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∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή      4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο του έργου αποτελεί η κατασκευή της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγµένων οργανιικών αποβλήτων (κοµποστοποίηση) και του σταθµού µεταφόρτωσης απορριµάτων (ΣΜΑ) του ∆ήµου Προσοτσάνης. Συγκεκριµένα στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας περιλαµβάνεται η διαµόρφωση του χώρου και η κατασκευή του συνόλου των υποδοµών ώστε η εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγµένων οργανικών αποβλήτων (κοµποστοποίηση) και ο σταθµός µεταφόρτωσης απορριµάτων (ΣΜΑ) να λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών.  1.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Οι εκπονούµενες και εγκεκριµένες µελέτες και σχέδια που αφορούν στην υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι κάτωθι: 
• «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ » (ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.) 
• «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» (ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. , 2014)  
• Ενοποίηση των ως άνω µελετών µε τις αντίστοιχες τροποποιήσεις το 2018  1.3 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το προβλεπόµενο έργο θα κατασκευαστεί στην περιοχή που ονοµάζεται αγρόκτηµα «Πετρούσσα», η οποία ανήκει διοικητικά στη ∆.Ε. Προσοτσανης του ∆ήµου Προσοτσάνης Π.Ε. ∆ράµας. Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Προσοτσάνης.   Εικόνα 1: Ευρύτερη περιοχή έργου  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή      5 Πρόκειται για τµήµα µιας µεγαλύτερης δηµοτικής έκτασης µε αριθµό γεωτεµαχίου 9046 δ (βάση κτηµατολογίου), και καταλαµβάνει συνολικά έκταση 11.248 m2. Η προτεινόµενη θέση βρίσκεται εν µέσω της πεδιαδάς γνωστής  ως αγρόκτηµα Πετρούσας, νοτιόδυτικά από τον οικισµό της Πετρούσα και ανατολικά της πολής Προσοτσάνης, πρωτεύουσας του ∆ήµου, σε ευθεία απόσταση περίπου 2,30 km από τα ορια της. Η πρόσβαση στην εγκατάσταση γίνεται µέσου υφιστάµενου αγροτικού χωµατόδροµου ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά της Εθνικής Οδού ∆ράµας Κάτω Νευροκοπίου (Ε57) σε απόσταση περίπου 2,40 km από την έξοδο της Προσοτσάνης πηγαίνοντας προς Σταυρό. Ακολουθώντας τον χωµατόδροµο, η απόσταση από την Εθνική Οδό µέχρι την είσοδο της Μονάδας είναι περίπου 780 m. Η υπό εξέταση θέση βρίσκεται σε µια έκταση στην οποία είναι σχετικά επίπεδη, µε υψόµετρο της περιοχής του οικοπέδου περίπου στο 156,50 m. Έχει ήπιες κλίσεις εντός του χώρου και κυµαίνονται από 3,75 µέχρι 0,85%. Οι συντεταγµένες των ορίων του γηπέδου του έργου δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί : Πίνακας 1: Συντεταγµένες ορίων γηπέδου εγκατάστασης (ΕΓΣΑ 87) Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ Χ Υ 1 Α 500.530,66 4.557.503,77 2 Β 500.682,66 4.557.503,77 3 Γ 500.682,66 4.557.361,77 4 ∆ 500.573,66 4.557.361,77 5 E 500.573,66 4.557.429,77 6 Z 500.530,66 4.557.429,77 ΕΜΒΑ∆Ο Ε =18.660,0  m2  Το µέσο υψόµετρο της περιοχής του έργου είναι περίπου 156,50 m. Η θέση του χώρου παρουσιάζεται στο τοπογραφικό σχεδιο που συνοδεύει την εγκεκριµένη µελέτη.    



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή      6 2 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ   2.1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Η εγκατάσταση της µονάδος κοµποστοποίησης και του ΣΜΑ προβλέπεται να εξυπηρετεί το ∆ήµο Προσοτσάνης, καθώς και τον ∆ήµο Κ. Νευροκοπίου, όσον αφορά την υπηρεσία της κοµποστοποίησης των προδιαλεγµένων στην πηγή οργανικών αποβλήτων.  Ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Προσοτσάνης φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί: Περιοχή µελέτης ανά ∆.∆. Πληθυσµός βάσει απογραφής (ΕΛΣΤΑΤ 2011) Προσοτσάνης  9.065 Σιταγρών  4.001 Σύνολο 13.066 Επιπλέον και όσον αφορά το τµήµα της κοµποστοποίησης των οργανικών από ∆σΠ, θα εξυπηρετείται ο πληθυσµός του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου δηλαδή 7.860 κάτοικοι (σύµφωνα µε την απογραφή του 2011).  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πληθυσµιακή κατανοµή των δύο ∆ήµων, καθώς και η πληθυσµιακή εξέλιξη, σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη απογραφή και τους συντελεστές αύξησης πληθυσµού που προτείνονται από τον ΟΗΕ (όπως παρουσιάζεται στον ΠΕΣ∆Α ΑΜΘ 2016).  Μόνιµος πληθυσµός – Προβολή ως το 2020 ∆ήµος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Κ. Νευροκοπίου 7.860 7.876 7.891 7.907 7.923 7.931 7.939 7.947 7.955 7.963 Προσοτσάνη 13.066 13.092 13.118 13.145 13.171 13.184 13.197 13.210 13.224 13.237  Από τα στοιχεία των ∆ήµων δεν φαίνεται να υπάρχει µεγάλη διακύµανση των απορριµµάτων ανά εποχή.  2.2 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η εξέλιξη της παραγωγής ΑΣΑ και ΒΑ κατά τη διάρκεια των ετών: Πίνακας 2: Πληθυσµός & ποσότητες αστικών αποβλήτων & βιοαποβλήτων (2020) Πληθυσµός Προσοτσάνης 13.237 κάτοικοι Πληθυσµός Νευροκοπίου 7.963 κάτοικοι    Παραγόµενα αστικά απόβλητα Προσοτσάνη 5.454 τόνοι Παραγόµενα αστικά απόβλητα Νευροκοπίου 3.231 τόνοι    Παραγόµενα βιαπόβλητα Προσοτσάνης 1.909 τόνοι Παραγόµενα βιαπόβλητα Νευροκοπίου 1.131 τόνοι    



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή      7 Για την ποσότητα του οργανικού κλάσµατος θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 
• Τα ρεύµατα των βιοαποβλήτων που προβλέπονται να επεξεργάζονται, το είδος, ο τοµέας προέλευσής τους, η παραγωγή τους και ο ρυθµός εξέλιξής τους. 
• Έπειτα, προσδιορίζεται η διαθέσιµη ποσότητα βιοαποβλήτων προς διαχείριση και επεξεργασία. Προσδιορίζεται η µέγιστη δυνατή ποσότητα, η αναµενόµενη αλλά και η διακύµανσή της κατά τη διάρκεια του έτους και της εβδοµάδας. 
• Στο σηµείο αυτό µπορούν να προσδιοριστούν και οι δείκτες παρακολούθησης και να τεθούν οι στόχοι εκτροπής του προγράµµατος.  Όπως προαναφέρθηκε ποσοστιαία τα βιοαπόβλητα αποτελούν περίπου το 35,00% των αστικών αποβλήτων.  Από το πλήθος των βιοαποβλήτων επιλέγεται να εκτρέπεται τα βιοαπόβλητα των οικιών, τα οποία στο σύνολο των βιοαποβλήτων αποτελούν το 86%. Από αυτό το ποσοστό επιλέγεται να εκτρέπεται ξεχωριστά το σύνολο των τροφών και τροφίµων το οποίο ανέρχεται σε 76% και ξεχωριστά τα απόβλητα κήπων και πάρκων ποσοστού 24%.1 Στα παραπάνω ποσοστά για τον σχεδιασµό της µονάδας λήφθηκαν υπόψη σχετικές αποµειώσεις λόγω της µη συµµετοχής όλων των κατοίκων στο πρόγραµµα ∆σΠ και λόγω προσµίξεων στο συλλεγόµενο προϊόν. Οι αποµειώσεις αυτές  κατά την πορεία λειτουργίας της µονάδας µπορούν να επαναπροσδιοριστούν µετά από την καταγραφή των εισερχόµενων ποσοτήτων και να γίνουν οι αντίστοιχες ενέργειες για την καλύτερη δυνατή επεξεργασία των βιοαποβλήτων.  Για τον αρχικό σχεδιασµό η αποµείωση έγινε µε βάση βιβλιογραφικά δεδοµένα. Λήφθηκαν ότι το ποσοστό συµµετοχής των νοικοκυριών θα είναι ίσο µε 60% για τα βιοαπόβλητα και το 30% των παραγόµενων πρασίνων από κηπευτικά ενώ για τις βιοµηχανίες θεωρήθηκε ότι το 60% των παραγόµενων βιοαποβλήτων θα καταλήγουν στην µονάδα. Οι προσµίξεις στο ρεύµα τροφών και τροφίµων θεωρείται ότι θα φτάνουν το 20% µετά από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας ενώ στο ρεύµα κήπων και πρασίνου το 10%.  Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι αναγκαία η παρακολούθηση των συλλεγόµενων ποσοτήτων και η ποιοτική ανάλυση τους για να µπορούν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης της διαδικασία καθώς και η συνεχής ενηµέρωση των κατοίκων για την σωστή διαδικασία την ∆ιαλογής στην Πηγή των Βιοαποβλήτων. Η κατανοµή των παραγόµενων βιοαποβλήτων για το ∆ήµο Προσοτσάνης και Κ. Νευροκόπι και τα σύνολα αυτών περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:  Πίνακας 3: Κατανοµή παραγόµενων βιοαποβλήτων ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ & ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑ Προσοτσάνη   2020 Νευροκόπι 2020 Σύνολο ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (tn) 5.454 3.231 8.685 ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ (tn) 1.909 1.131 3.040 ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΟΙΚΙΩΝ 1.642 973 2.614 ΕΙ∆ΟΣ ΒΑ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΡΟΦΩΝ 1.248 739 1.987                                                 1 Τα αντίστοιχα ποσοστά έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο Error! Reference source not found. όπως δίνονται και στον «Οδηγό εφαρµογής προγραµµάτων ∆ιαλογή στη Πηγή & συστηµάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων» του ΕΠΠΕΡΑΑ 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή      8 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ & ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑ Προσοτσάνη   2020 Νευροκόπι 2020 Σύνολο ΕΙ∆ΟΣ ΒΑ-ΚΗΠΩΝ & ΠΑΡΚΩΝ 394 233 627 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΒΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ* 248 147 395 Επιχειρήσεις λιανικής & χονδρικής 57 34 91 ∆ιάφορες εµπορικές επιχειρήσεις 50 29 79 Εστίασης-∆ιασκέδασης 65 38 103 Εκπαίδευση 20 12 32 Γραφεία & υπηρεσίες 20 12 32 Υγεία & Κοινωνική Μέριµνα 37 22 59 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΒΑ-ΒΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 19 11 30 Παραγωγική ∆ιαδικασία Φρουτων Λαχανικων 2 1 3 Παραγωγική ∆ιαδικασία Κρέατος 2 1 3 Τροφιµων  7 4 12 Οικιακου τύπου  8 5 13  Οπότε το προϊόν τροφών και τροφίµων από οικιακή χρήση και εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα που εκτιµάται ότι θα καταλήξει στην Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων ανέρχεται σε 60%x(1987+395+30)=1.447 τόνοι εκ των οποίων το καθαρό προϊόν ανέρχεται σε 1.447 x 80% = 1158 τόνους το έτος προς κοµποστοποιηση ενώ το υπόλοιπο είναι προσµίξεις.  