απορριµµάτων, τα µέτρα και όρους προστασίας περιβάλλοντος, την
ασφάλεια και πρόληψη ατυχηµάτων κτλ.
Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πραγµατοποιείται, βάση συγκεκριµένου
προγράµµατος τακτικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης.
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Τεχνικές προδιαγραφές
3.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3.1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει στα αρχεία του πλήρη καταγραφή των
εργασιών που λαµβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και ένα λεπτοµερή
οδηγό εκτέλεσής τους. Το σχέδιο των εκτελούµενων εργασιών θα αποτελεί έναν
οδηγό για τις δραστηριότητες του προσωπικού και θα πρέπει να είναι διαθέσιµο σε
κάθε στιγµή στο αρχείο του ΧΥΤΑ.
Οι εργασίες για την οργάνωση και τη καθηµερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ
περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής:
1. Έλεγχος εισερχόµενων φορτίων
2. Ζύγιση απορριµµατοφόρων
3. Ενηµέρωση βάσης δεδοµένων
4. ∆ειγµατοληψία απορριµµάτων
5. Όδευση απορριµµατοφόρων
6. Εργασίες υγειονοµικής ταφής:
− Εκκένωση απορριµµατοφόρων
− ∆ιαµόρφωση κυψελών / ταµπανιών
− Συµπίεση των αποτιθέµενων απορριµµάτων
− Κάλυψη του ηµερήσιου απορριµµατικού µετώπου
− Ενδιάµεση κάλυψη του απορριµµατικού αναγλύφου
Η φύλαξη και ασφάλεια του χώρου στο σύνολό του και των εγκαταστάσεων είναι
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.
Παρακάτω, περιγράφονται τα ελάχιστα που θα πρέπει να τηρούνται για τις
βασικότερες από τις εκτελούµενες εργασίες.
3.1.1

Έλεγχος εισερχόµενων φορτίων

Ο γενικός έλεγχος και οι δοκιµές των αποβλήτων πρέπει να βασίζονται στην εξής
ιεράρχηση τριών επιπέδων:
Επίπεδο 1:
Βασικός χαρακτηρισµός, δηλαδή ενδελεχής προσδιορισµός, µε τυποποιηµένες
µεθόδους ανάλυσης και δοκιµασίας της συµπεριφοράς, της βραχυπρόθεσµης και
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µεσοπρόθεσµης αποπλυντικής συµπεριφοράς ή/και των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων
των αποβλήτων.
Επίπεδο 2:
Έλεγχος συµµόρφωσης, δηλαδή περιοδική δοκιµή µε απλούστερες τυποποιηµένες
µεθόδους ανάλυσης και δοκιµασίας της συµπεριφοράς για τον προσδιορισµό του
κατά πόσον τα συγκεκριµένα απόβλητα πληρούν τους όρους της άδειας ή/και τα
ειδικότερα κριτήρια αναφοράς. Η δοκιµή αφορά κυρίως τις κυριότερες µεταβλητές
και φαινόµενα συµπεριφοράς που εντοπίζονται µε το βασικό χαρακτηρισµό.
Επίπεδο 3:
Επιτόπια επαλήθευση, δηλαδή εξακρίβωση, µε ταχεία µέθοδο του ότι τα απόβλητα
είναι τα ίδια µε εκείνα που υποβλήθηκαν στη δοκιµή συµµόρφωσης και που
περιγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα. Η επιτόπια επαλήθευση µπορεί να
συνίσταται απλώς σε οπτική εξέταση ενός φορτίου αποβλήτων πριν και µετά την
εκφόρτωση τους στον χώρο ταφής.
Κάθε τύπος αποβλήτων πρέπει κανονικά να υφίσταται χαρακτηρισµό επιπέδου 1 και
να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια προκειµένου να περιληφθεί σε κατάλογο
αναφοράς. Για να παραµείνει σε ειδικό κατάλογο χώρου ταφής, ο συγκεκριµένος
τύπος αποβλήτων πρέπει να υποβάλλεται τακτικά (ετησίως) σε δοκιµή επιπέδου 2 και
να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια. Κάθε φορτίο αποβλήτων που φθάνει στην είσοδο
του χώρου ταφής πρέπει να υποβάλλεται σε επαλήθευση επιπέδου 3.
Ορισµένοι τύποι αποβλήτων είναι δυνατόν να εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από
τις δοκιµές επιπέδου 1, είτε διότι δεν είναι πρακτικώς εφικτή η διενέργειά τους είτε
διότι δεν υπάρχουν διαδικασίες δοκιµής και κριτήρια αποδοχής, κατάλληλα για την
περίπτωση, είτε διότι εφαρµόζεται άλλη υπερισχύουσα νοµοθεσία.
Γενικότερα για τα απόβλητα που γίνονται αποδεκτά στο ΧΥΤΑ ισχύουν η ΚΥΑ
29407/02, η οδηγία 2003/03/ΕΚ και οι διατάξεις της ΚΥΑ 50910/03. Εξαιρούνται τα
εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα και όσα περιλαµβάνονται στο άρθρο 3 της
παραπάνω ΚΥΑ.
Ζύγιση και ενηµέρωση αρχείων

3.1.2

Μετά την είσοδο των απορριµµατοφόρων και των έλεγχο των εισερχόµενων φορτίων,
θα εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες:
1. Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων του Η/Υ από τον φύλακα µε πληκτρολόγηση:
•

Του αριθµού κυκλοφορίας του φορτηγού (αριθµητικός)

•

Της ηµεροµηνίας

•

Της ώρας

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

Είδος φορτίου

•

Προέλευση απορρίµµατος

•

Μικτό βάρος
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•

Αύξων αριθµός ζύγισης

•

Ακριβής προορισµός απορριµµατοφόρου

3. Εκτύπωση δελτίου εισόδου µε τα παραπάνω στοιχεία
Εάν τα στοιχεία του απορριµµατοφόρου δεν είναι καταχωρηµένα στη βάση
δεδοµένων του ΧΥΤΑ, τότε, κατά την έξοδο, θα πραγµατοποιείται ζύγιση του
οχήµατος και καταγραφή του απόβαρου στον Η/Υ.
Οι παραπάνω εργασίες και καταγραφές θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από
το σύστηµα ζύγισης που έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΧΥΤΑ αλλιώς θα
προσαρµόζονται ανάλογα.

3.1.3

Εργασίες υγειονοµικής ταφής

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθολογική διαχείριση του χώρου υγειονοµικής
ταφής απορριµµάτων είναι:
1. η γνώση της ποσότητας, της ποιότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών των
αποδεκτών αποβλήτων,
2. η πρόβλεψη της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του χώρου.
Για τον λόγο αυτό, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ
συγκεκριµένο σχέδιο για την ανάπτυξη του χώρου ταφής, δηλαδή τον τρόπο που θα
γίνει η πλήρωση του χώρου µε τα διατιθέµενα απορρίµµατα. Στόχος του σχεδίου θα
είναι η µεγιστοποίηση της χωρητικότητας του κυττάρου ταφής.
Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΚΥΑ 114218/1997 και το σχέδιο διαµόρφωσης του
µελετώµενου χώρου, κατά την ανάπτυξη του χώρου θα πρέπει να τηρούνται τα εξής:
Η διαµόρφωση της βάσης και των πρανών του ανάντη τµήµατος θα γίνεται µε τρόπο,
ώστε τα όµβρια που αυτό συλλέγει κατά το µεγαλύτερο µέρος να εκτρέπονται
περιφερειακά του διαµορφωµένου κατάντη απορριµµάτων αναγλύφου.
Η εκφόρτωση των απορριµµάτων θα γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο
διαµορφωµένο µέτωπο εργασίας, τα µηχανήµατα θα προωθούν τα απορρίµµατα προς
το πρανές και κατόπιν θα τα επικαλύπτουν µε κατάλληλο υλικό. Το υλικό των
επικαλύψεων θα έχει συντελεστή διαπερατότητας της τάξεως του Κ=1,0Χ10-5 1,0Χ10-7 m/sec έτσι ώστε αφ’ ενός να αποστραγγίζεται επιφανειακά µεγάλη
ποσότητα οµβρίων, µε κατάλληλες κλίσεις της επιφάνειας, αφ’ ετέρου να επιτρέπεται
η αργή κατείσδυση των στραγγισµάτων από στρώση σε στρώση αντί αυτά να
οδηγούνται εκτός του όγκου των απορριµµάτων. Τέτοιο υλικό µπορεί να εξορύξει
από τον δανειοθάλαµο του ΧΥΤΑ καθ’ υπόδειξη του κυρίου του έργου.

