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Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
Α1) Το άρθρο 18:  

 
 
Τροποποιείται ως εξής: 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
- αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
22α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Α2) H παράγραφος 2.3 του άρθρου 2: 

 
 
Τροποποιείται ως εξής: 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01η Σεπτεμβρίου 2020,  η αναθέτουσα 
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το 
αργότερο στις 09 Σεπτεμβρίου 2020. 

 
Α3) H παράγραφος 15.3 του άρθρου 15: 

 
 
Τροποποιείται ως εξής: 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της 
παρούσας, ήτοι μέχρι 17-11-2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
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Α4) Το εδάφιο της παραγράφου 22.Γ του Άρθρου 22: 

 
 
Διορθώνεται ως εξής: 

 Για την κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες 
ή τις αξίες κτήσης αυτών 450.000 € (30% σε Ακίνητα και 30% Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 2.250.000 € και άνω, Ίδια 
Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων >0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις >0,6. 

 Για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πάγια στοιχεία με βάση τις 
αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών 150.000 € (30% σε Ακίνητα και 
30% Μηχανολογικός Εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 750.000 € και άνω, 
Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων >0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις >0,6. 

 Για την κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πάγια στοιχεία με βάση τις 
αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών 150.000 € (30% σε Ακίνητα και 
30% Μηχανολογικός Εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 750.000 € και άνω, 
Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων >0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις >0,6. 

 
 
Α5) Το εδάφιο της παραγράφου 23.6 του Άρθρου 23: 

 
Διορθώνεται ως εξής: 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
(α) Για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.:   
 
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 
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i) είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 5η τάξη και άνω,  είτε ως 
βασική, είτε ως πρόσθετη κατηγορία 
ii) είτε και σε άλλη τάξη, εφόσον οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 
περιλαμβάνουν, κατ΄ ελάχιστον, στη βασική και συμπληρωματική στελέχωση του 
πτυχίου τους την στελέχωση του άρθρου 22.Δ.  
 
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
i) είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 4η τάξη, και άνω , είτε ως 
βασική, είτε ως πρόσθετη κατηγορία 
ii) είτε και σε άλλη τάξη, εφόσον οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 
περιλαμβάνουν, κατ΄ ελάχιστον, στη βασική και συμπληρωματική στελέχωση του 
πτυχίου τους την στελέχωση του άρθρου 22.Δ.  
 
3. ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 
i) είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 4η τάξη και άνω,  είτε ως 
βασική, είτε ως πρόσθετη κατηγορία 
ii) είτε και σε άλλη τάξη, εφόσον οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 
περιλαμβάνουν, κατ΄ ελάχιστον, στη βασική και συμπληρωματική στελέχωση του 
πτυχίου τους την στελέχωση του άρθρου 22.Δ.  
 

 
Α6) Το εδάφιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Διορθώνεται ως εξής: 
Τεχνική περιγραφή των έργων διαχείρισης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας του 

γηπέδου και του συνόλου των εγκαταστάσεων ΜΕΑ σύμφωνα με το κεφ. 5.10 της τεχνικής 

περιγραφής και το Άρθρο 6.22 των τεχνικών Προδιαγραφών; 

 

Α7) Στο τέλος του Πίνακα ΤΕΥΧΟΣ 5 ΚΜΕ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ   ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, προστίθεται η 
γραμμή: 

 Τεχνικά φυλλάδια βασικού 
εξοπλισμού  
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Β1) Για την ακρίβεια των υπολογισμών, το ποσοστό (%κ.β.) του υλικού «Λοιπά», καθώς και 
οι επιμέρους ποσότητες των υλικών του Πίνακα 2 της παραγράφου 2.1:  

 
 
Διορθώνονται ως εξής: 

Πίνακας 2: Ποιοτική σύσταση εισερχομένων ΑΣΑ στην ΜΕΑ 
(Πηγή: μελέτη ΠΕΣΔΑ) 

Υλικό Ποσότητα 
(t/y) 

Ποσοστό 
(%κ,β.) 

Υγρασία (*) 

Οργανικό  24.272 53,4% 65% 

Χαρτί – Χαρτόνι 8.409 18,5% 35% 

Πλαστικά 3.364 7,4% 5% 

Μέταλλα 1.454 3,2% 3% 

Γυαλί 909 2,0% 2% 

Ξύλο 2.091 4,6% 30% 

Λοιπά ανακτήσιμα 545 1,2% 30% 

Λοιπά 4.409 9,7% 15% 

Σύνολο 45.453 100%  

(*) εκτίμηση βάση της οποίας θα γίνει ο σχεδιασμός της τεχνικής προσφοράς 

 
Β2) Το τμήμα του Πίνακα 5 της παραγράφου 2.2:  
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Διορθώνεται ως εξής: 
 Μέγεθος Στόχος – Δεσμευτική Ποσότητα  

1. Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας
1)

  

1.1 

1.1.1 Ετήσια Δυναμικότητα μονάδας υποδοχής 
και μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων 
ΑΣΑ. 