Αντίστοιχα, το παραγόµενο προϊόν των βιοαποβλήτων από κήπους που εκτιµάται ότι εισέρχεται από την διαδικασία ∆ιαλογή στην Πηγή ανέρχεται σε 627 τόνοι. Το συλλεγόµενο καθαρό προϊόν κήπων µπορεί να ανέρχεται σε 627*30%*90%=169 τόνους. Από τη µελέτη «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» προστέθηκαν οι 730 tn κλαδεµάτων/έτος, µε αναγωγή της συνολικής υπολογιζόµενης ετήσιας ποσότητας συλλογής κλαδεµάτων ανα ηµέρα.   Με βάση τα παραπάνω οι ποσότητες που εκτιµούνται ότι θα καταλήξουν στην διαδικασία της κοµποστοποίησης (χωρίς τις προσµίξεις) είναι:  Πίνακας 4: Εκτιµώµενες ποσότητες προς µονάδα κοµποστοποίησης ΒΑ τροφίµων και τροφών από οικίες 988 Βιοαπόβλητα εµπορικών δραστηριοτήτων 170 Σύνολο Οργανικών 1.158  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή      9 ΒΑ από κήπους και πάρκα  169 Κλαδέµατα/Πράσινα µε απευθείας συλλογής  730 Συνολικά Πράσινα 899 Γενικό σύνολο (∆υναµικότητα εγκατάστασης) 2.057  Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω συνάδουν µε τα προβλεπόµενα του ΠΕΣ∆Α ΑΜΘ 2016 καθώς σύµφωνα µε το βασικό σενάριο της Β’ Φάσης υπολογίζονται οι ακόλουθες ποσότητες προδιαλεγµένου οργανικού που οδηγούνται στην µονάδα κοµποστοποίησης (Πίνακας  4-14.γ. ΠΕΣ∆Α)  Πίνακας 5: Βασικό σενάριο Β φάσης: Ποσότητες προδιαλεγµένου οργανικού (τόνο/έτος) που θα οδηγούνται σε τοπική µονάδα κοµποστοποίησης (2018-2020) α/α ∆ήµος Μονάδα κοµποστοποίησης 2018 2019 2020 Οργανικά από ∆σΠ Οργανικά από ∆σΠ Οργανικά από ∆σΠ 1 Προσοτσάνης Προσοτσάνης 795 806 818 2 Κ. Νευροκοπίου 471 478 485  Σύνολα  1.266 1.284 1.303  Με βάση τα ανωτέρω η µονάδα διαστασιολογήθηκε µε τις ποσότητες που εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα (οι προσµίξεις έχουν αφαιρεθεί):  Είσοδος Ποσότητα Ειδικό βάρος στον κάδο Όγκος (tn/yr) (tn/m3) (m3/yr) Βιοαπόβλητα οικιών 1.157 0,524 2.210,00 ΕΙ∆ΟΣ ΒΑ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΡΟΦΩΝ 988 0,600 1.646,67 ΕΙ∆ΟΣ ΒΑ-ΚΗΠΩΝ & ΠΑΡΚΩΝ 169 0,300 563,33 Βιοαπόβλητα εµπορικών δραστηριοτήτων 170 0,500 340,00 Σύνολο Βιοαποβλήτων 1.158 0,583 1.986,67 ΠΡΑΣΙΝΑ 730 0,300 2.433,33 ΣΥΝΟΛΙΚΑ Κλαδέµατα/Πράσινα 899 0,300 2.996,67 Σύνολο 2.057 0,413 4.983,33         Ηµέρες λειτουργίας  260,00 days/year   Ποσότητα 7,91 tn/day   Όγκος 16,07 m3/day  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή      10  Τα επιµέρους ποιοτικά στοιχεία του εισερχόµενου στη µονάδα για κοµποστοποίηση οργανικού κλάσµατος παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  Πίνακας 6: Επιµέρους ποιοτικά στοιχεία συλλεγόµενων βιοαποβλήτων Παράµετρος Μονάδα µέτρησης  Ποσότητα εισερχοµένων  τον./έτος 2.069 Ολικός όγκος κατά την εισαγωγή στην εγκατάσταση  m3/έτος 4.983 Ειδικό βάρος µετά τον τεµαχισµό2 kg/l 0,492 Υγρασία % 51,26  ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Η εκτίµηση παραγωγής Α.Σ.Α. του ∆ήµου Προσοτσάνης για το έτος 2020 σύµφωνα µε τον ΠΕΣ∆Α 2016 ανέρχεται σε 5.454 tn η οποία λαµβάνεται υπόψη και για το σχεδιασµό των έργων του ΣΜΑ. Σύµφωνα µε το βασικό σενάριο της Β’ Φάσης του ΠΕΣ∆Α ΑΜΘ 2016 υπολογίζονται οι ποσότητες προδιαλεγµένου οργανικού που οδηγούνται σε µονάδα κοµποστοποίησης και οι ποσότητες ανακυκλώσιµων υλικών που συλλέγονται χωριστά.  Οι ποσότητες εισερχόµενων αποβλήτων στο ΣΜΑ αφορούν: (α) σε 3.000 tn σύµµεικτα του ∆. Προσοτσάνης, (β) σε 391 tn υπόλειµµα από την επεξεργασία των ΒΑΑ των δύο ∆ήµων και (γ) σε 1.636 τόνους ανακυκλώσιµων του ∆. Προσοτσάνης.  Θεωρώντας ως πυκνότητα των σύµµεικτων απορριµµάτων 260kg/m3 κατά µέσο όρο (σύµφωνα µε βιβλιογραφικές πηγές) και έχοντας υπόψη ότι η εγκατάσταση θα λειτουργεί για µια βάρδια (8ωρο) και για 260 ηµέρες το έτος θεωρώντας ότι υπάρχει ισοκατανοµή της εισροής των απορριµµάτων κατά την διάρκεια λειτουργίας του υπολογίστηκε ότι η ποσότητα που εισέρχεται στο ΣΜΑ (σύµµεικτα) είναι 3.000/260=11,54 tn/ηµ=44,38 m3/ηµ. Το κοντέινερ που θα χρησιµοποιηθεί είναι χωρητικότητας 30m3. Με συµπίεση 1:1,93 (ΣΜΑ µε χρήση διατάξεων χαµηλής συµπίεσης) κάθε µέρα λειτουργίας η ποσότητα που εισέρχεται στο ΣΜΑ θα συµπιεστεί και θα εξέρχεται ίση µε 23 m3 ανά ηµέρα. Θεωρώντας µέση πυκνότητα ανακυκλώσιµων 130kg/m3 κατά µέσο όρο και έχοντας υπόψη ότι η εγκατάσταση θα λειτουργεί για µια βάρδια (8ωρο) και 260 ηµέρες το έτος θεωρώντας ότι υπάρχει ισοκατανοµή της εισροής των ανακυκλώσιµων κατά την διάρκεια λειτουργίας υπολογίστηκε ότι η ποσότητα που εισέρχεται στο ΣΜΑ (ανακυκλώσιµα υλικά) είναι 1.636/260=6,29 tn/ηµ=48,40 m3/ηµ. Οµοίως, µε συµπίεση 1:1,93 (ΣΜΑ µε χρήση διατάξεων χαµηλής συµπίεσης) η ποσότητα που θα εξέρχεται εκτιµάται 25,07 m3 ανά ηµέρα.  Η ποσότητα υπολείµµατος που θα εξέρχεται εκτιµάται σε περίπου 3 m3 ανά ηµέρα.  Το κάθε κοντέινερ που θα χρησιµοποιηθούν είναι χωρητικότητας 30m3. Βάσει των παραπάνω, θα χρησιµοποιηθεί ένα κοντέινερ για µεταφορά σύµµεικτων και ένα για τα ανακυκλώσιµα. Οι 391 τόνοι υπόλειµµα θα συλλέγονται σε τρίτο κοντέινερ το οποίο θα γεµίζει κάθε περίπου 10 ηµέρες. Εποµένως τα container που απαιτούνται είναι 3 τεµάχια.                                                 2 Με βάση βιβλιογραφικά δεδοµένα το ειδικό βάρος των βιοαποβλήτων τροφών και τροφίµων ανέρχεται σε 400-800 g/l ενώ των βιοαποβλήτων κήπων και πρασίνου σε 100 – 300 g/l. Αντίστοιχα το ποσοστό υγρασίας τροφών και τροφίµων ανέρχεται σε 50-70% ενώ κλαδιών και πρασίνου σε 20 – 60% (Helm 1995:31). 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή      11 Με βάση τα δεδοµένα αυτά τα container που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία της µονάδας είναι 3 τεµάχια (λαµβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις του ΚΟΚ).   



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή      12  3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  3.1 ΓΕΝΙΚΑ Η θέση στην οποία κατασκευάζεται το έργο βρίσκεται στο κέντρο περίπου του ∆ήµου και 2,5km από τα όρια της πόλης της Προσοτσανης. Το γήπεδο καταλαµβάνει έκταση 18,7 περίπου στρεµµάτων. Η έκταση προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την παρούσα µελέτη. Ο χώρος θα περιλαµβάνει όλες τις εγκαταστάσεις υποστήριξης και λειτουργίας της µονάδας κοµποστοποίησης και του Σ.Μ.Α. (αντιπληµµυρικά έργα, περίφραξη, έργα οδοποιίας, κλπ).  Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης στην οποία συστεγάζονται η µονάδα κοµποστοποίησης και ο σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων είναι οι ακόλουθες: 
• Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις, και οι οποίες αφορούν  - εργασίες εξυγίανσης του χώρου (π.χ. αφαίρεση λίθων), - εργασίες για την περίπτωση εξοµάλυνσης του εδάφους του γηπέδου (εκσκαφές ή/και επιχώσεις) και δηµιουργία κλίσεων 1-2 % προς τα έξω για την απορροή οµβρίων. Πρόκειται γενικά για εργασίες που διαµορφώνουν την επιφάνεια του εδάφους του γηπέδου υπερυψώνοντας ή υποβαθµίζοντάς την κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί το απαιτούµενο ύψος για να υποδεχθεί τις επιµέρους εγκαταστάσεις της µονάδας και γενικότερα του συνόλου των έργων υποδοµής. 
• Έργα στέγασης του εξοπλισµού της µονάδας κοµποστοποίησης και έργα διαµόρφωσης του χώρου εγκαταστασης του σταθµού µεταφόρτωσης 
• Λοιπά κτιριακά έργα της εγκατάστασης (π.χ. φυλάκιο εισόδου). 
• Έργα διαχείρισης αποπλυµάτων και στραγγισµάτων. 
• Έργα διαχείρισης οµβρίων υδάτων και αντιπληµµυρικής προστασίας. 
• Έργα βοηθητικών δικτύων υποδοµής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, εξωτερικού φωτισµού κ.λπ. 
• Έργα εσωτερικής οδοποιίας. 