Το υλικό επικάλυψης των ταµπανιών, στην περίπτωση και το βαθµό που είναι
κατάλληλο χώµα, πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 0,20 µ., στη στέψη του, 0,60 µ
στα µετωπικά πρανή και 1,00 µ. στα πλευρικά και µόνιµα ορατά πρανή
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Το υλικό επικάλυψης των διαστρωµένων απορριµµάτων θα είναι αποθηκευµένο
κοντά στο µέτωπο εργασιών ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στην
εξασφάλιση του (π.χ. σε περιόδους παγωνιάς) και να αντιµετωπίζονται έκτακτα
περιστατικά (άµεση επιχωµάτωση εστίας φωτιάς).
Το µήκος και το πλάτος της επιφάνειας απόθεσης ποικίλει ανάλογα το πλάτος της
διαµορφωµένης λεκάνης απόθεσης. Μία σειρά από εβδοµαδιαία κύτταρα στο ίδιο
επίπεδο, σε όλο το διατιθέµενο πλάτος και µήκος του χώρου της λεκάνης απόθεσης
δηµιουργούν τα επονοµαζόµενα ταµπάνια. Όταν ολοκληρώσει το 10 ταµπάνι, θα
επιστρέψει στην αρχή για να αποθέσει το δεύτερο ταµπάνι και να ακολουθήσει την
ίδια µεθοδολογία.
Το πλάτος τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50 µέτρα, και το ύψος τους τα 3µ. µαζί µε
το υλικό επικάλυψης. Ειδικότερα για το πλάτος (µήκος του µετώπου εργασίας), στο
οποίο γίνονται οι εργασίες απόθεσης, πρέπει να περιορίζεται τόσο ώστε να είναι
τεχνικά δυνατή η κίνηση και η εκφόρτωση των απορριµµατοφόρων σε ώρες αιχµής.
Σε κάθε στρώση η κυκλοφορία των οχηµάτων γίνεται µέσω του εσωτερικού
δροµολογίου το οποίο διαµορφώνεται µε κατάλληλα υλικά που προέρχονται από τις
εκσκαφές του χώρου ή ενδεχοµένως µεταφέρονται στο ΧΥΤΑ από άλλες θέσεις και
το οποίο συντηρείται συστηµατικά. Για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης, ιδιαίτερα
τους καλοκαιρινούς µήνες, πρέπει να γίνεται κατάβρεγµα του εσωτερικού
δροµολογίου κίνησης των σχηµάτων και του µετώπου εργασιών.
Σύµφωνα µε τα όσα προαναφέρθηκαν, η δηµιουργηθείσα νέα επιφάνεια θα
αποτελέσει το καινούργιο επίπεδο επάνω στο οποίο θα γίνει η εκφόρτωση νέοπροσκοµιζοµένων απορριµµάτων, για να ακολουθήσει η ίδια πάλι διαδικασία για τη
δηµιουργία της επόµενης στρώσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου
φθάσουµε στο επιθυµητό ύψος και επιτύχουµε τον απαιτούµενο όγκο ταφής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ είναι να µην υπάρχουν
κοιλώµατα στην επιφάνειά του όπου θα λιµνάζουν τα επιφανειακά νερά, αλλά
αντίθετα να εξασφαλίζεται πάντα µία µικρή κλίση ώστε αυτά να συλλέγονται στις
περιµετρικές τάφρους αποστράγγισης και να αποµακρύνονται. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται µικρότερη παραγωγή στραγγισµάτων.
Η κλίση του µετώπου εργασίας πρέπει να είναι µικρή και να µην υπερβαίνει το 1/3.
Κατά τη διάστρωση της κάθε στρώσης, ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για
την δηµιουργία µικρής κλίσης µε αντίθετη φορά προς το µέτωπο εργασιών. Έτσι τα
επιφανειακά και βρόχινα νερά δεν θα διέρχονται µέσα στο µέτωπο εργασιών απόπλυσή τους από τα απορρίµµατα - αλλά θα οδεύουν περιφερειακά προς την
περιµετρική τάφρο, εκτός του χώρου απόθεσή τους.
Το δηµιουργούµενο κατάντη πρανές εκάστου ταµπανιού και η αντίστοιχη στέψη του
έως τον πόδα του πρανούς του υπερκείµενου ταµπανιού καλύπτεται εντός το πολύ
24ώρου µε υλικό επικάλυψης το οποίο ειδικά για αυτή την επιφάνεια πρέπει να έχει
διαπερατότητα Κ ≤ 1,0Χ10-8 m/sec σε χώµα συµπιεσµένου πάχους 15-20cm, ή
ισοδύναµο.
Η εγκάρσια ρύση της επιφάνειας του κάθε ταµπανιού θα πρέπει να δίνεται προς τα
ανάντη (δηλ. προς το ύψωµα) έτσι ώστε :
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− Τα νερά της βροχής να µην κυλούν προς το µετωπικό πρανές του ταµπανιού και
να µην εισδύουν στα απορρίµµατα, αλλά να οδεύουν περιφερειακά εκτός του
χώρου απόθεσης.
− Όταν το ταµπάνι πάρει τις πιο σηµαντικές καθιζήσεις (περίπου σε µισό µήνα), η
επιφάνειά του να παραµένει περίπου οριζόντια, µε µικρή ρύση προς τα ανάντη.
Το τελικό ανάγλυφο θα διαµορφωθεί έτσι ώστε το σχήµα του να είναι αυτό του
λόφου έτσι ώστε να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες - περιορισµοί: Η κλίση των
µόνιµων πρανών, εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται προσωρινά και πάνω στα οποία
θα ακουµπήσουν οι επόµενες φάσεις ή “κυψέλες”, δεν θα υπερβαίνει το 3:1 (β:υ). Με
την κλίση αυτή :
1. επιτυγχάνεται ικανοποιητική σταθερότητα των πρανών και αποφεύγεται ο
κίνδυνος αστοχίας τους.
2. αποφεύγονται οι διαβρώσεις των πρανών λόγω των συχνών βροχοπτώσεων.
3. διευκολύνεται η κίνηση των στραγγισµάτων προς τον πυθµένα της χωµατερής και
αποφεύγεται η επιφανειακή διαρροή τους.
4. δηµιουργείται πρόσφορο έδαφος για µελλοντικές φυτεύσεις και για τη συντήρησή
τους.
5. δηµιουργείται ένα αισθητικά αποδεκτό νέο ανάγλυφο, που µπορεί να
προσαρµοστεί στη γύρω περιοχή, αποφεύγοντας την “αισθητική προσβολή”.
Είναι αποδεκτό να γίνει χρήση και άλλων υλικών για την επικάλυψη του ΧΥΤΑ
(ηµερήσια και προσωρινή) αρκεί να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα της
κάλυψης και να τεκµηριώνεται τουλάχιστον η ισοδυναµία της µε τα κλασσικά
εδαφικά υλικά.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την επάρκεια του υλικού
επικάλυψης για αρκετό χρονικό διάστηµα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει κατά τη
λειτουργία του έργου, να έχει συγκεκριµένο σχέδιο στο οποίο θα καταγράφονται οι
ανάγκες του σε υλικό επικάλυψης και το πρόγραµµα προµήθειας αυτού.
3.2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το πρόγραµµα λειτουργίας του ΧΥΤΑ αφορά στη διαχρονική διάθεση προσωπικού
και των µηχανηµάτων για την οµαλή λειτουργία και απρόσκοπτη παραλαβή των
απορριµµάτων, σύµφωνα µε το γενικότερο σχέδιο εκτελούµενων εργασιών στο
ΧΥΤΑ. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218, ένα πρόγραµµα λειτουργίας
θα πρέπει να κλιµακώνεται και να εξειδικεύεται σε δύο (2) επίπεδα :
1. Ηµερήσιο πρόγραµµα
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ωριαίοι ρυθµοί προσέλευσης των στερεών
αποβλήτων, µε αντικειµενικό σκοπό την απορρόφηση των φορτίων σε ώρες
αιχµής. Κύρια θα εκφράζεται µε το ωράριο εργασίας του προσωπικού, σε βάρδιες
εργασίες.
2. Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα
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Θα λαµβάνεται υπόψη η διακύµανση του φορτίου τις ηµέρες της εβδοµάδας. Θα
εκφράζεται µε:
• Την κατανοµή των ρεπό των εργαζοµένων
•