1.1.2 Ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα γραμμής 
μηχανικής διαλογής ΑΣΑ (περιλαμβάνεται 
συντελεστής διαθεσιμότητας 85%) 

 

1.1.1. 45.453 t/y, επαυξημένου κατά 

20%για λόγους εποχιακής αιχμής 

παραγωγής απορριμμάτων 

  
1.1.2. 30,85t/h 

 
 

1.2 

1.2.1  Δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και 
προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων 
οργανικών αποβλήτων 

1.2.2  Ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα γραμμής 
μηχανικής προεπεξεργασίας 
προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων 
(περιλαμβάνεται συντελεστής 
διαθεσιμότητας 85%). 

 

1.2.1 Μέχρι και 9.626t/y επαυξημένου κατά 
20% για λόγους εποχιακής αιχμής 
παραγωγής απορριμμάτων 

 
1.2.2   6,53t/h 

 
Β3) Διαγράφεται το εδάφιο της παραγράφου 2.2: 
Το κομποστ, μετά από την περαιτέρω αναγκαία επεξεργασία θα πρέπει να πληροί τα 
κριτήρια, που καθορίζονται για τα βελτιωτικά εδάφους στην Απόφαση 2006/799/ΕΚ (E EL325, 
24.11.2006 σ. 28) ή για καλλιεργητικά μέσα στην απόφαση 2007/64/ΕΚ (E EL 32, 6.2.2007 σ. 
137) 
 

Πίνακας 5: Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα εδαφοβελτιωτικά/καλλιεργητικά 
μέσα,(απόφ. 2006/799 & αποφ. 2007/64, αντίστοιχα 

Παράμετρος Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα 
εδαφοβελτιωτικά/καλλιεργητικά μέσα,(απόφ. 

2006/799 & αποφ. 2007/64, αντίστοιχα) 

Cd (mg/kg ξηρής μάζας) 1 

Cr (mg/kg ξηρής μάζας) 100 

Cu (mg/kg ξηρής μάζας) 100 

Hg (mg/kg ξηρής μάζας) 1 

Ni (mg/kg ξηρής μάζας) 50 

Pb (mg/kg ξηρής μάζας) 100 

Zn (mg/kg ξηρής μάζας) 300 

As (mg/kg ξηρής μάζας) 10 

Μο (mg/kg ξηρής μάζας) 2 

Se (mg/kg ξηρής μάζας) 1,5 

F (mg/kg ξηρής μάζας) 200 

Σαλμονέλα Απουσία σε 25g 

Helminth Ova Απουσία σε 1,5g 

E. Coli (MPN) <1000/g 

PCB’s (mg/kg) - 

PAHs (mg/kg) - 

Προσμίξεις> 2mm (d.w.) <0.5% 

Χαλίκι και πέτρες > 5mm <5% 

Περιεκτικότητα σε πλαστικό (% ξηρής μάζας) <0.5 (μέγεθος βρόχου 2mm) 

Περιεκτικότητα σε γυαλί (% ξ.μ.) <0.5 (μέγεθος βρόχου 2mm) 

Περιεκτικότητα σε μέταλλο (% ξ.μ.) <0.5 (μέγεθος βρόχου 2mm) 

Περιεκτικότητα σε πέτρες >5mm (% ξ.μ.)  

Υγρασία (%) <75 

Οργανική ύλη (%) >20 

Ολικό Ν(%) <3 (εκ του οποίου το οργανικό Ν ≥ 80%) 

Κοκκομετρική διαβάθμιση για το 90% κ.β. - 

Ηλεκτρική αγωγιμ., dS/m <1.5 
(μόνο για καλλιεργητικά μέσα) 

 
Και στη θέση του προστίθεται το παρακάτω εδάφιο: 
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Για την παραγωγή και διάθεση κομπόστ έχουν εφαρμογή:  

 Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 2019 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση 
προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2003/2003» και ιδιαιτέρως τα αναφερόμενα:  

o Για την Κατηγορία Λειτουργίας Προϊόντος (ΚΛΠ): 3.Α. Οργανικό Βελτιωτικό 
εδάφους, του Παραρτήματος Ι 

o Για την Κατηγορία Συστατικών Υλικών (ΚΣΥ): 3. Κομπόστ, του Παραρτήματος 
ΙΙ. 