• Λοιπά έργα υποδοµής (π.χ. πύλη/ες, περίφραξη, κ.λπ.)   3.2 ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η χωροθέτηση των έργων υποδοµής και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων έχει γίνει µε τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί µε βέλτιστο τρόπο στο σύνολό της η διαθέσιµη έκταση, τηρώντας πιστά τους περιορισµούς που θέτουν οι χωµατουργικές και οι εδαφοτεχνικές εργασίες. Ο χώρος θα περιλαµβάνει όλες τις εγκαταστάσεις υποστήριξης και λειτουργίας του, όπως περίφραξη, έργα διαχείρισης οµβρίων κτλ. Παρακάτω δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του χώρου και των έργων υποδοµής αυτού:  ∆ιαµόρφωση χώρου εισόδου: Στην είσοδο της εγκατάστασης αµέσως µετά την πύλη, στην δεξιά πλευρά, θα χωροθετηθούν το φυλάκιο εισόδου, η σύνδεση της εγκατάστασης µε το δίκτυο ύδρευσης καθώς και ο σηπτικός βόθρος για την αποχέτευση των εγκαταστάσεων ενώ υπάρχει και πρόβλεψη χώρου στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων.   Η διαµόρφωση της εισόδου έχει γίνει ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερή διακίνηση των εισερχοµένων και εξερχοµένων οχηµάτων, χωρίς να δηµιουργείται συµφόρηση ακόµη και στο µέγιστο 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή      13 κυκλοφοριακό φόρτο. Η θέση που προτείνεται να τοποθετηθεί το φυλάκιο εισόδου είναι κοµβική αφού πρέπει να εξασφαλίζεται οπτική επαφή για την είσοδο και την έξοδο των οχηµάτων δίπλα στην πύλη εισόδου.  Έργα εσωτερικής οδοποιίας: Ο χώρος κίνησης των οχηµάτων θα είναι ασφαλτοστρωµένος χωρίς διακριτή οριοθέτηση της οδοποιίας ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης καθώς και η δυνατότητα των απαραίτητων κινήσεων για την σωστή λειτουργία της εγκαταστασης.  ∆ιαχείριση οµβρίων υδάτων: Τα αντιπληµµυρικα έργα περιλαµβάνουν τη δηµιουργία κατάλληλων κλίσεων του γηπέδου ή/και «βαθιών γραµµών» για την απορροή των οµβρίων, την δηµιουργία ανεπένδυτης τάφρου σε συγκεκριµένα σηµεία του διαµορφωµένου χώρου και την κατασκευή καναλιών όπου απαιτούνται.  Εξωτερικός φωτισµός: Για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης θα προβλέφθεί εξωτερικός φωτισµός, ο οποίος θα εκτείνεται στην περιοχή της εισόδου, στην περιοχή εγκατάστασης του χώρου υποδοχής, στην περιοχή που λαµβάνει χώρα η διαδικασία της κοµποστοποήσης και της ωρίµανσης, καθώς και στο δάπεδο εκφόρτωσης των απορριµµατοφόρων και στο χώρο παραλαβής των απορριµµατοκιβωτίων.   3.3 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ∆ιαµόρφωση χώρου υποδοχής και προεπεξεργασίας εισερχόµενου φορτίου εγκατάστασης κοµποστοποίησης: Ο χώρου θα διαµορφωθεί για να εξυπηρετήσει την υποδοχή του εισερχόµενου φορτίου, τον τεµαχισµό, και γενικά την προεπεξεργασίας αλλά και την οµογενοποίηση και ανάµιξη υλικών. Ο χώρος θα διαµορφωθεί κατάλληλα για να προστατεύεται το υπέδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Ο χώρο θα είναι στεγασµένος µε µεταλλικό στέγαστρο και θα υπάρχουν ειδικές ράµπες πρόσβασης ώστε να µην εισέρχονται τα όµβρια και παρασύρουν τα εισερχόµενα βιοαπόβλητα.  ∆ιαµόρφωση χώρου 1ης Φάσης Κοµποστοποίησης: Η διαµόρφωση του εν λόγου χώρου θα γίνει για να υποδεχθεί το προεπεξεργασµένο προϊόν. ∆ηµιουργούνται σειράδια σε προσαρµοσµένο δάπεδο. Ο χώρος θα είναι τσιµεντοστρωµένος και θα καταλαµβάνει έκταση περίπου 1732.55 m2 και θα διαµορφωθεί κατάλληλα για να προστατεύεται το υπέδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και να επιτρέπει και την κίνηση των οµβρίων. Τα στραγγίσµατα από τις διεργασίες θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στη δεξαµενή στραγγιδίων. Τα στραγγίσµατα/αποπλύµατα θα συλλέγονται σε δεξαµενή και θα µεταφέρονται µε βυτιοφόρο όχηµα από το ∆ήµο για επεξεργασία αυτών ή θα χρησιµοποιούνται για την διαβροχή των σωρών και τη διατήρηση της επιθυµητής υγρασίας.  ∆ιαµόρφωση χώρου 2ης Φάσης Κοµποστοποίησης: Η διαµόρφωση του χώρου θα γίνει για να ωριµάσει το προϊόν, δηλαδή να επιτευχθεί η σταθεροποίηση και η χουµοποίηση του κοµπόστ. Ο χώρος διαµορφώνεται σε ανοικτή πλατεία. Ο χώρος θα είναι τσιµεντοστρωµένος και θα καταλαµβάνει έκταση περίπου 684 m2 και θα διαµορφωθεί κατάλληλα για να προστατεύεται το υπέδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και να επιτρέπει και την κίνηση των οµβρίων.  ∆ιαµόρφωση χώρου Ραφιναρίσµατος - χώρου αποθήκευσης: Η διαµόρφωση του χώρου θα γίνει για να ραφιναριστεί το κοµπόστ (περιλαµβάνει κοσκίνισµα) και να αποθηκευτεί το ραφιναρισµένο προϊόν. Ο χώρος θα βρίσκεται σε τµήµα του στεγασµένο χώρο που είναι για την υποδοχή των βιοαποβλήτων το οποίο είναι µε µεταλλικό στέγαστρο και θα διαµορφωθεί κατάλληλα για να προστατεύεται το υπέδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. (κοινός χώρος µε υποδοχής και προεπεξεργασίας) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή      14  ∆ιαχείριση αποπλυµάτων: Τα ύδατα από την πλύση των χώρων και των µηχανηµάτων αλλά και τα στραγγίσµατα από τις διάφορες διεργασίες στη µονάδα θα συλλέγονται µε κατάλληλες διαµορφώσεις του δαπέδου του χώρου εγκατάστασης των µηχανηµάτων και θα οδηγούνται στη δεξαµενή αποθήκευσης στραγγισµάτων/αποπλυµάτων. Τα στραγγίσµατα/αποπλύµατα θα συλλέγονται σε δεξαµενή και θα µεταφέρονται µε βυτιοφόρο όχηµα προς επεξεργασία ή θα χρησιµοποιούνται για την διαβροχή των σωρών για την διατήρηση της επιθυµητής υγρασίας.   3.4 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)  ∆ιαµόρφωση δαπέδου εκφόρτωσης απορριµατοφόρων: Για την εκτέλεση των εργασιών µεταφόρτωσης των απορριµµάτων απαιτείται η διαµόρφωση ενός υπερυψωµένου δαπέδου πάνω από το οποίο τα απορριµµατοφόρα κατόπιν καταλλήλων ελιγµών θα εκφορτώνουν το περιεχόµενο τους στα απορριµµατοκιβώτια. Η υψοµετρική διαφορά που απαιτείται για τη σωστή και εύρυθµη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι της τάξης των 4,80m. Για τη διαµόρφωσή των δύο δαπέδων είναι απαραίτητη η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε όλο το µήκος του πλατώµατος. Με βάση τη µορφολογία του γηπέδου στη θέση του Σ.Μ.Α., το υψόµετρο διαµόρφωσης του δαπέδου των απορριµµατοκιβωτίων είναι στο +154,50 m. Εποµένως, για την εξασφάλιση της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ επιπέδου φόρτωσης και επιπέδου εκφόρτωσης, το δάπεδο ελιγµών και εκφόρτωσης των απορριµµατοφόρων διαµορφώνεται σε υψόµετρο +159 m.  Για λόγους διευκόλυνσης της κίνησης το δάπεδο εκφόρτωσης των απορριµµατοφόρων θα ασφαλτοστρωθεί. Τα απορριµµατοφόρα προσεγγίζοντας το τοιχίο αντιστήριξης του ανώτερου επιπέδου, κάνουν τους απαραίτητους ελιγµούς, ώστε το πίσω τµήµα της υπερκατασκευής τους, να τερµατίσει σε αυτό, ακριβώς στην είσοδο της χοάνης υποδοχής, όπου µε ανασηκωµένη την υπερκατασκευή αδειάζουν το περιεχόµενό τους. Ουσιαστικά πρόκειται για µία πολύ απλή µεταλλική κατασκευή, η οποία στόχο έχει την ελεγχόµενη ρήψη των απορριµµάτων από το απορριµµατοφόρο στην πρέσσα της εγκατάστασης.   ∆ιαµόρφωση δαπέδου εκφόρτωσης απορριµατοφόρων: Το δάπεδο ελιγµών των οχηµάτων παραλαβής των απορριµµατοκιβωτίων καθώς και αποθήκευσης των απορριµµατοφόρων θα διαµορφωθεί σε υψόµετρο +154,5 m και καταλαµβάνει έκταση 260m2. Η πρέσσα και το container θα είναι τοποθετηµένα, σε παράλληλη διάταξη µε το τοιχίο, στη βάση του και ακριβώς κάτω από τη χοάνη.  Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται ο διασκορπισµός των απορριµµάτων και η διασπορά αιωρούµενων σωµατιδίων. Μπροστά από την θέση του container, υπάρχει διαθέσιµος χώρος για την κυκλοφορία του οχήµατος παραλαβής. Μέσω καταλλήλων ελιγµών θα προσεγγίζει µε το πίσω µέρος του, θα «έλκει» και θα φορτώνει, το γεµάτο απορριµµατοκιβώτιο και µετά το επόµενο στην πλατφόρµα του. Γενικότερα διαµορφώνεται χώρος, ο οποίος κρίνεται απολύτως επαρκής για την αναµονή ή στάθµευση και άλλων οχηµάτων ή απορριµµατοκιβωτίων.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     15   4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα οχήµατα θα εισέρχονται εντός του περιφραγµένου χώρου διερχόµενα από την πύλη εισόδου. Σε µικρή απόσταση από την κεντρική πύλη θα χωροθετηθεί το ζυγιστήριο της Μονάδας. Τα εισερχόµενα στη Μονάδα οχήµατα θα είναι ως επί το πλείστον τα οχήµατα αποκοµιδής των προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων και των πράσινων αποβλήτων. Τα εξερχόµενα από τη Μονάδα οχήµατα θα είναι τα οχήµατα αποκοµιδής του παραγόµενου κοµπόστ. Τα υπολείµµατα της επεξεργασίας θα διατίθενται στο ΧΥΤ  που προβλέπεται από το πρόγραµµα διαχείρισης της περιοχής. Στην είσοδο του χώρου της Μονάδας θα πραγµατοποιείται ζύγιση τόσο των εισερχόµενων όσο και των εξερχόµενων οχηµάτων. Τα οχήµατα θα οδηγούνται από το ζυγιστήριο στον χώρο της µονάδας κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών υλικών και πράσινων αποβλήτων, µέσω της οδοποιίας.  Τα προδιαλεγµένα βιοαπόβλητα οικιών, πράσινα κήπων και κλαδέµατα θα µεταφέρονται στη Μονάδα µε κατάλληλα οχήµατα, θα ζυγίζονται, θα καταγράφονται και θα φορτώνονται σε κατάλληλο τεµαχιστή.  Με ειδική διάταξη στο σύστηµα τεµαχισµού θα σχίζονται οι βιοδιασπώµενοι σάκκοι και θα µειώνεται το µέγεθος τους. Στον τεµαχιστή θα υπάρχει και ειδική µαγνητική διάταξη µέσω µεταφορικής ταινίας που θα αποµακρύνει αυτόµατα τα σιδηρούχα απορρίµµατα πριν τον εισέλθουν στη διάταξη τεµαχισµού.  Η διαδικασία αυτή θα γίνεται στο στεγασµένο Χώρο Υποδοχής στον οποίο έχει προβλεφθεί χώρος αποθήκευσης των εισερχόµενων ποσοτήτων. Στη συνέχεια θα µεταφέρονται στη πλατεία κοµποστοποίησης σε σωρούς. Για την αποφυγή έκλυσης οσµών κατά την βιοξείδωση αλλά και την αποφυγή παράσυρσης των απορριµµάτων από την βροχή και τον άνεµο, οι σωροί θα καλύπτονται από κατάλληλο υλικό, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι δεν διαφεύγουν οσµηρές ενώσεις κατά τη διεργασία.  Η απαιτούµενη υγρασία των σειραδίων, για να λάβει χώρα η διεργασία της κοµποστοποίησης πρέπει να είναι 40-60%. Για το λόγο αυτό τους καλοκαιρινούς µήνες: θα διαµορφώνονται σειράδια µε αναλογία βιοαπόβλητα: κλαδέµατα ίση µε 70:30, ενώ τους χειµερινούς µήνες θα διαµορφώνονται σειράδια µε αναλογία βιοαπόβλητα : κλαδέµατα ίση µε 60:40. Για τη διαδικασία της κοµποστοποίησης θα χρησιµοποιείται αναστροφέας τριγωνικών σωρών. Προβλέπονται 14-15 αναστροφές για την ολοκλήρωση κάθε παρτίδας. Οι παρεµβάσεις (αναστροφή, διαβροχή, προσθήκη του ενός ή του άλλου υλικού) θα καθορίζονται από τις µετρήσεις θερµοκρασιών και υγρασίας.  Στη συνέχεια το κοµποστοποιηµένο υλικό θα µεταφέρεται σε διπλανό χώρο σε ανοικτούς σωρούς και ύψους έως 1,50 µέτρα για το στάδιο της ωρίµανσης για χρονικό διάστηµα περίπου είκοσι οκτώ (28) ηµερών πριν το ραφιναρισµά του. Λόγω ύπαρξης του αναστροφέα είναι θεµιτό η ανάδευση τους να γίνεται και για αυτή τη φάση µε τον αναστροφέα παρόλο που δεν είναι τόσο έντονες οι ανάγκες για αναµόχλευση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται και καλύτερα αποτελέσµατα. Στο στάδιο αυτό δεν θα υπάρχουν οχληρές οσµές αλλά λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή προβλέπεται και σε αυτό το στάδιο να είναι σκεπασµένα τα σειράδια µε τις ειδικές µεµβράνες. Προβλέπεται να είναι στοιβαγµένα σε µορφή σειραδίων.  Στη συνέχεια το κοµποστοποιηµένο υλικό θα φορτώνεται µε το φορτωτή στο περιστροφικό κόσκινο. Εκεί θα διαχωρίζονται τα υπερµεγέθη υλικά – άνω των 10mm τα οποία θα αποµακρύνονται προς το ΧΥΤΑ.   



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     16  4.2 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ – ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα οχήµατα θα εισέρχονται εντός του περιφραγµένου χώρου διερχόµενα από την Κεντρική Πύλη Εισόδου. Σε µικρή απόσταση από την κεντρική πύλη είναι χωροθετηµένο το Φυλάκιο Εισόδου. Τα εισερχόµενα στη µονάδα οχήµατα θα είναι ως επί το πλείστον τα απορριµµατοφόρα αποκοµιδής των βιοαποβλήτων και των κλαδεµάτων. Τα εξερχόµενα από τη Μονάδα οχήµατα θα είναι τα οχήµατα αποκοµιδής των προϊόντων και παραπροϊόντων κόµποστ και υπολείµµατος. Στην είσοδο θα ελέγχονται  
• η κατηγορία/είδος (π.χ. πράσινα, βιοαπόβλητα από ΑΣΑ, γεωργικά υπολείµµατα κ.λπ.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία. Απόβλητα που δεν είναι κατάλληλα για κοµποστοποίηση δεν παραλαµβάνονται και αποµακρύνονται άµεσα ή τοποθετούνται σε ειδικά κοντέινερ προκειµένου να αποµακρυνθούν το συντοµότερο δυνατόν. 