Τη διαθεσιµότητα των εν λειτουργία µηχανηµάτων (σε σχέση µε τη
συντήρησή τους).

•

Την ανάληψη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων (εκκένωση δεξαµενών στραγγισµάτων, αγωγοί εκτόνωσης, εσωτερική οδοποιία, οµαλοποίηση
στρώσης).

Ο ΧΥΤΑ θα είναι ανοικτός για υποδοχή απορριµµάτων όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας, πλην Κυριακής και επίσηµων αργιών, για έξι (6) ώρες ηµερησίως,
τουλάχιστον. Ειδικά για την τουριστική περίοδο ο ΧΥΤΑ θα πρέπει να είναι ανοικτός
για ορισµένες ώρες και τις Κυριακές, χωρίς επιπλέον αµοιβή του αναδόχου, εκτός
από την συµβατική κατόπιν συµφωνίας του Αναδόχου και του κυρίου του έργου.
Επιπλέον ο Ανάδοχος, και µόνο κατ’ οπήν συµφωνία µε τον Κύριο του Έργου
µπορεί να αναπροσαρµόζει το ωράριο λειτουργίας.
3.3

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει τις ανάγκες του σε µηχανήµατα για την
αποτελεσµατική διάθεση των απορριµµάτων στη λεκάνη ταφής τους.
Ανάλογα µε τη δυναµικότητα του ΧΥΤΑ, την τεχνική εκµετάλλευσης και τον τρόπο
της επιτόπου διάθεσης, τα µηχανήµατα υγειονοµικής ταφής µπορεί να είναι:
o Τροχοφόροι - κυλινδροφόροι αυτοκινούµενοι συµπιεστές απορριµµάτων, µε
µεταλλικούς τροχούς, εφοδιασµένους µε δόντια ή λεπίδες
o Ερπυστριοφόροι προωθητές γαιών, µε πρόσθετο εξοπλισµό προστασίας και
ενισχυµένη λεπίδα προώθησης
o Ερπυστριοφόροι φορτωτές
o Τροχοφόροι φορτωτές µε σκαπτικό βραχίονα
o Γεωργικοί ελκυστήρες, µε κάδο φορτωτή
o Περονοφόρα µηχανήµατα, αποκλειστικά για την περίπτωση των δεµατισµένων
απορριµµάτων
o Όχηµα µεταφοράς γαιών δυνατότητας 6 tn και άνω
Ανάλογα µε τις εκτελούµενες εργασίες και τις ανάγκες του ΧΥΤΑ, ο Ανάδοχος
µπορεί να κάνει χρήση των υφιστάµενων µηχανηµάτων, όπως αυτά περιγράφονται
στην Τεχνική Περιγραφή των τευχών, στην περιγραφή των υφιστάµενων έργων του
ΧΥΤΑ. Ο Ανάδοχος θα παραλάβει τα µηχανήµατα σε κατάσταση καλής λειτουργίας
από το Φορέα Υλοποίησης του έργου, αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο
παράδοσης –παραλαβής. Αυτό θα περιλαµβάνει προφανώς και όλα τα υπόλοιπα
µηχανήµατα, υλικά και υποδοµές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος.
Εάν απαιτηθούν επιπλέον οχήµατα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει
τη διαθεσιµότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει τα χρησιµοποιούµενα
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µηχανήµατα να εξασφαλίζουν την εκτέλεση όλων των εργασιών υγειονοµικής ταφής
µε επάρκεια, πληρότητα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Τευχών
∆ηµοπράτησης και του υφιστάµενου Νοµοθετικού Πλαισίου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.4

Οι θέσεις των εργαζοµένων στο ΧΥΤΑ διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες:
•

Απασχόληση στην εποπτεία της µονάδας

•

Απασχόληση στις εργασίες της περιοχής εισόδου

•

Απασχόληση στο χώρο διάθεσης των απορριµµάτων

Με βάση τα παραπάνω το εκτιµούµενο προσωπικό προς απασχόληση περιγράφεται
ως εξής:
1. Επικεφαλής – προϊστάµενος
Συντονίζει και επιβλέπει όλες τις εργασίες και το προσωπικό, ενηµερώνει τα
αρχεία, ενώ παράλληλα κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις µε τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες. ∆ιοικητικά ανήκει στην ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση
Απορριµµάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήµνου ενώ οι οικονοµικές
αποδοχές του επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Πρέπει να είναι Μηχανολόγος
Μηχανικός µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση τουλάχιστον 3 ετών στην
λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση ο ορισµός του Επικεφαλή θα πρέπει
να έχει τη σύµφωνη γνώµη του Κύριου του έργου.
2. Υπεύθυνος εργαστηρίου
Έχει την εποπτεία του εργαστηρίου της Μονάδας και διενεργεί τις
εργαστηριακές αναλύσεις. Τηρεί δε απαρέγκλιτα το πρόγραµµα της
επιβλέπουσας υπηρεσίας.
3. Φύλακας
Έχει την ευθύνη για την φύλαξη της εισόδου και γενικότερα έργου. Εργάζεται
για την προστασία του χώρου από την είσοδο µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων,
ανεπιθύµητων εισβολέων και εγκεκριµένων απορριµµατικών φορτίων.
4. Ελεγκτής – ζυγιστής
Ο ελεγκτής – ζυγιστής εργάζεται κυρίως στην υποδοχή των εισερχόµενων
φορτίων και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των εισερχόµενων, τη ζύγιση των
απορριµµατοφόρων, την εκτέλεση δειγµατοληψιών και την ενηµέρωση των
βάσεων δεδοµένων. Θα πρέπει να είναι ειδικευµένος για όλες τις παραπάνω
εργασίες.
5. Κουµανταδόρος
Εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριµµάτων για το συντονισµό των
εργασιών εκφόρτωσης, ταφής και αναχώρησης των απορριµµατοφόρων. Είναι
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υπεύθυνος για την καθοδήγηση των απορριµµατοφόρων στο κατάλληλο
σηµείο εκφόρτωσης.
6. Χειριστής µηχανηµάτων
Ο χειριστής εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριµµάτων καθώς και στην
εξόρυξη και µεταφορά του υλικού επικάλυψης, είναι υπεύθυνος για τον
χειρισµό των µηχανηµάτων και την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών. Θα
πρέπει να έχει ειδίκευση χειριστή.
7. Οδηγός οχηµάτων
Οδηγεί τα αυτοκίνητα της Μονάδας σύµφωνα µε τις οδηγίες των
προϊσταµένων του. Είναι υπεύθυνος για τη µεταφορά υλικού επικάλυψης, τη
µεταφορά καυσίµων, τη µεταφορά υλικών ή µπαζών καθώς και τη µεταφορά
προσωπικού. συµµετοχή του στο πλύσιµο των µηχανηµάτων. Θα πρέπει να
έχει δίπλωµα οδήγησης τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας και ΡΕ
8. Τεχνίτης – συντηρητής
Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων συντηρήσεων,
δηλαδή τόσο των µηχανηµάτων, όσο και των υπόλοιπων έργων του ΧΥΤΑ.
9. Εργάτης γενικών καθηκόντων
Έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και καθαριότητα του χώρου και τη
γενικότερη εύρυθµη λειτουργία του έργου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει µία πλήρη εικόνα του απαιτούµενου προσωπικού
και µία αναλυτική καταγραφή των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του. Τα παραπάνω
θα προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου, όπως περιγράφονται στο σχέδιο
εκτελούµενων εργασιών και στο πρόγραµµα λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Το
καθηκοντολόγιο περιλαµβάνεται, ως ειδική παράγραφος, στο κανονισµό λειτουργίας
του ΧΥΤΑ. Στην προσφορά του ο ανάδοχος πρέπει να περιγράφει το απαιτούµενο
προσωπικό (µερικές από τις παραπάνω ειδικότητες µπορεί να καλύπτονται από το
ίδιο άτοµο). Επί ποινή αποκλεισµού ο ελάχιστος αριθµός προσωπικού που θα πρέπει
να απασχολείτε καθηµερινά είναι τα τρία (3) άτοµα µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας
και οι υπόλοιπες θέσεις εργασίας µπορεί µα καλύπτονται από εξωτερικούς
συνεργάτες. Επίσης όταν κρίνετε απαραίτητο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καλύπτει τυχόν κενά µε επιπλέον προσωπικό.
3.5

ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ, είναι η ύπαρξη σχεδίου
αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών, το οποίο θα περιλαµβάνει ενέργειες
αντιµετώπισης των παρακάτω πιθανών εκτάκτων περιστατικών:
1. Προσέλευση µεγάλης ποσότητας απορριµµάτων
2. Έλλειψη υλικού επικάλυψης
3. Πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ
4. Συνεχής βροχόπτωση
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5. Αστοχία µηχανήµατος
6. Έξωθεν παρεµβάσεις αναρµοδίων
7. Εντοπισµός διαρροής στραγγισµάτων
8. Εντοπισµός διαφυγής βιοαερίου
Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο:
o την ονοµασία του πιθανού περιστατικού και την περιγραφή του
o την αιτιολόγηση της εµφάνισης του
o τις συνέπειες που µπορεί να προκαλέσει
o τον τρόπο αντιµετώπισής του.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.6

Ο Κανονισµός λειτουργίας του ΧΥΤΑ θα περιλαµβάνει το σύνολο των κανόνων που
ρυθµίζουν:
1. τις σχέσεις των εργαζοµένων του ΧΥΤΑ µεταξύ τους, προς την υπηρεσία και
προς τους χρήστες του ΧΥΤΑ
2. τις υποχρεώσεις των τρίτων προς των ΧΥΤΑ
3. µερικούς ειδικούς όρους και ρυθµίσεις (ειδικές διατάξεις)
4. τη διαδικασία ασφάλειας και φύλαξης του ΧΥΤΑ
5. ζητήµατα ασφάλειας – ατοµικής προστασίας εργαζοµένων και χρηστών του
ΧΥΤΑ
6. ζητήµατα περιοδικού χαρακτήρα σε προσάρτηµα
Ο κανονισµός λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται στο αρχείο του ΧΥΤΑ και να
αναθεωρείται τακτικά ανάλογα µε τις απαιτήσεις της λειτουργίας.
Οι κανονισµοί που θα προταθούν, θα πρέπει να κινούνται προς τις ακόλουθες
κατευθύνσεις.
3.6.1

Υποχρεώσεις των χρηστών του ΧΥΤΑ

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των χρηστών του ΧΥΤΑ θα αφορούν στα
εξής:
o Προσέλευση στο χώρο
o Προσκόµιση απορριµµάτων
o Απόφανση προς τα αρµόδια όργανα της µονάδας
o Συµµόρφωση µε υποδείξεις των επιτόπου οργάνων
o Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεών τους
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o Συµµόρφωση µε όλες τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της µονάδας
3.6.2

Υποχρεώσεις των επισκεπτών του ΧΥΤΑ

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών του ΧΥΤΑ θα αφορούν στα
εξής:
o Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια
επίσκεψης στο χώρο, από τους αρµόδιους του Φορέα Λειτουργίας σε συνεννόηση
πάντα µε τον Επόπτη της Μονάδας ή τον Προϊστάµενο του Φορέα.
o Προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της µονάδας
o Απευθύνονται προς το αρµόδιο όργανο του ΧΥΤΑ και το ενηµερώνουν για τη
νοµιµότητα της επίσκεψής τους και το αντικείµενό της
o Συνοδεύονται από το αρµόδιο όργανο του ΧΥΤΑ
o Συµµορφώνονται µε το καθεστώς των µέτρων ατοµικής ασφάλειας
o Συµµορφώνονται µε τις ειδικές διατάξεις
o Κοινοποιούν τα συµπεράσµατα τις επίσκεψής τους
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρµόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται
αδειοδότηση για την επίσκεψή του. Εν όψει όµως της επικείµενης έναρξης του
ελέγχου επιβάλλεται να ενηµερωθούν οι αρµόδιοι προϊστάµενοι του Φορέα
∆ιαχείρισης.
3.6.3

Ειδικές διατάξεις

Οι ειδικές διατάξεις είναι συνήθως απαγορευτικού ή αποτρεπτικού χαρακτήρα και
αφορούν κυρίως:
1. στην απαγόρευση παρουσίας αναρµοδίων προσώπων στη µονάδα ή διέλευσή
τους από αυτήν,
2. στην απαγόρευση διαλογής υλικών που απορρίπτονται στο χώρο διάθεσης
καθώς και εξαγωγής – αποµάκρυνσής τους από αυτόν,
3. στην καθιέρωση ειδικής διαδικασίας και τυπικού για την καταστροφή υλικών
µε εµπορική αξία που προσκοµίζονται στο ΧΥΤΑ,
4. στη θέσπιση διοικητικών και αστικών κυρώσεων κατά των παραβατών των
ειδικών διατάξεων και των άλλων όρων του κανονισµού λειτουργίας,
5. στην απαγόρευση εξόδου υλικών για οποιοδήποτε λόγο από αυτήν.
3.6.4

Μέτρα ασφάλειας και φύλαξης χώρου

Τα µέτρα ασφάλειας και φύλαξης του ΧΥΤΑ αφορούν κυρίως στην προστασία του
έναντι κλοπής, βανδαλισµού, πυρκαγιάς. Την ευθύνη γι’ αυτά έχει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος του ΧΥΤΑ. Βλάβες στο ΧΥΤΑ λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων
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βαρύνουν τον Ανάδοχο µόνο εάν προκύπτει ευθύνη του και πληµµελής εκτέλεση των
υποχρεώσεων του.