 Η ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2099 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 «σχετικά με 
τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE 
σε μέσα ανάπτυξης, βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα». 

 
 
Β4) Το εδάφιο της παραγράφου 3.1: 

 
Τροποποιείται ως εξής: 
Για τη ζύγιση τόσο των εισερχόμενων αποβλήτων στη ΜΕΑ, όσο και των εξερχόμενων 
προϊόντων και υπολειμμάτων, στα πλαίσια του παρόντος έργου θα κατασκευαστεί δεύτερη 
τουλάχιστον μία γεφυροπλάστιγγα στο επίπεδο της ΜΕΑ σε κατάλληλη θέση, ανάλογα με την 
γενική διάταξη του Αναδόχου, που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη ζύγιση των οχημάτων 
που εξέρχονται από την ΜΕΑ.  

 
 
Β5) Το εδάφιο της παραγράφου 3.7   

 

Τροποποιείται ως εξής: 

Ελάχιστη παραγωγή βιοαερίου: 200Nm3/tn ξηρής μάζας που 
εισέρχεται στον αναερόβιο 
αντιδραστήρα ή ισοδύναμα 
80Nm

3
/tn υγρής μάζας που 

εισέρχεται στον αντιδραστήρα. 

 

Β6) Το εδάφιο της παραγράφου 5.9.1: 
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Τροποποιείται ως εξής: 

Το υφιστάμενο δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής δύναται να 
ανακατασκευαστεί οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά προκειμένου να διαπλατυνθεί ο 
διαθέσιμος χώρος για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του της ΜΕΑ. Οι Διαγωνιζόμενοι είναι 
υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό που θα προτείνουν.  

 

Β7) Το εδάφιο της παραγράφου 5.9.2: 

 

Διορθώνεται ως εξής: 
Η οδοστρωσία της τυπικής διατομής που εφαρμόζεται στην εσωτερική οδοποιία αλλά 
και στην πλατεία ελιγμών Α/Φ καθώς και στους χώρους κίνησης του επιπέδου των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας  είναι η εξής:  

 Αμμοχάλικο συμπυκνωμένου πάχους 30εκ. της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00.  

 Δύο στρώσεις βάσης, πάχους 0,10 m κάθε μία σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-03-03-00. 

 Ασφαλτική προεπάλειψη, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 

 Ασφαλτική στρώση βάσης, σύμφωνα την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04, 

πάχους 0,05 m 

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

18-01. 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-

04 πάχους 0,05 m. 

 Τα ερείσματα θα είναι σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00. 

 Τα στηθαία ασφαλείας θα είναι σύμφωνα ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00 

 

 

Β8) Το εδάφιο της παραγράφου 7.12: 
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Τροποποιείται ως εξής: 

Για την τροφοδοσία της ηλεκτρογεννήτριας βιοαερίου θα κατασκευαστεί δίκτυο 
σωληνώσεων βιοαερίου από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ 304, ελάχιστης κλάσης 10S, 
κατά ΕΝ102040) ελάχιστης διαμέτρου DN150, ο οποίος ξεκινάει από τους 
αντιδραστήρες ή το αεροφυλάκιο και καταλήγει σε διανομέα. Από τον διανομέα 
τροφοδοτείται τόσο η γεννήτρια όσο και ο πυρσός καύσης, ενώ κατάλληλο σύστημα 
αυτομάτου ελέγχου καθαρίζει την παροχή προς την γεννήτρια και προς τον πυρσό 
καύσης. 

 

 

Β9) Το εδάφιο της παραγράφου 9.6: 

 

Διορθώνεται ως εξής: 

Η αναστροφή των σωρών ωρίμανσης γίνεται με αυτοκινούμενο μηχάνημα 
αναστροφής. Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για αναστροφή σωρών κοµπόστ 
τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής με ελάχιστες διαστάσεις πλάτους και ύψους 
σωρού τουλάχιστον 4,2 και 2,2 m αντίστοιχα. 