• η ποσότητα (τόνοι ή για µικρότερες ποσότητες m3).  
• τα στοιχεία του παραγωγού των αποβλήτων και του µεταφορέα/κατόχου.  Η παραλαβή βιοαποβλήτων από ΑΣΑ θα γίνεται χωριστά από αυτά των εµπορικών καταστηµάτων και των ξηρών γεωργικών υπολειµµάτων, ώστε να είναι δυνατή η πρόσµειξή τους στην επιθυµητή αναλογία κατά τη φάση διαµόρφωσης των σωρών χώνευσης. Τα παραληφθέντα οργανικά απόβλητα χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) µε εξαψήφιο κωδικό. Στην είσοδο του χώρου θα πραγµατοποιείται ζύγιση τόσο των εισερχόµενων όσο και των εξερχόµενων οχηµάτων. Τα οχήµατα οδηγούνται από το ζυγιστήριο στο χώρο της προεπεξεργασίας των εισερχόµενων οργανικών αποβλήτων, µέσω κλάδου της οδοποιίας η οποία θα κατασκευαστεί για αυτόν τον λόγο.  Ακολουθεί η εναπόθεση του οργανικού κλάσµατος ανά κατηγορία υλικού σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης, µέχρι να ξεκινήσει η προεπεξεργασία του.  Για την διαµόρφωση των επιπέδων και των χώρων όπου θα εκτελούνται οι ελιγµοί των οχηµάτων µεταφοράς οργανικού κλάσµατος θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες για την ισοπέδωση των χώρων και την κατασκευή της εσωτερικής οδού.  4.3 ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.3.1 Γενική περιγραφή βασικών λειτουργιών Η µονάδα υποδοχής θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και οργάνωση ώστε να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα των παρακάτω διεργασιών: 1. Υποδοχή και προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων (µέχρι την προεπεξεργασία τους) 2. Τεµαχισµός  3. Προσθήκης υλικών δηµιουργίας πορώδους Οι βασικές διεργασίες που λαµβάνονται κατά την προεπεξεργασία (τεµαχισµός) έχουν ως στόχο τη ρύθµιση: της υγρασίας, της σχέσης C/N και της δοµής υλικού (ολικός όγκος πόρων), καθώς και στη ενδεχόµενη χρήση βοηθητικών και συµπληρωµατικών υλικών. Οι εγκαταστάσεις υποδοχής των βιοαποβλήτων θα λειτουργούν ως χώρος εκκένωσης των απορριµµατοφόρων. Επιπλέον λειτουργούν ως προσωρινός αποθηκευτικός χώρος παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης της ηµερήσιας εισερχόµενης ποσότητας των απορριµµάτων έως τη σταδιακή επεξεργασία τους. Η υποδοχή των αποβλήτων θα γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένη πλατεία υποδοχής, οριοθετηµένη από τοιχία, µε δίκτυο αποµάκρυνσης στραγγισµάτων. Η διακίνηση των απορριµµάτων θα γίνεται µε χρήση 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     17  φορτωτή. Ο χειριστής του φορτωτή θα είναι υπεύθυνος και για τον οπτικό έλεγχο των αποβλήτων, αποµακρύνοντας τυχόν ογκώδη ή επικίνδυνα για τον κατάντη εξοπλισµό απόβλητα.  Τα ζυµώσιµα προδιαλεγµένα οργανικά απορρίµµατα θα προωθούνται στη συνέχεια στον τεµαχιστή. Στο τέλος του τεµαχιστή τοποθετείται µεταφορική ταινία εξόδου, η οποία φέρει και µαγνήτη για την αποµάκρυνση σιδηρούχων προσµίξεων.  Παράλληλα, τα εισερχόµενα πράσινα απόβλητα θα εκφορτώνονται σε αντίστοιχο σηµείο της πλατείας υποδοχής, µε ικανότητα αποθήκευσης της µέγιστης ηµερήσιας εισερχόµενης ποσότητας πράσινων αποβλήτων, από όπου θα θρυµµατίζονται στον τεµαχιστή και θα τροφοδοτούνται προς ανάµιξη µε τα βιοαπόβλητα.  4.3.2 Αποµάκρυνση επικίνδυνων υλικών και ξένων προσµίξεων Αµέσως µετά την παραλαβή του οργανικού κλάσµατος πραγµατοποιείται η αποµάκρυνση ξένων προσµίξεων / ακατάλληλων και επικίνδυνων υλικών (π.χ. µέταλλα, πλαστικό, γυαλί), τα οποία εναποτίθενται σε ειδικό χώρο και κατόπιν θα µεταφέρονται εκτός της εγκατάστασης ως υπόλειµµα προς διάθεση στο ΧΥΤΑ της Καβάλας. Η αποµάκρυνση του χονδρόκοκκου υλικού θα γίνεται: 
• Στη φάση της προεπεξεργασίας πριν τον τεµαχισµό και µετά µε το µαγνητικό διαχωριστή 
• Μετά από τη φάση της ωρίµανσης (2η φάση κοµποστοποίησης) µε κοσκίνισµα του χονδρόκοκκου υλικού (>10 mm).  4.3.3 Τεµαχισµός Πριν τη διαµόρφωση των σωρών χώνευσης το σύνολο του παραληφθέντος οργανικού κλάσµατος θα τεµαχίζεται µε κινητό τεµαχιστή (µε κινητήρα ντήζελ) για τη δηµιουργία όσο το δυνατόν µεγαλύτερης επιφάνειας για τη δράση των αποδοµητών µικροοργανισµών. Το µέγεθος των τεµαχισµένου υλικού θα κυµαίνεται από λίγα χιλιοστά µέχρι µερικά εκατοστά (10 cm ή και µεγαλύτερο). Ο τεµαχισµός γίνεται είτε κατά κατηγορία αποβλήτου και χωριστή εναπόθεση είτε ταυτόχρονα µε όλες τις κατηγορίες υλικού, στην επιθυµητή αναλογία. Σε περίπτωση τεµαχισµού διαφόρων κατηγοριών οργανικού κλάσµατος η διαµόρφωση των σωρών χώνευσης γίνεται αµέσως µε τη ρύθµιση της εκροής από τον τεµαχιστή απευθείας στις θέσεις των σειρών.  4.3.4 Οµογενοποίηση και ανάµιξη υλικών Στόχος είναι η εξασφάλιση α) µιας όσο το δυνατόν «υψηλής ποσότητας» υγρασίας στο επεξεργασµένο υλικό και β) ενός τέτοιου ολικού όγκου πόρων ώστε να υπάρχει η κατάλληλη παροχή οξυγόνου µε όσο το δυνατόν λιγότερα τεχνικά µέτρα (παροχή νερού, αναστροφές κ.λπ.) για ένα όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Για την καλύτερη βιολογική αποδόµηση του οργανικού υλικού απαιτούνται : 

• Παρουσία νερού/υγρασίας (µέγιστο 75%). 
• Επάρκεια ολικού όγκου πόρων (µεταξύ 30 – 50%). 
• Κατάλληλη σχέση C/Ν (20/25 – 35/40 : 1) Η οµογενοποίηση και ανάµιξη υλικών θα γίνεται µε χρήση του φορτωτή. Η σωστή προετοιµασία του οργανικού κλάσµατος των απορριµµάτων προς κοµποστοποίηση αποτελεί τη βασικότερη παράµετρο για την επιτυχία των διεργασιών. Ο σωρός χρειάζεται την κατάλληλη αναλογία από υλικά πλούσια σε άνθρακα (πχ ξερά φύλλα, κοµµάτια ξύλου, ροκανίδια κτλ) και υλικά πλούσια σε άζωτο (πχ κοµµένα χόρτα κτλ). Η 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     18  επίτευξη του ιδανικού µίγµατος είναι περισσότερο θέµα εµπειρίας παρά επιστηµονικής ακρίβειας. Η ιδανική αναλογία είναι περίπου 3 µέρη υλικών πλούσια σε άνθρακα προς 1 µέρος πλούσιο σε άζωτο.   4.3.5 Περιγραφή διαµόρφωσης χώρου Ο χώρος παραλαβής και ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης της πρώτης ύλης θα είναι ανοιχτός, σε σταθερή επιφάνεια, κατάλληλων διαστάσεων, µε µονωτικό υπόστρωµα από µπετόν και κατάλληλο οπλισµό. Για την αποστράγγιση των παραγόµενων στραγγισµάτων θα δηµιουργηθούν κατάλληλες κλίσεις στην επιφάνεια του χώρου και σύστηµα καναλιών που θα συλλέγουν τα νερά σε φρεάτια τα οποία θα οδηγούνται στη δεξαµενή αποθήκευσης στραγγισµάτων / αποπλυµάτων. Εναλλακτικά µπορούν να αξιοποιούνται για διαβροχή των σωρών για την διατήρηση της επιθυµητής υγρασίας. Για την ασφαλή κίνηση των οµβρίων υδάτων θα προβλεφθεί η δηµιουργία κατάλληλων κλίσεων στην επιφάνεια. Λόγω ότι όλη η επιφάνεια είναι σε επίχωση θα προστατευεται από τα οµβια των εξωτερικών καµπυλών.   4.3.6 Απαιτήσεις στη λειτουργία Στόχος της παρούσας φάσης είναι η ασφαλής είσοδος και η προεπεξεργασία των εισερχόµενων φορτίων. Επιπλέον, στη φάση αυτή διαχωρίζεται το κατάλληλο υλικό από τις προσµίξεις και προστίθενται τα απαραίτητα στοιχεία για τη ρύθµιση  της υγρασίας, της σχέσης C/N και της δοµής υλικού (ολικός όγκος πόρων) των βιοαποβλήτων. Η φάση αυτή θα καθορίζει κατά πολύ την τελική ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στη φάση αυτή θα απαιτηθούν τα ακόλουθα: 
• Τεµαχιστής κλαδιών-ξύλου/βιοαποβλήτων 
• Μαγνητικός διαχωριστής 
• Φορτωτής  4.4 ΧΩΡΟΣ 1ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.4.1 Γενική περιγραφή βασικών λειτουργιών Η βασική λειτουργία του χώρου θα βασίζεται σε ένα απλό ανοιχτό σύστηµα κοµποστοποίησης σε σωρούς, µέχρι την απαιτούµενη σταθεροποίηση του υλικού (σταθερή θερµοκρασία <40οC). Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις αφορούν κυρίως στη θερµοκρασία, στην υγρασία και στην παροχή οξυγόνου. Η διαµόρφωση των σωρών ταχείας χώνευσης του προεπεξεργασµένου υλικού θα γίνεται µε φορτωτή στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο από µπετόν.  4.4.2 Περιγραφή λειτουργίας συστήµατος  Η επιλεχθείσα τεχνολογία κοµποστοποίησης θα είναι τα αναδευόµενα σειράδια (windrows).  Για τη διαστασιολόγηση των σωρών θα λαµβάνονται υπόψη: η παραγόµενη ποσότητα τεµαχισµένης πρώτης ύλης, η µέθοδος ταχείας χώνευσης, η διάρκεια της βιοοξείδωσης, δυνατότητα σχηµατισµού σωρών µε φορτωτή.  Οι παράµετροι που ρυθµίζουν τη διαδικασία της εντατικής κοµποστοποίησης (ταχεία χώνευση) και που πρέπει να παρακολουθούνται είναι : 
• Θερµοκρασία (55 – 60 οC) 
• Υγρασία (55 – 60%) 
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• pH 
• Περιεκτικότητα σε θρεπτικά (ο λόγος C/N πρέπει να κυµαίνεται από 25:1 - 35:1 για να έχουµε βέλτιστα αποτελέσµατα) Οι διαµορφούµενοι σωροί θα είναι τριγωνικής διατοµής, µε τις ακόλουθες διαστάσεις: 
• Μήκος διαµορφωµένων σωρών: 35 m  
• Πλάτος διαµορφωµένων σωρών: 3,20 m  
• Ύψος διαµορφωµένων σωρών: 1,50 m 
• Συνολική επιφάνεια διαµορφωµένου σωρού: Ε = 112 m2. Οι σωροί θα διαµορφωθούν κατά µόνας σε µία σειρά και θα απέχουν µεταξύ τους 1 m. Κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης κοµποστοποίησης θα πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον τρεις (3) αναστροφές/γυρίσµατα µε τον αναστροφέα και βασικό κριτήριο τη θερµοκρασία χώνευσης, καθώς τυχόν διατήρηση της θερµοκρασίας σε χαµηλά επίπεδα σηµαίνει έλλειψη οξυγόνου ή έλλειψη νερού ή περίσσεια νερού. Για τη ρύθµιση της θερµοκρασία γενικά ισχύουν τα ακόλουθα: 
• Μετά τη θερµική υγειονοποίηση επιδιώκεται θερµοκρασία < 55 οC και υγρασία > 45 – 55%. 