Ατοµική ασφάλεια και προστασία

3.6.5

Η ατοµική ασφάλεια και προστασία των εργαζοµένων και των χρηστών του ΧΥΤΑ
επιδιώκεται µε κανονισµούς και µέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαµορφώνουν συγκεκριµένους τρόπους
συµπεριφοράς,

όσον

παρευρίσκονται

στο

ΧΥΤΑ,

µε

στόχο

να

προκειµένου

να

ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια.
2. Στο

συγκεκριµένο

εξοπλισµό

που

χρησιµοποιείται

µεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι ατυχήµατος.
4.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΥΤΑ

Οι εργασίες συντήρησης της χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες:
Α)
Εργασίες συντήρησης οχηµάτων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Β)
Εργασίες συντήρησης γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδοµής
Οι εργασίες συντήρησης των οχηµάτων, µηχανηµάτων και µηχανολογικού
εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου των δικτύων διαχείρισης βιοαερίου και
στραγγισµάτων, διακρίνονται σε:
1. Τακτικές εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται πιστά και
σύµφωνα µε τα αναλυτικά εγχειρίδια των προµηθευτών. Επίσης θα πρέπει να
ληφθεί υπ’ όψη ο φάκελος ασφαλείας και υγείας του έργου καθώς και το
εκπαιδευτικό υλικό λειτουργίας Μ.Ε.Σ.
2. Έκτακτες εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πραγµατοποιούνται όταν θα
παρατηρείται κάποιο έκτακτο πρόβληµα ή βλάβη.
Η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) του εξοπλισµού, κύριου και βοηθητικού, θα
γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών του και µε γνήσια εξαρτήµατα.
Οι εργασίες έκτακτης συντήρησης βασικού εξοπλισµού (π.χ. αντλίες) θα γίνονται από
τον προµηθευτή, κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο επίσηµο αντιπρόσωπο του και θα
χρησιµοποιούνται γνήσια εξαρτήµατα και ανταλλακτικά.
Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης του γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και των
έργων υποδοµής, συνίστανται στα ακόλουθα:
1. Συντήρηση έργων οδοποιίας: Καθαρισµός και αποκατάσταση φθορών του οδικού
δικτύου
2. Συντήρηση έργων αντιπληµµυρικής προστασίας: Αποµάκρυνση φερτών υλικών
(κλαδιά, χώµατα, κ.λπ.) απ’ τις τάφρους οµβρίων και αποκατάσταση φθορών
3. Συντήρηση συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων
4. Συντήρηση συστήµατος συλλογής και καύσης βιοαερίου
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5. Γενική συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποδοµής:
Αποκατάσταση κάθε είδους φθοράς ή και βλάβης
6. Καθαρισµός χώρου και περίφραξης από ελαφρά αντικείµενα: Γενικός τακτικός
έλεγχος και καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου
7. Πλύσιµο επιφανειών: Τακτικό πλύσιµο εκτεθειµένων επιφανειών, όπως των
χώρων δειγµατοληψίας, ζυγιστηρίου κτλ.
8. Συντήρηση πρασίνου – άρδευση: Όλες οι εργασίες συντήρησης του πρασίνου
(κλάδεµα, λίπανση, αποκατάσταση βλαβών, κ.λπ.)
Και σε αυτή τη περίπτωση οι εργασίες συντηρήσεις µπορεί να είναι τακτικές και
έκτακτες.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί όλες τις εργασίες συντήρησης και να
εξασφαλίζει τα απαιτούµενα υλικά (π.χ. ανταλλακτικά) για την εκτέλεσή τους. Η
τακτική συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται βάση συγκεκριµένου προγράµµατος, το
οποίο θα διαθέτει ο Ανάδοχος στα αρχεία του. Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει µία
καταγραφή των στοιχείων προς συντήρηση, καθορισµό της συχνότητας των εργασιών
και οδηγίες για την εκτέλεσή τους.
Η συχνότητα των συντηρήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα διακόπτεται η
λειτουργία του ΧΥΤΑ, όσο αυτό είναι εφικτό, και ότι θα αποφεύγονται άσκοπα
έξοδα.
Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο µητρώο λειτουργίας και συντήρησης,
όπως και για το συνολικό έργο του ΧΥΤΑ.
Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος
Ένα σοβαρότατο θέµα που άπτεται της περιβαλλοντικά ασφαλούς συµπεριφοράς ενός
χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων είναι αυτό της επιτήρησης του, τόσο κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας του όσο και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών
αποκατάστασης.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/17-11-1997, στα πλαίσια του ελέγχου, της επιτήρησης
και της παρακολούθησης ενός ΧΥΤΑ, πρέπει να εκτελείται ένα ελάχιστο πρόγραµµα
µετρήσεων συγκεκριµένων παραµέτρων µε σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών µέσα
στο ΧΥΤΑ και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των συστηµάτων που θα έχουν
εγκατασταθεί για την προστασία της ευρύτερης περιοχής από πιθανή ρύπανση.
Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στα αρχεία του, κατά τη
λειτουργία του έργου:
1. ολοκληρωµένο σχεδιασµό για την ασφάλεια της ποιότητας του ΧΥΤΑ, µε το
σύστηµα παρακολούθησής του και τη βάση δεδοµένων παρακολούθησης
2. πρόγραµµα επεµβάσεων σε περίπτωση που παρατηρηθούν αλλαγές της αρχικής
διαµόρφωσης του ΧΥΤΑ
3. πρόγραµµα άµεσης αντιµετώπισης πυρκαγιών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Πυροσβεστικής
22

4. πρόγραµµα αποκατάστασης της ποιότητας των υπογείων υδάτων σε περίπτωση
αστοχίας του έργου
5. πρόγραµµα εναλλακτικών επανορθωτικών µέτρων σε περίπτωση αστοχίας της
στεγάνωσης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώνει τον κύριο του έργου του έργου σχετικά µε τις
τυχόν σοβαρές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις
διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, και να συµµορφώνεται µε προς την
απόφαση των αρµόδιων αρχών όσον αφορά το είδος και το χρονοδιάγραµµα των
ληπτέων επανορθωτικών µέτρων. Οι δαπάνες των µέτρων, σε βαθµό που οφείλονται
στην λειτουργία του κυττάρου, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
4.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, ο Ανάδοχος θα
πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
− Οι µετρούµενες παράµετροι για κάθε φαινόµενο υπό παρακολούθηση
− Η συχνότητα των µετρήσεων
− Οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και µετρήσεων
− Ο εξοπλισµός δειγµατοληψίας και µέτρησης
Όλες οι απαιτούµενες µετρήσεις, αναλύσεις και έλεγχοι θα γίνονται µε την ευθύνη
του Αναδόχου, είτε µε τον υπάρχον εξοπλισµό του ΧΥΤΑ, είτε µε εξοπλισµό που
διαθέτει ο ίδιος ο Ανάδοχος, είτε σε ειδικευµένα εργαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό, για την
πλήρη και ορθή εκτέλεση των προγραµµάτων παρακολούθησης και ελέγχου.
Όλες οι µετρήσεις και αναλύσεις θα πρέπει να γίνονται µε εγκεκριµένες πρότυπες
µεθόδους.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι παράµετροι που πρέπει να παρακολουθούνται
κατ’ ελάχιστο, για να υπάρχει µία ολοκληρωµένη καταγραφή της εξέλιξης των
φυσικοχηµικών και µηχανικών διεργασιών που συντελούνται σε έναν οργανωµένο
χώρο υγειονοµικής ταφής.
4.1.1. Σύνθεση υπογείων και επιφανειακών υδάτων - Έλεγχος διαρροής
στραγγισµάτων
Ο έλεγχος της διαρροής στραγγισµάτων πραγµατοποιείται µέσω παρακολούθησης
των υπογείων υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα. Η επιλογή των θέσεων ελέγχου έχει
γίνει στη βάση των στοιχείων υδρογεωλογικής µελέτης.
Για τον σχεδιασµό του ελέγχου απαιτείται:
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− Η επίγνωση του άµεσου ή έµµεσου κινδύνου ρύπανσης των υπογείων υδάτων και
να γίνεται επιστάµενος έλεγχος σχετικά µε την πιθανή ρύπανση ή/και µόλυνση
του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από τυχούσα διαρροή στραγγισµάτων
− Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ύπαρξη γεωτρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας
των υπογείων υδάτων
Οι µετρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που ενδέχεται
να επηρεαστούν από τη διαρροή αποβλήτων, µε ένα τουλάχιστον σηµείο µέτρησης
ανάντι και δύο κατάντι µέσα στην ίδια υδρογεωλογική λεκάνη. Για τις ανάγκες αυτού
του ελέγχου θα χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες γεωτρήσεις που δηµιουργήθηκαν,
µε την κατασκευή του ΧΥΤΑ.
Η δειγµατοληψία των υπογείων και επιφανειακών υδάτων θα πραγµατοποιηθεί µία
φορά κατά τη διάρκεια της παρούσας εργολαβίας και θα γίνει και στις τρεις θέσεις
γεώτρησης, πριν από την έναρξη ταφής, ώστε να λαµβάνονται τιµές αναφοράς για τις
µελλοντικές δειγµατοληψίες.
Οι δειγµατοληψίες σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούν την πρότυπη µέθοδο ISO
5667-11. Οι παράµετροι ελέγχου που παρακολουθούνται στο ΧΥΤΑ Σητείας
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1: Μετρούµενες παράµετροι και συχνότητα µετρήσεων για τα υπόγεια
ύδατα, σύµφωνα µε το προτεινόµενο τεχνικό σχέδιο
• pH
• Οσµές
• Αγωγιµότητα
• Θολερότητα
• Θερµοκρασία
• BOD5
• COD
• TOC
• SO-4
• NH4-N
• Οργανικό Ν
• Cl• Zn
• As
• Cd
• Cu
• Ni, Zn, Hg
• Αµµωνιακό άζωτο
• Φαινόλες
• Φωσφορικά άλατα
• Ολικά στερεά
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•
•
•