 

Επίσης, στην ίδια παράγραφο, διαγράφεται το παρακάτω κείμενο: 

Μέγιστο βάρος:      ≤10tn 

Μέγιστη πίεση στο έδαφος;    ≤1 kg/cm2 

 

Β10) Ο Πίνακας 7 του Κεφαλαίου 10: 

 

Διορθώνεται ως εξής: 

Πίνακας 7: Εύρος Διακύμανσης σύνθεσης  

 Εύρος Διακύμανσης σύνθεσης 

Ανακυκλώσιμα (χαρτί, 
γυαλί, μέταλλα, πλαστικό) 

25% 45% 

Βιοαποδομήσιμα 
(συμπεριλαμβάνονται 
ζυμώσιμα και χαρτί) 

52% 72% 
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Β11) Ο Πίνακας 8 της Παραγράφου 11.3: 

 

Διορθώνεται ως εξής: 

Πίνακας 8: Εύρος Διακύμανσης σύνθεσης  

 Εύρος Διακύμανσης σύνθεσης 

Ανακυκλώσιμα (χαρτί, 
γυαλί, μέταλλα, πλαστικό) 

25% 45% 

Βιοαποδομήσιμα 
(συμπεριλαμβάνονται 
ζυμώσιμα και χαρτί) 

52% 72% 
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Γ1) Το εδάφιο της παραγράφου 1.1: 

 
 
Τροποποιείται ως εξής: 
Όπου υπάρχει η δυνατότητα, ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει μηχανολογικό και 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, που να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή. Στις 

περιπτώσεις που ο προτεινόμενος εξοπλισμός δεν είναι τυποποιημένος, όσον αφορά τον 

κατασκευαστή και τον τύπο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στον Εργοδότη τα 

απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, ώστε να αιτιολογήσει την επιλογή του. Στην περίπτωση αυτή ο 

Εργοδότης δύναται να απορρίψει ή να αποδεχθεί τον εν λόγω εξοπλισμό. Ο Ανάδοχος, στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό, θα πρέπει να προμηθεύσει ηλεκτρολογικό ή μηχανολογικό εξοπλισμό 

παρόμοιας κατασκευής και από τον ίδιο κατασκευαστή (π.χ. ηλεκτρικοί κινητήρες), ώστε να 

είναι εφικτή η εναλλαξιμότητά του. 

 
 
Γ2) Στην παράγραφο 2.4, διαγράφεται η φράση: 
- Θα πρέπει της να είναι δυνατόν η απενεργοποίηση του αλουμινοδιαχωριστη ανεξάρτητα 

και να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης διαλογής στην 
περίπτωση της διαλογής στερεών αποβλήτων που δεν περιέχουν σιδηρούχα μέταλλα. 

 
 
Γ3) Το εδάφιο της παραγράφου 2.6:   

 
 
Τροποποιείται ως εξής: 
Ο τεμαχιστής δύναται να φέρει ενσωματωμένη ή να απορρίπτει σε ταινία απομάκρυνσης του 

επεξεργασμένου υλικού, η οποία θα φέρει καθόλο το μήκος της πλαινά πετάσματα για την 

συγκράτηση του υλικού.  

 
 
Γ4) Το εδάφιο της παραγράφου 2.10.2 

 
 
Τροποποιείται ως εξής: 
Οι ιμάντες θα είναι κατ' ελάχιστον τύπου ΕΡ400/3 με 4ΜΜ άνω στρώση και 0ΜΜ κάτω 

στρώση ελαστικού με αντοχή σε έλαια και λίπη.  
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Γ5) Το εδάφιο της παραγράφου 3.3.2: 

 
 
Τροποποιείται ως εξής: 
Η μονάδα διαχείρισης βιοαερίου θα διαστασιολογηθεί με τις παρακάτω παραμέτρους: 

Ελάχιστη παραγωγή βιοαερίου: 80Nm
3
/tn υγρής μάζας που εισέρχεται 

στον αντιδραστήρα. 

 

Γ6) Στο τέλος της παραγράφου 3.3.2, προστίθεται το εδάφιο: 

Για την τροφοδοσία της ηλεκτρογεννήτριας βιοαερίου θα κατασκευαστεί δίκτυο 
σωληνώσεων βιοαερίου από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ 304, ελάχιστης κλάσης 10S, 
κατά ΕΝ102040) ελάχιστης διαμέτρου DN150, ο οποίος ξεκινάει από τους 
αντιδραστήρες ή το αεροφυλάκιο και καταλήγει σε διανομέα. Από τον διανομέα 
τροφοδοτείται τόσο η γεννήτρια όσο και ο πυρσός καύσης, ενώ κατάλληλο σύστημα 
αυτομάτου ελέγχου καθαρίζει την παροχή προς την γεννήτρια και προς τον πυρσό 
καύσης. 