• Απαγορεύεται για σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα η θερµοκρασία να ξεπεράσει τους 65 οC. Αναλόγως της κατάστασης (π.χ. υψηλές θερµοκρασίες, χαµηλή υγρασία) θα γίνεται ή όχι η διαβροχή του υλικού. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κοµποστοποίησης εξασφαλίζεται η δυνατότητα οµοιόµορφης παροχής νερού στην απορριµµατική µάζα (σε συνάρτηση µε: πρόοδο της κοµποστοποίησης, είδος υλικού, δοµή σωρών) µέχρι η θερµοκρασία του υλικού να σταθεροποιηθεί κάτω από του 40 οC. Με το σωστό αριθµό αναστροφών του υλικού και τη διαβροχή εξασφαλίζονται: 
• Η διατήρηση της θερµοκρασίας χώνευσης στη βέλτιστή της τιµή (55 – 60 οC). 
• Η παροχή του απαιτούµενου οξυγόνου στη µικροχλωρίδα (όχι λιγότερο από 5% Vol.) 
•  Η παραπέρα οµογενοποίηση του µείγµατος των υλικών. 
• Η µεταφορά υλικού από εξωτερικά στρώµατα των σωρών στο εσωτερικό τους για καλύτερη βιοαποδόµησή τους. Η διάρκεια της 1ης φάσης κοµποστοποίησης θα είναι 6 εβδοµάδες, σε συνάρτηση µε τη βιοξείδωση (ταχεία χώνευση) του οργανικού κλάσµατος (µέσω µικροοργανισµών) η οποία εξαρτάται κυρίως από τη σύσταση και τον τρόπο προεπεξεργασίας του πρωτογενούς υλικού.  Η λήξη της 1ης φάσης κοµποστοποίησης ολοκληρώνεται όταν η θερµοκρασία χώνευσης δεν υπερβαίνει κατά πολύ τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος (< 40 οC). Η συνολική απώλεια όγκου στη 1η φάση κοµποστοποίησης αναµένεται να είναι της τάξης του 25%, γεγονός που λαµβάνεται υπόψη για το σχεδιασµό της 2ης φάσης κοµποστοποίησης (ωρίµανση). Περιµετρικά του χώρου που θα τοποθετηθούν οι σωροί θα υπάρχει ελεύθερος χώρος για την ευχέρεια των κινήσεων των µηχανηµάτων και για τη διαµόρφωση των σωρών.  4.4.3 Γενική περιγραφή διαµόρφωσης χώρου Ο χώρος της 1ης Φάσης κοµποστοποίησης θα είναι ανοιχτός σε σταθερή επιφάνεια από σκυρόδεµά, εµβαδού 1.732,55 µ2. Η διαµόρφωση του δαπέδου του διαµορφωµένου χώρου θα είναι ανηψωµένη κατά 0,15 στην βόρεια πλευρά του και θα καταλήγει στο ίδιο επίπεδό µε τον διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο στην νότια πλευρά του. Ο χώρος θα έχει µια ελαφριά κλίση της τάξης του 2,53% περίπου προς το κανάλι συλλογής των 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     20  στραγγιδίων. τα οποία µετά θα οδηγουνται στη δεξαµενή στραγγιδίων. Θα υπάρχουν ραµπες σε όλες της πλευρες για την προσβαση στον χώρο. Για την προστασία των σωρών προβλέπεται η κάλυψη τους από µεµβράνη ειδικών προδιαγραφών που θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά και µεταξύ άλλων θα είναι ανθεκτική σε χαµηλές θερµοκρασίες, η οποία θα εξασφαλίζει ότι δεν θα διαφεύγουν οσµηρές ενώσεις κατά τη διεργασία κοµποστοποίησης.  4.4.4 Απαιτήσεις στη λειτουργία Στόχος είναι η σταθερή και εύρυθµη αερόβια βιοαποδόµηση των οργανικών υλικών, κυρίως µε την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών αερισµού και τη ρύθµιση της υγρασίας στην απορριµµατική µάζα.  Κατά την 1η Φάση Κοµποστοποίησης πρέπει να καταγράφονται στοιχεία µέτρησης και εκτάκτων συµβάντων. Σε αυτά περιλαµβάνονται: 
• Σύσταση κάθε παραλαβής υλικού ξεχωριστά (ανά κατηγορία υλικού). 
• Μέτρηση θερµοκρασίας. 
• Χρόνος αναστροφής υλικού. 
• Ποσότητα υγρασίας (εκτίµηση). 
• Μέτρα διαβροχής υλικού. 
• Μέτρα παροχής αέρα. 
• Άλλα µέτρα (π.χ. ενδιάµεσο κοσκίνισµα, κάλυψη µε µεµβράνες, ανάµιξη υλικών). 
• Έκτακτα περιστατικά (π.χ. πυρκαγιά, αβαρίες µηχανηµάτων) Τα απαιτούµενα µηχανήµατα και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την 1η Φάση είναι: 
• Μηχανολογικός εξοπλισµός για εργασίες τροφοδοσίας, κοσκινίσµατος και αναστροφής υλικού (αναστροφέας σωρών). 
• Φορτωτής 
• Εξοπλισµός µέτρησης θερµοκρασίας (ηλεκτρονικό ή µεταλλικό θερµόµετρο µε δυνατότητα το αισθητήριό του να φτάνει σε βάθος 50 cm µέσα στους σωρούς) σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  
• Εξοπλισµός προσδιορισµού υγρασίας (θα παίρνεται δείγµα από βάθος 50 cm) µε τη βοήθεια ζυγού ακριβείας και µε ένα θάλαµο 105 οC (ή και µε άλλο τρόπο.) 
• Εξοπλισµός διαβροχής υλικού, µέτρησης οξυγόνου και µεθανίου. 
• Ειδικές µεµβράνες για κάλυψη του υλικού   4.5 ΧΩΡΟΣ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΩΡΙΜΑΝΣΗ) 4.5.1 Γενική περιγραφή βασικών λειτουργιών Στο χώρο αυτό θα πραγµατοποιείται η φάση της σταθεροποίησης και της χουµοποίησης του κοµπόστ σε σταθερά µεσοφιλικές ή και ψυχροφιλικές θερµοκρασίες (<40οC). Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο προκειµένου το υλικό να αποκτήσει τις ιδιότητες του χουµοποιηµένου υλικού προκειµένου να βρει γεωργικές εφαρµογές. Το υλικό στο στάδιο αυτό χάνει την ελαφρά δύσοσµη ιδιότητα και αποκτά την ευχάριστη οσµή του humus. Συγκεκριµένα στη 2η φάση κοµποστοποίησης επιδιώκεται: 

• Η συνέχιση της αερόβιας χώνευσης των «δύσκολων» υλικών (π.χ. κυτταρίνη, λυγνίνη) υπό µεσοφιλικές – ψυχροφυλικές συνθήκες. 
• Η σταθεροποίηση µέσω έντονης αποδόµησης της µικροβιακής βιοµάζας και των  παθογόνων µικροοργανισµών. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     21  • Η προετοιµασία /παραγωγή ποιοτικά υψηλού επιπέδου υλικού, χωρίς εκποµπές ρύπων, που θα οδηγηθεί για ραφινάρισµα. Η συνολική απώλεια όγκου στη 2η φάση κοµποστοποίησης αναµένεται να είναι της τάξης του 20%.  Το εξερχόµενο υγιεινοποιηµένο οργανικό θα οδηγείται σε πλατεία ωρίµανσης όπου θα παραµένει σε σειράδια για διάστηµα τουλάχιστον ενός µήνα (ΚΥΑ 114218/1997). Η ωρίµανση θα πραγµατοποιείται σε πλατεία, όπου οι σωροί θα καλύπτονται από µεµβράνη ειδικών προδιαγραφών, όπου το κοµποστοποιηµένο οργανικό κλάσµα θα διαστρώνεται σε σειράδια και θα παραµένει αναδευόµενο ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  Η διαδικασία της ωρίµανσης του υλικού (2η φάση κοµποστοποίησης) πραγµατοποιείται σε σωρούς τριγωνικής διατοµής. Το ύψος των σωρών θα είναι 2,10 m. Η απαιτούµενη υποδοµή και ο µηχανολογικός εξοπλισµός εξαρτώνται από την απόδοση και τα αποτελέσµατα της 1ης φάσης κοµποστοποίησης. Παρότι οι απαιτήσεις σε οξυγόνο λιγοστεύουν, απαιτείται σε ικανοποιητικό βαθµό η παροχή οξυγόνου, ενώ δεν επιτρέπεται η διαβροχή του υλικού.  Για την οµαλή εξέλιξη της διεργασίας της ωρίµανσης είναι απαραίτητη η ανάδευση του υλικού. Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιηθεί ο φορτωτής ή/και ο αναστροφέας. Η ανάδευση θα επιτυγχάνει την πλήρη αναδιάταξη του συνόλου της µάζας του σειραδίου, µεταφέροντας υλικό µε κατεύθυνση από την βάση του σειραδίου προς την κορυφή, µε τρόπο ώστε το υλικό που βρίσκεται, πριν την ανάδευση, στα κατώτερα στρώµατα του σειραδίου, µετά την ανάδευση να µεταφέρεται στα ανώτερα στρώµατα.  Η διαδικασία αυτή αποκαθιστά ανά τακτά χρονικά διαστήµατα την οµοιογένεια του υλικού µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται πλήρης οµοιόµορφη ωρίµανση όλης της µάζας του σειραδίου εντός του χρόνου παραµονής του υλικού στην µονάδα ωρίµανσης.  Με την ανάδευση εξασφαλίζονται τα ακόλουθα : 
� ∆ιαρρηγνύονται σβώλοι υλικού που τυχόν έχουν σχηµατιστεί, ο αερισµός της µάζας των οποίων είναι προβληµατικός. 
� Καταστρέφονται δίοδοι αέρα που τυχόν έχουν σχηµατισθεί εντός της µάζας του υλικού λόγω της στάσιµης κλίνης του υλικού.  
� Επιπλέον, µε την ανάδευση εισέρχεται ποσότητα φρέσκου αέρα, απαραίτητη για την εξέλιξη των βιολογικών διεργασιών, ενώ το σχήµα του σειραδίου και το γεγονός ότι στο εσωτερικό αυτού η αναπτυσσόµενη θερµοκρασία είναι υψηλότερη από την εξωτερική προκαλεί τον ελκυσµό αέρα από τη βάση του σειραδίου προς τη κορυφή του µε αποτέλεσµα την συνέχιση του αερισµού µε ήπια κυκλοφορία αέρα στο σύνολο της µάζας ακόµη και µετά την ανάδευση. Μετά την ολοκλήρωση της παραµονής στη Μονάδα Ωρίµανσης το υλικό καθαιρείται από το σειράδι µε το φορτωτή και εν συνεχεία τροφοδοτείται στο τµήµα ραφιναρίσµατος και ενσάκισης.  4.5.2 Περιγραφή διαµόρφωσης χώρου Ο χώρος της 2ης Φάσης κοµποστοποίησης θα είναι ανοιχτός σε σταθερή επιφάνεια, µε εµβαδόν περίπου 684m2. Για την προστασία των σωρών προβλέπεται κάλυψη των σωρών από µεµβράνη ειδικών προδιαγραφών που θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά και µεταξύ άλλων θα είναι ανθεκτική σε χαµηλές θερµοκρασίες). 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     22  Η διαµόρφωση του δαπέδου και η διαχείριση των στραγγισµάτων και των οµβρίων θα πραγµατοποιηθεί µε τον ίδιο τρόπο που θα γίνει και για το χώρο της 1ης φασης κοµποστοποιησης. Αναφορικά όµως µε τη χωροθέτηση των σωρών στη φάση ωρίµανσης ισχύουν οι παρακάτω γενικές απαιτήσεις: 
• Ελαφρά κλίση του γηπέδου  
• Ελάχιστη απόσταση από επιφανειακά ύδατα/πηγές/πηγάδια (> 50 m), λαµβανοµένου υπόψη των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου. 
• Σε περιοχές υψηλής υδροπερατότητας του εδάφους όπου βρίσκονται οι σωροί απαιτείται αλλαγή της τοποθεσίας κάθε χρόνο.  
• ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση των σωρών σε ελαφρύ έδαφος (αργιλικό υλικό < 15%), σε καρστικά εδάφη, σε περιοχές µε υψηλό ποσοστό υγρασίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, σε προστατευόµενες περιοχές, σε περιοχές µε υδροφόρο ορίζοντα µέχρι 2 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.  4.5.3 Απαιτήσεις στη λειτουργία Γενικά, απαιτείται η εξασφάλιση όλων των παραµέτρων έτσι ώστε να συνεχιστεί η ήπια αποδόµηση και η χουµοποίηση του οργανικού υλικού και ειδικότερα : 

• κατάλληλες συνθήκες αερισµού (αναστροφή υλικού κάθε 2-4 εβδοµάδες, διατήρηση σταθερής δοµής του υλικού. 
• Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγρασίας (45 – 55%) ώστε να µην ανασταλούν οι βιολογικές δράσεις ολοκλήρωσης της φάσης ωρίµανσης µε απαίτηση ή απαγόρευση διαβροχής ανάλογα τις αναπτυσσόµενες θερµοκρασίες εντός της µάζας του και τους κλιµατικούς παράγοντες. Συνιστάται, λόγω της απαιτούµενης διατήρησης ενός όξινου περιβάλλοντος στους σωρούς, το ύψος των σωρών να ξεπερνά τα 1,5 m µόνο όταν επιτυγχάνονται οι βέλτιστες προϋποθέσεις κοµποστοποίησης (αναστροφή υλικού, υγρασία κ.λπ.).  Λόγω της ύπαρξης αναστροφέα έχει διαµορφωθεί χώρος κατάλληλος για την τοποθέτηση σωρών πλάτους 3,10 και ύψους 1,50µ µήκους 25µ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναστροφής και σε αυτή την φάση της κοµποστοποίησης. Τα απαιτούµενα µηχανήµατα για την 2η Φάση είναι τα ακόλουθα: 

• Φορτωτής ή/και αναστροφέας. 
• Ειδικές µεµβράνες για κάλυψη του υλικού Εκτός από τα ανωτέρω στη φάση αυτή απαιτείται η χρήση του ακόλουθου εξοπλισµού: 
• Εξοπλισµός µέτρησης θερµοκρασίας (ηλεκτρονικό ή µεταλλικό θερµόµετρο µε δυνατότητα το αισθητήριό του να φτάνει σε βάθος 50 cm µέσα στους σωρούς) σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  
• Εξοπλισµός προσδιορισµού υγρασίας (θα παίρνεται δείγµα από βάθος 50 cm) µε τη βοήθεια ζυγού ακριβείας και µε ένα θάλαµο 105 οC (ή και µε άλλο τρόπο.) Ο εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθεί για την καταγραφή στοιχείων µέτρησης. Σε αυτά περιλαµβάνονται :   
• Μέτρηση θερµοκρασίας. 
• Χρόνος αναστροφής υλικού. 
• Ποσότητα υγρασίας (εκτίµηση). 
• Μέτρα διαβροχής υλικού. 
• Μέτρα παροχής αέρα. 
• Άλλα µέτρα (π.χ. ενδιάµεσο κοσκίνισµα, κάλυψη µε µεµβράνες, ανάµιξη υλικών). 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     23  • Έκτακτα περιστατικά (π.χ. πυρκαγιά, αβαρίες µηχανηµάτων)  4.6 ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4.6.1 Γενική περιγραφή βασικών λειτουργιών Κατά κανόνα το ραφινάρισµα του υλικού θα γίνεται αµέσως µετά την ολοκλήρωση της φάσης ωρίµανσης. Μπορεί όµως να πραγµατοποιηθεί και σε άλλες προηγούµενες φάσεις της κοµποστοποίησης, εφόσον λαµβάνονται υπόψη οι βασικοί παράγοντες κοµποστοποίησης (υγρασία, δοµή, θερµοκρασία, έκκληση οσµών).  ∆εν συνιστάται το κοσκίνισµα του υλικού (πραγµατοποιείται µε οπές διαµέτρου < 10 mm) όταν η θερµοκρασία του υλικού δεν είναι < 40οC (κίνδυνος απώλειας σταθερότητας δοµής και καθυστέρηση χουµοποίησης). Στόχος αυτού του σταδίου είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας κοµπόστ µε το ανάλογο λεπτόκοκκο κλάσµα για κάθε περίπτωση χρήσης κοµπόστ.  Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αποµάκρυνση του ακατάλληλου υλικού (πλαστικό, τεµάχια µετάλλου, πέτρες, γυαλί, υλικά µε δοµή ξύλου), ιδιαίτερα όταν το πρωτογενές υλικό προέρχεται από αστικά απόβλητα.  Τα σηµαντικότερα µέτρα που λαµβάνονται αφορούν σε κοσκίνισµα (αποµακρύνονται: χοντρόκοκκο και ακατάλληλα υλικά, ξένες προσµίξεις). Το οργανικό κλάσµα µετά την ωρίµανση του θα οδηγείται στο χώρο ενσάκισης. Συγκεκριµένα, θα χωροθετηθεί διάταξη συσκευαστηρίου αποτελούµενη από ενσακιστήριο compost. Επιπλέον, εντός της εγκατάστασης θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη στεγασµένου χώρου, στον οποίο θα µπορεί να αποθηκευθεί η εβδοµαδιαία ποσότητα παραγόµενου compost προς πώληση ή διάθεση. Ακατάλληλα προϊόντα και υπολείµµατα θα οδηγούνται προς διάθεση στο ΧΥΤΑ της διαχειριστικής ενότητας. 
• Τυποποίηση και αποθήκευση ενός ποιοτικά άριστου τελικού προϊόντος (κοµπόστ). 
• ∆ιάθεση προϊόντος, ανάλογα µε τη ζήτηση υλικού και της εποχικές διακυµάνσεις.  4.6.2 Περιγραφή διαµόρφωσης χώρου Ο χώρος ραφιναρίσµατος θα είναι τµήµα του κτηρίου ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ και θα είναι στεγασµένος µε µεταλλικό στέγαστρο µε κάλυψη µε γαλβανισµένη λαµαρίνα. Η επιφάνεια θα είναι κατασκευασµένη από µπετόν. Ο χώρος αποθήκευσης του ραφηναρισµένου υλικου είναι 83,79 m2.  4.6.3 Απαιτήσεις στη λειτουργία Η µεταφορά και διάθεση των υπολειµµάτων/ακατάλληλων υλικών θα γίνεται στο ΧΥΤΑ Καβαλας.. Θα εξασφαλίζεται ότι το παραγόµενο κοµπόστ θα έχει τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

o η υγρασία του παραγόµενου βιοσταθεροποιηµένου υλικού : < 35% κ.β. 
o η µείωση µάζας που θα επιτυγχάνεται δεν θα είναι µικρότερη του 25% κ.β. των εισερχόµενων στους σωρούς οργανικών αποβλήτων.  
o το παραγόµενο βιοσταθεροποιηµένο υλικό θα είναι υγεινοποιηµένο (απουσία οσµών και απουσία σαλµονέλας σε δείγµα 25gr σε υγρό βάρος).  
o µέγιστη διάσταση κόκκων του κόµποστ 10mm 
o θα γίνεται ιολογικός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ανάλογα µε την προβλεπόµενη χρήση του κοµπόστ, το βαθµό σταθεροποίησης, τις δυνατότητες διάθεσης στην αγορά, η διάρκεια αποθήκευσης του κοµπόστ µπορεί να είναι από 0 ηµέρες έως µερικούς µήνες. 
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• Μετακίνηση συσκευασιών κοµπόστ σε τακτά χρονικά διαστήµατα π.χ. ανά 3-4 εβδοµάδες) Τα απαιτούµενα µηχανήµατα και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για το ραφινάρισµα είναι τα ακόλουθα: 
• κινητό κόσκινο µε οπές 10mm).  
• Εξοπλισµός συρραφής σάκων τυποποιηµένου κοµπόστ. Σύστηµα ενσάκισης. Σε περίπτωση µετακίνησης, λόγω ισχυρών ανέµων, του λεπτόκοκκου κλάσµατος, που τοποθετήθηκε σε ακάλυπτο χώρο, επιβάλλεται λήψη µέτρων (κατάλληλες δενδροφυτεύσεις, κατασκευή τοιχίου, κ.α.).  4.7 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Τα υπολείµµατα θα οδηγούνται µε ασφάλεια στον ΧΥΤ που προβλέπεται από το πρόγραµµά διαχειρησης των στερεών αποβλήτων της περιοχής.  4.8 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ 4.8.1 ∆ιάθεση παραγόµενου κοµπόστ Το παραγόµενο κόµποστ θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µετά από ποιοτικούς ελέγχους και αφού διαπιστωθεί η καταλληλότητα του, ως: 
• Βελτιωτικό εδάφους καλλιεργειών (για εκτάσεις όπου υπάρχουν βρώσιµες καλλιέργειες ή καλλιέργειες ανθοκοµικών προϊόντων.)  
• Βελτιωτικό εδάφους εγκατάστασης χλοοταπήτων. 
• Κάλυψη εδάφους καλλιεργειών. 
• ∆ιαµόρφωση ή αποκατάσταση τοπίου 
• Παρασκευή υποστρωµάτων (ανάπτυξη καλλωπιστικών φυτών, θάµνων, δέντρων,) 
• Αναδασώσεις, δενδροστοιχίες, πάρκα. 