Αιωρούµενα στερεά
∆ιαλυµένα στερεά
Μικροβιολογικές παράµετροι

Οι δειγµατοληψίες θα τελούνται µε την πρότυπη µέθοδο ISO 5667-11 και οι χηµικές
αναλύσεις βάσει του “Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater”, by AWWA, apha, wef”, όπως φαίνεται παρακάτω:
1.

Πίνακας 2 : Πρότυπες µέθοδοι αναλύσεων

A/A
1
2
3
4
5
6

Προσδιορισµός
pH
Αγωγιµότητα
Οσµή
Θολερότητα
B.O.D.
C.O.D.

7

T.O.C

8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
20
21
23
24
25

Ολικά στερεά
Πτητικά στερεά
Αιωρούµενα στερεά
∆ιαλυµένα στερεά
Οργανικό άζωτο
Αµµωνία
Ψευδάργυρος
Νικέλιο
Χαλκός
Αρσενικό
Κάδµιο
Χλωριούχα
Φωσφορικά
Θειϊκά (SO-4)
Φαινόλες

4.1.2
4.1.2.1

Περιγραφή µεθόδου
Ηλεκτροµετρία
Αγωγιµοµετρία
Threshold Odor Test
Νεφελοµετρική µέθοδος
Μανοµετρία
Open reflux method
Heated-Persulfate Oxidation
Method
Σταθµική
Σταθµική
Σταθµική
Σταθµική
Μέθοδος Kjeldahl
Ογκοµετρία
Ατοµική απορρόφηση
Ατοµική απορρόφηση
Ατοµική απορρόφηση
Ατοµική απορρόφηση
Ατοµική απορρόφηση
Ογκοµετρία
Μέθοδος stannous chloride
Φωτοµετρία
Φωτοµετρία

Standard Method
4500 – H B.
2520 B.
2150 B.
2130 B.
5210 D.
5220 B.
5310 C.
2540 B.
2540 E.
2540 D.
2540 C.
4500 – Norg. B.
4500 – NH3 C.
3111 Β.
3111 Β.
3111 Β.
3111 Β.
3111 Β.
4500 – Cl B.
4500 – P D.
4500 – SO4 – E.
5530 D.

Έλεγχος στραγγισµάτων και αερίων
Έλεγχος στραγγισµάτων

∆είγµατα µετρήσεων για τη σύσταση των στραγγιδίων θα λαµβάνονται από τα
φρεάτια συλλογής της λεκάνης απόθεσης και στη δεξαµενή εξισορρόπησης σε
µηναία βάση.
Οι µετρούµενες παράµετροι για την παρακολούθηση είναι όπως των υπογείων και
επιφανειακών υδάτων. Οι χηµικές αναλύσεις θα ακολουθούν τις πρότυπες µεθόδους
του “Standard Methods for the Evaluation of Water and Wastewater”, σύµφωνα µε
τον πίνακα 2.
4.1.2.2

Έλεγχος βιοαερίου
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Η παρατήρηση της ποσότητας και της σύνθεσης του παραγόµενου βιοαερίου δίνει
σηµαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη των φυσικοχηµικών διεργασιών που
λαµβάνουν χώρα σε διάφορα σηµεία της λεκάνης απόθεσης των απορριµµάτων.
Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως η παρακολούθηση του βιοαερίου είναι
αντιπροσωπευτική για κάθε τµήµα του χώρου ταφής.
Για τον άµεσο προσδιορισµό προβληµάτων σε όλο το δίκτυο συλλογής και απαγωγής
βιοαερίου πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έλεγχοι µε τη χρήση του
εξωτερικού φορητού αναλυτή στις αντίστοιχες γεωτρήσεις. Κατά τον έλεγχο θα
ελέγχεται η παροχή, η θερµοκρασία, η πίεση και η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε
µεθάνιο, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, έτσι ώστε να υπάρχει άµεση
εξακρίβωση και καταγραφή του ποσοστού του κατώτερου ορίου έκρηξης.
Επιπλέον, για την παρακολούθηση ενδεχόµενης υπεδάφιας διαφυγής του βιοαερίου
έξω από τα όρια της λεκάνης απόθεσης των απορριµµάτων, θα διενεργούνται
ανάλογοι έλεγχοι περιµετρικά του ΧΥΤΑ στην επιφάνεια και στις γεωτρήσεις
παρακολούθησης ποιότητας των υπογείων υδάτων.
Μετεωρολογικά δεδοµένα
4.1.2.3

Έλεγχος µετεωρολογικών στοιχείων

Οι µετεωρολογικές συνθήκες παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στις διεργασίες που λαµβάνουν
χώρα σε ένα ΧΥΤΑ.
Οι παράµετροι και η συχνότητα καταγραφής τους παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φάση λειτουργίας
Ύψος ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων

Καθηµερινά

Θερµοκρασία ( max, min, 14.00h ΩΚΕ)

Καθηµερινά

∆ιεύθυνση και ένταση κυριαρχούντος ανέµου

Καθηµερινά

Εξάτµιση

Καθηµερινά

Ατµοσφαιρική υγρασία (ώρα 14.00 ΩΚΕ)

Καθηµερινά

Έλεγχος δοµής και σύνθεσης απορριµµατικού όγκου

Ετησίως θα πρέπει σε ετήσια βάση να προσδιορίζεται η δοµή και η σύνθεση του
όγκου της υγειονοµικής ταφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 29407/02Παράρτηµα Ι ΙΙ παρ. Β5. Ειδικότερα θα προσδιορίζεται η επιφάνεια που έχει
καλυφτεί µε απόβλητα, ο όγκος και η σύνθεση των αποβλήτων, η µέθοδος απόθεσης,
ο χρόνος και η διάρκεια απόθεσης και θα υπολογίζεται η αποµένουσα διαθέσιµη
χωρητικότητα.
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5.