 

Γ7) Το εδάφιο της παραγράφου 4.1: 

 

Τροποποιείται ως εξής: 

Συνολικό βάρος (ενδεικτικά)     :≤10tn 

Κίνηση        :1 ή 2 ηλεκτροκίνητος τροχός 

Ισχύς (ενδεικτικά)      :≥18 KW 

 

Γ8) Το εδάφιο της παραγράφου 4.2: 

 

Τροποποιείται ως εξής: 

Η βαρυμετρική τράπεζα αποτελείται από ένα κεκλιμένο επίπεδο διαχωρισμού δονούμενο το 

όποιο στηρίζεται σε τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα ή εδράζεται επί μεταλλικής κατασκευής. 

 

 

 

 





13 

 

 

Γ9) Οι παράγραφοι 6.25.1 και 6.25.2: 

 

 

Τροποποιούνται ως εξής: 

6.25.1 Χαρακτηριστικά των Κύριων Οδών 

Οι κύριες οδοί έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Λωρίδες κυκλοφορίας:      2 

• Καθαρό πλάτος κάθε λωρίδας κυκλοφορίας:   3,00 m 

• Πλάτος ερείσματος εκατέρωθεν των λωρίδων κυκλοφορίας: 1,50 m 

• Ταχύτητα μελέτης για την οδό:      30 Κm/h 

• Ταχύτητα κίνησης των οχημάτων:     28 Km/h 

• Μέγιστη κατά μήκος κλίση:     ≤8% 

• Μέγιστη επίκληση σε διατομή:     5% 

• Eλάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας     15 m  

 

6.25.2 Διατομή 

Η διατομή των κυρίων οδών θα περιλαμβάνει: 
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 Αμμοχάλικο συμπυκνωμένου πάχους 30εκ. της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00.  

 Δύο στρώσεις βάσης, πάχους 0,10 m κάθε μία σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-

03-03-00. 

 Ασφαλτική προεπάλειψη, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 

 Ασφαλτική στρώση βάσης, σύμφωνα την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04, πάχους 0,05 

m 

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01. 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

πάχους 0,05 m. 

 Τα ερείσματα θα είναι σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00. 

 Τα στηθαία ασφαλείας θα είναι σύμφωνα ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00 

 

 

Γ10) Το εδάφιο της παραγράφου 8.2.2: 

 

Τροποποιείται ως εξής: 

Τα συστήματα απόσμησης που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι βιόφιλτρα ή άλλο 

ισοδύναµο σύστηµα µε απόδοση άνω του 95%. Η συγκέντρωση των οσµών από την έξοδό 

του θα είναι κατά µέγιστο 500ou/m
3
. 

 

 

Γ11) Το εδάφιο της παραγράφου 8.2.3: 

 
 
Τροποποιείται ως εξής: 
Σκοπός των πλυντηρίδων είναι η εξασφάλιση ικανού χρόνου επαφής ανάμεσα στα υγρό 

που φέρει τα χημικά και τον ρυπασμένο αέρα ώστε να πραγματοποιηθεί η οξείδωση και ο 

παρασυρμός των οσμηρών συστατικών του αέρα και της σκόνης. Θα εγκατασταθούν 

πλυντηρίδες χηµικού καθαρισµού δύο ή τριών (2 ή 3) σταδίων. Εναλλακτικά μπορεί να 

εγκατασταθεί πλυντηρίδα ενός σταδίου, εφόσον επιλεγεί συνδυαστικό σύστημα απόσμησης 

(π.χ. μαζί με βιόφιλτρο).  

 
 

Γ12) Το εδάφιο της παραγράφου 9.6: 
 

 
 
Διορθώνεται ως εξής: 
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Η αναστροφή των σωρών ωρίμανσης γίνεται με αυτοκινούμενο μηχάνημα 
αναστροφής. Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για αναστροφή σωρών κοµπόστ 
τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής με ελάχιστες διαστάσεις πλάτους και ύψους 
σωρού τουλάχιστον 4,2 και 2,2 m αντίστοιχα. 

Επίσης, στην ίδια παράγραφο, διαγράφεται το παρακάτω κείμενο: 

Μέγιστο βάρος:      ≤10tn 
Μέγιστη πίεση στο έδαφος;    ≤1 kg/cm

2
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Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 
 
Δ1) Θα γίνει ανάρτηση του Κεφαλαίου 5. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ. 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η Προϊσταμένη Τ.Μ.Κ Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ 
   

Αφροδίτη Κωτή   
Πολ.Μηχ/κός   

   
   

Ευαγγελία Γιαννούλα   
Πολ.Μηχ/κός   

   
   

Θεμιστοκλής Καραμούστος Παναγιώτα Μάντζαρη Θεοδώρα Σαργιώτη 
Ηλ.Μηχανικός Τοπ.Μηχ/κός Πολ.Μηχ/κός 
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