• Υλικό επικάλυψης στο ΧΥΤΑ ή σε ΧΑ∆Α της περιοχής έργου,  
• Υλικό ζώνης εκτόνωσης βιοαερίου,  
• Υλικό διαµόρφωσης πρανών – πλατώ κλπ).    4.8.2 Έλεγχος ποιότητας κοµπόστ Ο έλεγχος της ποιότητας του παραγόµενου κοµπόστ θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και πριν τη διάθεση της κάθε παρτίδας. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τον ιολογικό έλεγχο, ελέγχονται οι παρακάτω παράµετροι ποιότητας κοµπόστ: 
o σχέση C/N, 
o pH, 
o οργανική ουσία, 
o ηλ. αγωγιµότητα, 
o φυτοτοξικότητα. Η υγρασία του παραγόµενου βιοσταθεροποιηµένου υλικού θα είναι κάτω από 35% κ.β. Η µείωση µάζας που θα επιτυγχάνεται δεν θα είναι µικρότερη του 25% κ.β. των εισερχόµενων στους σωρούς οργανικών αποβλήτων. Το παραγόµενο βιοσταθεροποιηµένο υλικό θα είναι υγεινοποιηµένο (απουσία οσµών και απουσία σαλµονέλας σε δείγµα 25gr σε υγρό βάρος). Οι οδηγίες χρήσης κοµπόστ θα δίνονται στη βάση των αποτελεσµάτων των ελέγχων. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     25  Το παραγόµενο κοµπόστ από τη Μονάδα θα αποτελεί προϊόν αυτής, εποµένως κατ’ ελάχιστο πρέπει να πληροί τα κριτήρια της ΚΥΑ 114218/1997, σχετικά µε τα περιεχόµενα βαρέα µέταλλα, το µικροβιακό φορτίο και την κοκκοµετρία. Είναι επιθυµητό δε να πρέπει να πληροί τα κριτήρια της απόφασης 2006/799/ΕΚ της 3ης Νοεµβρίου 2006 για τα Βελτιωτικά Εδάφους ή/και της απόφασης 2007/64/ΕΚ της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 για τα Καλλιεργητικά Μέσα.  Συγκεντρωτικά, οι απαιτήσεις των τριών αυτών νοµοθετικών κειµένων, παρουσιάζονται παρακάτω:  Πίνακας 7: Ποιοτικά χαρακτηριστικά κοµπόστ Παράµετρος Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα εδαφοβελτιωτικά/καλλιεργητικά µέσα, (αποφ. 2006/799 & αποφ. 2007/64, αντίστοιχα) Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ΚΥΑ 114218 Cd (mg/kg dm) 1 10 Cr (mg/kg dm) 100 510 Cu (mg/kg dm) 100 500 Hg (mg/kg dm) 1 5 Ni (mg/kg dm) 50 200 Pb (mg/kg dm) 100 500 Zn (mg/kg dm) 300 2000 As (mg/kg dm) 10 15 Μο (mg/kg dm) 2 - Se (mg/kg dm) 1,5 - F (mg/kg dm) 200 - Σαλµονέλα Απουσία σε 25g - Helminth Ova Απουσία σε 1,5g - E. Coli (MPN) <1000/g 0 (αναφέρεται σε αριθµό εντεροβακτηρίων γενικότερα) PCB’s (mg/kg) -  PAHs (mg/kg) -  Προσµίξεις> 2mm (d.w.) <0,5%  Χαλίκι και πέτρες > 5mm <5%  Περιεκτικότητα σε πλαστικό (% Ξηρού βάρους) <0,5 (µέγεθος βρόχου 2mm) <0,3 Περιεκτικότητα σε γυαλί <0,5 <0,5 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     26  Παράµετρος Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα εδαφοβελτιωτικά/καλλιεργητικά µέσα, (αποφ. 2006/799 & αποφ. 2007/64, αντίστοιχα) Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ΚΥΑ 114218 (% ξ.β.) (µέγεθος βρόχου 2mm) Περιεκτικότητα σε µέταλλο (% ξ.β.) <0,5 (µέγεθος βρόχου 2mm) - Περιεκτικότητα σε πέτρες >5mm (% ξ.β.)  - Υγρασία (%) <75 <40 Οργανική ύλη (%) ≥20 - Ολικό Ν( %) ≤3 (εκ του οποίου το οργανικό Ν ≥ 80%) - Κοκκοµετρική διαβάθµιση για το 90% κ.β. - <10 mm Ηλεκτρική αγωγιµ., dS/m <1,5 (µόνο για τα καλλιεργητικά µέσα)  Επιπλέον, προκειµένου να γίνεται χρήση του compost στις καλλιέργειες, η προαναφερθείσα ΚΥΑ προδιαγράφει τις εξής οριακές τιµές για τις ποσότητες βαρέων µετάλλων που µπορούν να εισάγονται κατ’ έτος στα καλλιεργηµένα εδάφη, µε βάση έναν µέσο όρο 10 ετών.  Πίνακας 8: Οριακές τιµές για τις ποσότητες βαρέων µετάλλων που µπορούν να εισάγονται κατ’ έτος στα καλλιεργηµένα εδάφη βάσει της ΚΥΑ 114218 Παράµετροι Οριακές τιµές (kg/ εκτάριο/έτος) Κάδµιο 0,15 Χαλκός 12,00 Νικέλιο 3,00 Μόλυβδος 15,00 Ψευδάργυρος 30,00 Χρώµιο 5,00 Υδράργυρος 0,10 Η βιοσταθεροποίηση ή ωρίµανση του υλικού, µπορεί να προσδιορίζεται και µε βάση την αναπνευστική δραστηριότητα του υλικού (είτε άµεσα ως AT4 είτε έµµεσα µε το τεστ αυτοθέρµανσης – self-heating test ή rottegrade). Εάν τα υπολειµµατικά ∆ηµοτικά Απόβλητα υφίστανται µηχανική / βιολογική επεξεργασία πριν την τελική τους διάθεση µε ταφή, για να θεωρούνται µη βιοαποικοδοµήσιµα κατά την έννοια του άρθρου 2 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:  • ∆υναµικό αναπνοής 4 ηµερών (Respiration Activity, ΑΤ4) < 10 mg O2/g dm, ή  • ∆είκτη δυναµικής διαπνοής (Dynamic Respiration Index, DRI) < 1000 mg O2/kg VS/h  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     27  Εάν οδηγούνται σε αποτέφρωση πριν την τελική ταφή, για να θεωρούνται µη βιοαποικοδοµήσιµα κατά την έννοια του άρθρου 2 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, θα πρέπει να διαθέτουν Ολικό Οργανικό Άνθρακα (TOC) σε περιεκτικότητα < 5% Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι σε ότι αφορά την περιεκτικότητα του παραγόµενου κοµπόστ σε βαρέα µέταλλα, αυτή εξαρτάται άµεσα από την ποιότητα των εισερχόµενων οργανικών αποβλήτων, καθώς καµία διαδικασία διαχωρισµού δεν µπορεί να τα αποµακρύνει. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διαδικασία συλλογής των οργανικών αποβλήτων στην πηγή και στην ενηµέρωση των πολιτών που συµµετέχουν στην προδιαλογή των οργανικών, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα των εισερχόµενων οργανικών αποβλήτων µε ελαχιστοποίηση της ποσότητας των βαρέων µετάλλων που περιέχονται σε αυτά.  4.9 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο κάτωθι σχηµατικό διάγραµµα απεικονίζεται το ισοζύγιο µάζας στα πλαίσια της λειτουργίας της εγκατάστασης.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     28                  Ογκώδη αντικείµενα           Συσκευασίες            κτλ  Φορτωτής                                     Κλαδέµατα, πράσινα             Φορτωτής                                         Χειρονακτική αφαίρεση ογκωδών αντικειµένων Τεµαχισµός Τεµαχισµός (screening)  1η Φάση Κοµποστοποίησης Σειράδια Σταθεροί σωροί  2η Φάση Κοµποστοποίησης  Κοσκίνισµα - Ραφινάρισµα Συνολική απώλεια  όγκου : 25% Συνολική απώλεια  όγκου : ~ 20% Συνολική απώλεια  όγκου : ~ 20% ΑΦΙΞΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τελικό προϊόν προς διάθεση Ανάµιξη  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     29   5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) 5.1 ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Για την εκτέλεση των εργασιών µεταφόρτωσης των απορριµµάτων απαιτείται η διαµόρφωση ενός υπερυψωµένου δαπέδου πάνω από το οποίο τα απορριµµατοφόρα κατόπιν καταλλήλων ελιγµών θα εκφορτώνουν το περιεχόµενο τους στα απορριµµατοκιβώτια. Η υψοµετρική διαφορά που απαιτείται για τη σωστή και εύρυθµη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι της τάξης των 4,5m.  Για τη διαµόρφωσή των δύο δαπέδων είναι απαραίτητη η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης. Ο χώρος πραγµατοποίησης των εργασιών µεταφόρτωσης βρίσκεται στη νότια πλευρά του γηπέδου, ενώ η είσοδος εντός του γηπέδου της εγκατάστασης κατασκευάζεται στο βόρειο όριο του γηπέδου.  Με βάση τη µορφολογία του γηπέδου, το υψόµετρο διαµόρφωσης του δαπέδου των απορριµµατοκιβωτίων είναι στο +154,50 m.  Εποµένως, για την εξασφάλιση της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ επιπέδου φόρτωσης και επιπέδου εκφόρτωσης, το δάπεδο ελιγµών και εκφόρτωσης των απορριµµατοφόρων διαµορφώνεται σε υψόµετρο +159,80 m. Η είσοδος της εγκατάστασης βρίσκεται σε υψόµετρο +156,00m Για την δυναµικότητα της εγκατάστασης υπάρχει σχετική αναφορά στην παράγραφο 2 της παρούσας.  5.2 ∆ΑΠΕ∆Ο (ΠΛΑΤΩ) ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Μετά την είσοδο στο χώρο τα απορριµµατοφόρα διερχόµενα µπροστά από τον οικίσκο ελέγχου κατευθύνονται προς το νοτιο-ανατολικό τµήµα του γηπέδου, κινούµενα στο ανώτερο επίπεδο της εγκατάστασης, προς την περιοχή του πλατώ όπου διενεργούνται οι διαδικασίες εκφόρτωσής τους.  Το δάπεδο εκφόρτωσης των απορριµµατοφόρων διαµορφώνεται σε υψόµετρο +159,80 m.  Για λόγους διευκόλυνσης της κίνησης το δάπεδο εκφόρτωσης των απορριµµατοφόρων θα ασφαλτοστρωθεί. Τα απορριµµατοφόρα προσεγγίζοντας το τοιχίο αντιστήριξης του ανώτερου επιπέδου, κάνουν τους απαραίτητους ελιγµούς, ώστε το πίσω τµήµα της υπερκατασκευής τους, να τερµατίσει σε αυτό, ακριβώς στην είσοδο της χοάνης υποδοχής, όπου µε ανασηκωµένη την υπερκατασκευή αδειάζουν το περιεχόµενό τους.  Ως εκ τούτου στην ακόλουθη φωτογραφία δίνεται άποψη της χοάνης και του τρόπου προσέγγισής της από το απορριµµατοφόρο, από παρόµοιο έργο. Ουσιαστικά πρόκειται για µία πολύ απλή µεταλλική κατασκευή, η οποία στόχο έχει την ελεγχόµενη ρήψη των απορριµµάτων από το απορριµµατοφόρο στην πρέσσα της εγκατάστασης. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     30   Εικόνα 2: Άποψη της χοάνης επάνω από το πλατώ εκφόρτωσης των απορριµµατοφόρων   5.3 ∆ΑΠΕ∆Ο (ΠΛΑΤΩ) Ε∆ΡΑΣΗΣ CONTAINERS ΚΑΙ ΕΛΙΓΜΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Το δάπεδο ελιγµών των οχηµάτων παραλαβής των απορριµµατοκιβωτίων καθώς και αποθήκευσης των απορριµµατοφόρων θα διαµορφωθεί σε υψόµετρο +155,0 m και καταλαµβάνει έκταση 1048m2.  Η πρέσσα και το container είναι τοποθετηµένα, σε παράλληλη διάταξη µε το τοιχίο, στη βάση του και ακριβώς κάτω από τη χοάνη.  Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται ο διασκορπισµός των απορριµµάτων και η διασπορά αιωρούµενων σωµατιδίων. Μπροστά από την θέση του container, υπάρχει διαθέσιµος χώρος για την κυκλοφορία του οχήµατος παραλαβής. Μέσω καταλλήλων ελιγµών θα προσεγγίζει µε το πίσω µέρος του, θα «έλκει» και θα φορτώνει, το γεµάτο απορριµµατοκιβώτιο αρχικά στο trailer και µετά το επόµενο στην πλατφόρµα του.  Γενικότερα διαµορφώνεται χώρος, ο οποίος κρίνεται απολύτως επαρκής για την αναµονή ή στάθµευση και άλλων οχηµάτων ή απορριµµατοκιβωτίων.   Μετά τη φόρτωση, το ειδικό όχηµα κατευθύνεται προς την έξοδο, µέσω της περιµετρικής εσωτερικής οδού.   Στα ακόλουθα σκαριφήµατα, απεικονίζεται η µεθοδολογία εκφόρτωσης των απορριµµατοφόρων, και αποµάκρυνσης του ειδικού οχήµατος µε το container.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     31   Σκαρίφηµα 1: Τρόπος εκφόρτωσης container στο πλαίσιο                                               Σκαρίφηµα 2: Μεθοδολογία  γεµίσµατος και ρυµούλκησης container από το όχηµα µε το γάντζο  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     32   6 ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 6.1 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ Οι εργασίες διαµόρφωσης του χώρου αφορούν: 
• εργασίες εξυγίανσης του χώρου (π.χ. αφαίρεση λίθων), 
• χωµατουργικές εργασίες για την περίπτωση εξοµάλυνσης του εδάφους του γηπέδου (εκσκαφές ή/και επιχώσεις) και δηµιουργία κλίσεων 1-2 % προς τα έξω για την απορροή οµβρίων. Πρόκειται γενικά για εργασίες που διαµορφώνουν την επιφάνεια του εδάφους του γηπέδου υπερυψώνοντας ή υποβαθµίζοντάς την κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί το απαιτούµενο ύψος για να υποδεχθεί τις επιµέρους εγκαταστάσεις και γενικότερα του συνόλου των έργων υποδοµής.   6.2 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ Τα έργα διευθέτησης οµβρίων σχεδιάζονται για να επιτυγχάνουν την ελαχιστοποίηση του όγκου των επιφανειακών απορροών που εισρέουν στο σύνολο του χώρου και τις παροχετεύουν σε φυσικούς αποδέκτες εκτός του χώρου. Η διαστασιολόγηση των έργων γίνεται πάντα προς την πλευρά της ασφαλείας, λαµβάνοντας υπόψη τις µέγιστες αναµενόµενες επιφανειακές απορροές.  Σύµφωνα µε την τοπογραφική αποτύπωση, το σύνολο των προβλεπόµενων εγκαταστάσεων κατασκευάζονται σε περιοχή µε µικρές υψοµετρικές διαφορές και σε περιοχή διασταύρωσης ρέµατος µε µεγάλη αποστραγγιστική τάφρο. Εποµένως, οι απορροές εξωτερικών λεκανών προς το γήπεδό του είναι αµελητέες.   Για την αντιπληµµυρική προστασία του χώρου σχεδιάζεται τάφρος απορροής οµβρίων στη βόρεια περιοχή του οικοπέδου. Λόγω των µικρών γενικά επιφανειών τα όµβρια ύδατα κινούνται πλανώµενα στις εσωτερικές επιφάνειες. Κατασκευάζεται µια περιµετρική τριγωνική ανεπένδυτη τάφρος (Τ1), πλάτους h=0.40m, z1=z2 = 1.5, η οποία αποφορτίζεται φυσικά. Ο σχεδιασµός των έργων θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (Π.∆. 696/74).   6.3 ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Στραγγίδια παράγονται από την υγροποίηση των υδρατµών που δηµιουργούνται λόγω της υψηλής θερµοκρασίας που επικρατεί στο εσωτερικό του σωρού. Τα στραγγίδια είναι αρκετά ρυπασµένα καθώς παρασύρουν κατά τη δίοδο τους και οργανικά στερεά της ιλύος. Η ποσότητα των στραγγιδίων που παράγεται σε κάθε ηµερήσιο σωρό υπολογίζεται ότι κυµαίνεται περίπου στους 0,84tn/ηµέρα από τα σειράδια κοµποστοποίησης και σε αυτή προστείθονται οι ποσότητες από πλύσεις των χώρων τόσο της µονάδας κοµποστοποίησης όσο και του σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων. Για την αποστράγγιση των παραγόµενων στραγγισµάτων θα δηµιουργηθούν κατάλληλες κλίσεις στην επιφάνεια του χώρου και σύστηµα καναλιών που θα συλλέγουν τα νερά σε φρεάτια τα οποία θα οδηγούνται στη δεξαµενή αποθήκευσης στραγγισµάτων / αποπλυµάτων και από εκεί είτε θα µεταφέρονται µέσω βυτιοφόρων από το ∆ήµο είτε  για διαβροχή των σειραδιών για την διατήρηση της επιθυµητής υγρασίας. Για την αποχέτευση των νερών που προκύπτουν από το πλύσιµο των χώρων κτλ, θα κατασκευαστούν αγωγοί συγκέντρωσης των λυµάτων-αποπλυµάτων, οι οποίοι θα οδηγούν τα λύµατα στη δεξαµενή αποθήκευσης.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     33  Στη συγκεκριµένη µονάδα δεν απαιτείται η κατασκευή ιδιαίτερων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων. Συνοπτικά τα έργα που θα γίνουν είναι: 
• Στο υπόστεγο ραφηναρίας – ενσάκισης θα τοποθετηθεί κανάλι υδροσυλλογής κατά µήκος της ανοιχτής πλευράς της µονάδας. Το κανάλι θα καλύπτεται µε σχάρα βαρέως τύπου από γαλβανισµένες διατοµές σιδήρου. Μέσω αγωγού τα εκπλύµατα θα οδηγούνται στη δεξαµενή συλλογής στραγγιδίων της εγκατάστασης. 