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Για την λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων, Ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος να εκτελεί, τακτικά ή και σε ηµερήσια βάση, µία σειρά από χειρισµός,
επιτηρήσεις, συντηρήσεις και ελέγχους. Γνώµονας σε αυτό θα είναι η εκτέλεση των
απαιτούµενων εργασιών, µε τον οικονοµικότερο και τεχνικά αρτιότερο δυνατό
τρόπο, µε ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από οσµές, θορύβους κλπ. και µε
τήρηση όλων των κανονισµών ασφαλείας και υγιεινής.
Για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας της ΜΕΣ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συντάξει ένα πρόγραµµα στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια
επεξεργασίας, θα γίνονται οι απαιτούµενοι υπολογισµοί και θα καταγράφονται οι
εκτελούµενες εργασίες καθώς και η συχνότητα αυτών.
Εάν κατά την διάρκεια της εργολαβίας αλλάξουν οι σηµερινές συνθήκες σε βαθµό
που να καταστεί αναγκαία µία νέα φιλοσοφία λειτουργίας, η αλλαγή θα γίνει από τον
Ανάδοχο. Όλες οι αλλαγές πριν την εφαρµογή τους θα έχουν την έγγραφη έγκριση
του Φορέα ∆ιαχείρισης.

5.1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣ

Η λειτουργία και συντήρηση (τακτική και έκτακτη) του εξοπλισµού κύριου και
βοηθητικού του χρησιµοποιούµενου κατά την λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και
του εφεδρικού, θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών του και µε
γνήσια εξαρτήµατα.
Η συντήρηση µπορεί να περιλαµβάνει αντικατάσταση µικρών στοιχείων (πχ βίδες,
παξιµάδια, τσιµούχες, λιπαντικά, αντιψυκτικά κλπ) καθώς και αποκατάσταση
επιχρισµάτων, µονώσεων, διαρροών εξοπλισµού και σωληνώσεων, καθώς επίσης
αποκατάσταση των έργων υποδοµής και λοιπές παρόµοιες εργασίες που απαιτούνται,
τόσο για την καλή και οµαλή λειτουργία, όσο και την συνολική καλή εµφάνιση του
χώρου της εγκατάστασης.
Οι εργασίες έκτακτης συντήρησης βασικού εξοπλισµού (π.χ. αντλίες) θα γίνονται από
τον προµηθευτή, κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο επίσηµο αντιπρόσωπο του και θα
χρησιµοποιούνται γνήσια εξαρτήµατα και ανταλλακτικά. Οι εργασίες συντήρησης θα
καταγράφονται στο µητρώο λειτουργίας και συντήρησης, όπως και για το συνολικό
έργο του ΧΥΤΑ.
Θα πρέπει να διασφαλίζεται η άµεση αποκατάσταση των βλαβών αυτοµατισµού και
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού καθώς και αλλαγές στο λογισµικό ανάλογα µε τις
απαιτήσεις των εγκαταστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση, το ζητούµενο είναι µε σωστή επίβλεψη της λειτουργίας και τις
εργασίες συντήρησης, οι βλάβες να περιορίζονται στο ελάχιστο.
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5.2

ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣ

Το πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΑ περιλαµβάνει έναν
αριθµό αναλύσεων για τα στραγγίσµατα που έχουν ως στόχο:
1. την παρακολούθηση του όγκου και της σύνθεσης των παραγόµενων
στραγγισµάτων, και την συσχέτιση των αποτελεσµάτων αυτών µε τα
χαρακτηριστικά του απορριµµατικού σώµατος,
2. τον έλεγχο τυχόν διαρροής των στραγγισµάτων στα υπόγεια ύδατα.
Το πρόγραµµα λειτουργίας της ΜΕΣ θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα πρόσθετο
αριθµό ελέγχων που θα αφορούν στην διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της και της
βέλτιστης απόδοσής της.

5.3

ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Τα επεξεργασµένα στραγγίσµατα οδηγούνται προς ανακυκλοφορία, µέσω κατάλληλα
σχεδιασµένου δικτύου.
6.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΕΣ ΧΥΤΑ

Κατά τη λειτουργία του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονεί και να καταθέτει τις
τεχνικές αναφορές και εκθέσεις προς τους κατά περίσταση αρµόδιους φορείς, οι
οποίες απαιτούνται από την υφιστάµενη Νοµοθεσία και αφορούν σε πληροφορίες για
την λειτουργία του ΧΥΤΑ και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Η έκθεση
πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:
1. Μηνιαία έκθεση µε τα ηµερήσια ζυγολόγια των εισερχοµένων απορριµµάτων
φορτίων, προς τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης του ΧΥΤΑ καθώς και τις έκθεσης
περιβαλλοντικού έλεγχου.
Για την εκπόνηση των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί βιβλία
για τον έλεγχο των εισερχοµένων φορτίων, τις εργασίες υγειονοµικής ταφής, τη
διαχείριση του βιοαερίου και των στραγγισµάτων, τη συντήρηση, τη περιβαλλοντική
παρακολούθηση καθώς επίσης όλα τα έκτακτα ή δυσµενή περιστατικά που
αντιµετωπίστηκαν. Στα βιβλία, θα καταγράφονται όλα τα πρωτογενή στοιχεία που
αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες και θα ακολουθεί επεξεργασία και
αξιολόγηση αυτών µε κατάλληλες στατικές µεθόδους. Όλα τα πρωτογενή και
επεξεργασµένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης του ΧΥΤΑ, για όλη τη
διάρκεια της εργολαβίας του, υπό ηλεκτρονική µορφή και θα τίθενται στη διάθεση
κάθε αρµόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτηθεί.
Ιδιαίτερα για τις εργασίες ελέγχου των εισερχοµένων φορτίων και υγειονοµικής
ταφής, στο µητρώο θα αναφέρονται η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και
χηµικά χαρακτηριστικά, οι ηµεροµηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισµός, η
συχνότητα συλλογής, το µέσο µεταφοράς καθώς η µέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας
των αποβλήτων.
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7.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εκπαίδευση και επιµόρφωση θα αφορά όλες τις ειδικότητες του απασχολούµενου
προσωπικού και θα επιλέγεται για κάθε ειδικότητα εργαζοµένου ανάλογα µε το
αντικείµενο εργασίες, το επίπεδο των γνώσεών του και την εµπειρία του.
Η εκπαίδευση των εργαζοµένων θα αρχίσει αµέσως µετά την πρόσληψη τους, όπου
θα ενηµερωθούν για τα καθήκοντά τους, τις ιδιαιτερότητες των εκτελούµενων
εργασιών τους και για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την
εργασία.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, µε βάση
συγκεκριµένο πρόγραµµα που θα διαθέτει ο Ανάδοχος, το οποίο θα δηµιουργηθεί
βάσει των αναγκών του προσωπικού, τα λειτουργικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζονται κτλ.
Στα θέµατα εκπαίδευσης µεταξύ άλλων θα περιλαµβάνονται:
− Τα καθήκοντα και τις ορθές πρακτικές κατά την εργασία και τον χειρισµό
µηχανηµάτων, εργαλείων κλπ.
− Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο
− Τη περιβαλλοντική παρακολούθηση
− Τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνονται κατά την εργασία και τα σχετικά
− µέτρα διάσωσης
− Επιλεκτικά σε εργαζόµενους, η χρήση οργάνων για τον έλεγχο της ποιότητας της
−

ατµόσφαιρας σε εργασιακούς χώρους

− Η σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατοµικής Προστασίας (πχ. αναπνευστικών
− συσκευών) σύµφωνα και µε τη Οδηγία 89/656/ΕΟΚ
− Η τήρηση της ατοµικής υγιεινής και η εφαρµογή Πρώτων Βοηθειών
− Οι βλαπτικοί παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, οι ενδεχόµενες
− επιπτώσεις στην υγεία τους και τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης τους
− Επίσης, τα µέτρα ατοµικής και οµαδικής υγιεινής τα οποία αναφέρονται σε
− επόµενο άρθρο του Κανονισµού
−

Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί µητρώο µε τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού που
λαµβάνουν χώρα.
Μύρινα ,16/06/2017
Συντάχθηκε
ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
Τεχνολόγος Μηχανικός

Θεωρήθηκε
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

Αριθ.Μελέτης 12/2017
Εργασία:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2017

Εργασία:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

O προϋπολογισµός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ
Λήµνου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών και συγκεκριµένα για τους µήνες
Σεπτέµβριο 2017 – Φεβρουάριο 2018, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από τα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου, περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κόστους:
1. Προσωπικό
2. Υλικό επικάλυψης
3. Καύσιµα και λιπαντικά µηχανηµάτων
4. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών
5. Αναλώσιµα µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων (ΜΕΣ)
6. Ασφάλιση έργου
7. Περιβαλλοντική παρακολούθηση
8. ∆απάνη ηλεκτροφωτισµού
Κατά τον υπολογισµό των παραπάνω στοιχείων κόστους λαµβάνονται υπόψη τα
ακόλουθα δεδοµένα (µε βάση πραγµατικών δεδοµένων ετών 2015-2017):
ΜΗΝΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΜΑΙΟΣ 2016
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΤΟΝΟΙ
637,730
542,750
488,560
453,450
404,620
436,650
517,760
480,240
526,480
630,980
967,260
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

2.

1089,850
624,330
503,710
475,520
422,050
420,160
397,670
10.019,770
0,70 tn/m3
20 %

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος Εργασιών

Μον.
Μετρ.

Ποσότητα

1

2

3

4

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
5

1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ
(6) ΜΗΝΩΝ

Μήνες

6

10.000,00

Α/Α

∆απάνη
6
60.000,00

ΦΠΑ 24% 14.400,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ 74.400,00

Μύρινα ,16/06/2017
Συντάχθηκε
ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
Τεχνολόγος Μηχανικός

Θεωρήθηκε
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

Αριθ.Μελέτης 12/2017
Εργασία:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2017
Εργασία:
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Το αντικείµενο της σύµβασης είναι η λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤΑ Λήµνου
για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών και συγκεκριµένα για τους µήνες Σεπτέµβριο
2017 – Φεβρουάριο 2018. Ειδικότερα στον ΧΥΤΑ θα γίνονται δεκτά τα απορρίµµατα
που πληρούν τις προδιαγραφές αποβλήτων αποδεκτών στη συγκεκριµένη κατηγορία
του ΧΥΤΑ.
Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του ΧΥΤΑ που καλείται να καλύψει ο
ανάδοχος της σύµβασης περιλαµβάνει:
1. Προσωπικό
2. Υλικό επικάλυψης
3. Καύσιµα και λιπαντικά µηχανηµάτων
4. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών
5. Αναλώσιµα µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων (ΜΕΣ)
6. Ασφάλιση έργου
7. Περιβαλλοντική παρακολούθηση
8. ∆απάνη ηλεκτροφωτισµού

Οι εργασίες για την οργάνωση και τη καθηµερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ
περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής:
1. Έλεγχος εισερχόµενων φορτίων
2. Ζύγιση απορριµµατοφόρων
3. Ενηµέρωση βάσης δεδοµένων
4. ∆ειγµατοληψία απορριµµάτων
5. Όδευση απορριµµατοφόρων
6. Εργασίες υγειονοµικής ταφής:
− Εκκένωση απορριµµατοφόρων
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− ∆ιαµόρφωση κυψελών / ταµπανιών
− Συµπίεση των αποτιθέµενων απορριµµάτων
− Κάλυψη του ηµερήσιου απορριµµατικού µετώπου
− Ενδιάµεση κάλυψη του απορριµµατικού αναγλύφου
Η φύλαξη και ασφάλεια του χώρου στο σύνολό του και των εγκαταστάσεων είναι
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1) Των άρθρων 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων».
2) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): “∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα το άρθρο 117 για την προσφυγή στη
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού, όταν η εκτιµώµενη αξία της
σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
3) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονικής
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
ΆΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α. Το τιµολόγιο µελέτης
Β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Γ. Τεχνική περιγραφή µελέτη
ΆΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ως προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζονται οι έξι (6)
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης για την λειτουργία του ΧΥΤΑ.
ΆΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΥ
Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και
ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της
εργασίας.
ΆΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.
ΆΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
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συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος
ανάλογα.
ΆΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.
ΆΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε
€ 60.000,00, πλέον του ΦΠΑ 24%, µείον την έκπτωση επί του ποσού αυτού, για το
διάστηµα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από
έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα µε την
παράδοση των εργασιών.
Ο προσδιορισµός της ποσότητας των υλικών σε µηνιαία βάση θα γίνεται από τον
Ανάδοχο µε βάση το «Ηµερολόγιο Λειτουργίας». Το «Ηµερολόγιο Λειτουργίας» θα
είναι βιβλίο, του οποίου κάθε σελίδα θα αντιστοιχεί σε µια εργάσιµη και θα έχει
θεωρηθεί προκαταβολικά από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Σε κάθε σελίδα θα
αναγράφεται κατ’ ελάχιστον η συνολική ηµερήσια ποσότητα εισερχόµενων
απορριµµάτων σε τόνους καθώς και παρατηρήσεις για την ηµερήσια λειτουργία της
εγκατάστασης. Το ακριβές περιεχόµενο και ο τύπος του «Ηµερολογίου Λειτουργίας»
µπορεί να τροποποιείται από τον ανάδοχο µε την έγκριση της ∆.Υ.
Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας ο υπεύθυνος λειτουργίας του αναδόχου
(Επικεφαλής – προϊστάµενος) και ο υπεύθυνος που έχει οριστεί από τον Κύριο του
έργου, θα υπογράφουν το ηµερολόγιο λειτουργίας. Εάν εντός 5 ηµερολογιακών
ηµερών από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του ηµερολογίου, αυτό δεν έχει
υπογραφθεί από τον υπεύθυνο που έχει οριστεί από τον Κύριο του έργου , τότε όσον
αφορά στη συγκεκριµένη ηµέρα, αυτό θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριµένο. Σε
περίπτωση διαφωνίας του υπευθύνου που έχει οριστεί από τον Κύριο του έργου µε
τα αναγραφόµενα µιας ηµέρας, εντός πέντε ηµερών πρέπει να κοινοποιήσει εγγράφως
στον ανάδοχο τις αντιρρήσεις του τεκµηριωµένα. Στην πράξη αυτή της ∆Υ ο
ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει ένσταση απευθυνόµενη στην Προϊστάµενη Αρχή.
Στο τέλος κάθε µήνα, ο ανάδοχος υποβάλλει λογαριασµό ο οποίος περιλαµβάνει όλες
τις ποσότητες απορριµµάτων που αντιστοιχούν σε ηµέρες «Ηµερολογίου
Λειτουργίας» που έχουν εγκριθεί εγγράφως ή σιωπηρώς. Σε περίπτωση διαφωνιών
της προηγούµενης παραγράφου, οι ηµέρες στις οποίες αναφέρονται οι διαφωνούντες
δεν περιλαµβάνονται στον λογαριασµό, µέχρι επίλυσης των διαφωνιών.
Ο λογαριασµός πρέπει να συνοδεύεται από τις ηµερήσιες εκτυπώσεις της
γεφυροπλάστιγγας. Ηµέρες για τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκτυπώσεις,
αφαιρούνται από το λογαριασµό µέχρι τη προσκόµιση των αντίστοιχων εκτυπώσεων.
Η ∆Υ ελέγχει τη γεφυροπλάστιγγα και το σύστηµα παραγωγής των εκτυπώσεων. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει όποιες υποδείξεις της ∆Υ τόσο στη
γεφυροπλάστιγγα όσο και στο σύστηµα εκτυπώσεων. Μετά την εφαρµογή των
υποδείξεων τα αποτελέσµατα των ζυγίσεων είναι κοινά αποδεκτά και δεν µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο αντιρρήσεων ή διαφωνιών.
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Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής.
ΆΡΘΡΟ 10: ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων
ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας.
ΆΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Μύρινα ,16/06/2017
Συντάχθηκε
ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
Τεχνολόγος Μηχανικός

Θεωρήθηκε
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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