• Στο Υπόστεγο Υποδοχής θα δοθεί στο έδαφος κατάλληλη κλίση ώστε να τοποθετηθεί κανάλι συλλογής των στραγγισµάτων στο κατάντη µέρος του χώρου.  
• Κατασκευή δεξαµενής συλλογής στραγγισµάτων η οποία θα συλλέγει όλες τις παροχές ακαθάρτων που προκύπτουν από την πλατεία τοποθέτησης των σειραδιών κοµποστοποίησης, το χώρο τοποθέτησης των σειραδιών ωρίµανσης και το χώρο προεπεξεργασίας.   Τα στραγγίδια θα οδηγούνται από τους επιµέρους χώρους µέσω αγωγών και κατάλληλων φρεατίων ανοικτής ροής στη δεξαµενή συλλογής στραγγιδίων. Το δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί από σωλήνες u-PVC. Φρεάτια τοποθετούνται σε σηµεία συµβολής αγωγών, αλλαγής διεύθυνσης ή κλίσης. Επίσης η µέγιστη απόσταση ανάµεσα σε 2 φρεάτια δε θα ξεπερνάει τα 50 µέτρα.  Η χωρητικότητα της δεξαµενής υπολογίζεται µε βάση: 

• την ποσότητα των λυµάτων. 
• το χρόνο παραµονή τους σε αυτόν Η δεξαµενή θα είναι διθάλαµη. Στον πρώτο θάλαµο συλλέγονται τα λύµατα και γίνεται ένας διαχωρισµός από τα επιπλέοντα και τα στερεά και στη συνέχεια τα υγρά υπερχειλίζουν στο δεύτερο θάλαµο από όπου είτε αποµακρύνονται είτε χρησιµοποιούνται για την διαβροχή των σειραδιών για την διατήρηση της επιθυµητής υγρασίας.  Ο πρώτος θάλαµος έχει διαστάσεις 1,50x3,00x3,30m και ο δεύτερος θάλαµος έχει διαστάσεις 5,00x3,00x3,50m. Με αυτόν το σχεδιασµό επιτυγχάνεται µόνιµος όγκος λυµάτων στη δεξαµενή ίσος 52,50 m3. Η δεξαµενή θα είναι από σκυρόδεµα και µε τρόπο κατασκευής και υλικά που θα εξασφαλίζουν την πλήρη στεγανότητά της. Η πλάκα επικαλύψεως θα φέρει άνοιγµα επιθεώρησης και εκκένωσής της.     6.4 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6.4.1 Φυλάκιο εισόδου Εντός της εγκατάστασης και πλησίον της πύλης εισόδου θα κατασκευαστεί φυλάκιο εισόδου. Το φυλάκιο εισόδου θα έχει εµβαδό ~15 m². Το καθαρό εσωτερικό ύψος θα είναι 2,24 m. Ο οικίσκος θα έxει έναν κύριο χώρο κι ένα χώρο WC.  Για τη χωροθέτηση του κτιρίου ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

• Να εξασφαλίζεται όσο είναι δυνατό η συνολική εποπτεία του χώρου.  
• Οι ελιγµοί που απαιτούνται για την είσοδο – εκφόρτωση – έξοδο των απορριµµατοφόρων θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. 
• Ο φύλακας θα εκτελεί και άλλες εργασίες. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     34  ∆ίπλα από αυτόν τον οικίσκο, θα τοποθετηθούν δύο ακριβώς όµοιοι, εκ των οποίων ο ένας θα εξυπηρετεί τις ανάγκες παραµονής του προσωπικού (διάλειµµα, ένδυση, κλπ) και ο έτερος θα χρησιµεύει ως αποθήκη υλικών και εργαλείων. Η πυρασφάλεια των χώρων αυτών θα γίνει µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς πυροπροστασίας. Για την αντιµετώπιση των πυρκαγιών θα τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες έτσι ώστε κανένα σηµείο των χώρων να µην απέχει πάνω από 30m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Επιπλέον, θα αναρτηθούν σε ευκρινείς θέσεις κατάλληλες πινακίδες µε οδηγίες πρόληψης – αντιµετώπισης και θα σηµανθούν οι θέσεις πυροσβεστικών υλικών - µέσων και εξόδων κινδύνου, καθώς και επικίνδυνων χώρων. Κοντά στις Η/Μ εγκαταστάσεις θα πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας.  Τα παραγόµενα λύµατα από τους χώρους αυτούς, θα καταλήγουν προσωρινά σε σηπτικό βόθρο και από εκεί θα οδηγούνται µε βυτιοφόρο προς επεξεργασία.  6.4.2 Γεφυροπλάστιγγα Η γεφυροπλάστιγγα θα είναι υπόγεια (εντός τάφρου) και θα έχει διαστάσεις πλατφόρµας 12x3 m. Θα είναι ηλεκτρονική και θα λειτουργεί µε 4 δυναµοκυψέλες (LOAD CELLS) δυναµικότητας 60tn η κάθε µία και θα έχει ικανότητα ζύγισης µέχρι 80 τόνους. Η κλίµακα των ενδείξεων του ζυγιστηρίου και του εκτυπωτή θα έχει µικρότερη υποδιαίρεση 10 Kg. Η καταγραφή των στοιχείων θα είναι αυτόµατη και τα στοιχεία θα µεταφέρονται σε Η/Υ, όπως επίσης και το είδος των αποβλήτων, ο προµηθευτής, η ηµεροµηνία και η ώρα παραλαβής. Η πλατφόρµα κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από οπλισµένο σκυρόδεµα (C 20/25). Οι δοκοί της και οι διαδοκίδες της είναι επίσης κατασκευασµένοι από οπλισµένο σκυρόδεµα C 20/25. Στο σύνολο του το σύστηµα της γεφυροπλάστιγγας θα περιλαµβάνει: 
• Το ζυγιστικό µηχανισµό που θα αποτελείται από τέσσερις (4) δυναµοκυψέλες, ανοξείδωτες, δυναµικότητας 60 τόνων έκαστη, µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα έδρασής τους στις βάσεις και στη γέφυρα. 
• Το ηλεκτρονικό ζυγιστήριο µε την οθόνη του. 
• Τον εκτυπωτή που θα τυπώνει, σε απλό χαρτί ή χαρτί χηµικών καρµπονέ σε τρία αντίγραφα την επωνυµία της υπηρεσίας και όλες τις υπόλοιπες ενδείξεις το ζυγιστηρίου. 
• Όλα τα απαραίτητα για την εγκατάσταση και σύνδεση των παραπάνω, ώστε αυτά να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο που θα παραδοθεί σε λειτουργία, όπως π.χ. τεµάχια έδρασης των δυναµοκυψελών πάνω στις βάσεις και τη δοκό της γέφυρας, κατάλληλες καλωδιώσεις, ειδικές βάσεις ζυγιστηρίου και εκτυπωτή, και γενικά ότι απαιτείται για την καλή λειτουργία όλου του συστήµατος 
• Όλα τα εξαρτήµατα και οι µηχανισµοί που απαιτούνται για την παραλαβή των οριζοντίων φορτίων που ασκούνται πάνω στη γέφυρα από τις δυνάµεις αδράνειας που αναπτύσσονται κατά την δίοδο των οχηµάτων, εκτός εάν τα φορτία αυτά είναι ικανά να παραλάβουν οι δυναµοκυψέλες. 
• Τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή εγκατάστασης λογισµικού διαχείρισης γεφυροπλάστιγγας   6.5 ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ  Η κατασκευή της οδοποιίας χαράχθηκε και µελετήθηκε έτσι ώστε: 1. Να διευκολύνει τη κίνηση των εργαζόµενων στο χώρο των εγκαταστάσεων  
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• Ταχύτητα µελέτης για την οδό: 30 Κm/h 
• Ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων: 28 Km/h 
• Μέγιστη κατά µήκος κλίση: 8% 
• Ελάχιστη επίκλιση σε διατοµή: 1% 
• Μέγιστη επίκλιση σε διατοµή: 4% 
• Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας (καµπυλότητας): 8m  Η κατασκευή του οδοστρώµατος θα αποτελείται από δύο στρώσεις υπόβασης πάχους 0,10m έκαστη σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-150, δύο στρώσεις βάσης πάχους 0,10m έκαστη σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτικό σκυρόδεµα πάχους 50mm σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α-260, ασφαλτική συγκολλητικη στρώση και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα πάχους 50mm σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α-265. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή στάθµευση οχηµάτων πρέπει να παρέχεται επιπλέον χώρος για την απρόσκοπτη διέλευση άλλων οχηµάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγµών.   6.6 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 6.6.1 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση – Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού  6.6.1.1 Εισαγωγή Η τροφοδοσία της εγκατάστασης θα γίνει από το δίκτυο της ∆.Ε.Η. 230/400V-50Hz. και η τοποθέτηση του µετρητή θα γίνει σε ιδιαίτερο πεδίο του γενικού πίνακα της εγκατάστασης. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα περιλαµβάνει, τον Γενικό Πίνακα της εγκατάστασης, τους υποπίνακες των κτιριακών εγκαταστάσεων, τα καλώδια τροφοδότησης όλων των πινάκων και τις απαιτούµενες σωληνώσεις, καλωδιώσεις, συρµατώσεις κλπ., των εγκαταστάσεων φωτισµού, τα φωτιστικά σώµατα κάθε είδους, τους διακόπτες, ρευµατοδότες κλπ., για την επαρκή και ασφαλή λειτουργία των πάσης φύσης καταναλώσεων. Όλα τα υλικά χαµηλής τάσεως θα είναι στάθµης µονώσεως κατάλληλης για την χρήση που προορίζονται και κατ' ελάχιστο 380V. Όλα τα µεταλλικά µέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση θα γειώνονται. Όλα τα κυκλώµατα φωτισµού και κινήσεως (ρευµατοδότες, τροφοδοτήσεις µηχανηµάτων ή συσκευών κλπ.), θα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόµη και στην περίπτωση που οι καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν µεταλλικά αντικείµενα. Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας της εγκατάστασης  θα είναι στεγανός, µετά του απαραιτήτου πίλαρ µε κλείθρο ασφαλείας, θα έχει κατάλληλη διαµόρφωση για την θέση του µετρητή της ∆.Ε.Η και θα τοποθετηθεί πάνω σε βάση από σκυρόδεµα µε τα απαραίτητα υλικά στηρίξεως και στερεώσεως σε θέση σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.  Για την γείωση του ουδέτερου του γενικού ηλεκτρικού πίνακα, προβλέπεται η κατασκευή ηλεκτροδίου γείωσης διατοµής τύπου σταυρού. Το ηλεκτρόδιο θα κατασκευαστεί από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο, µε πάχος επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον 50µm. Οι διαστάσεις του γειωτή θα είναι 5 cm διάµετρος και µήκος 2µ. Το πάχος των ελασµάτων που δηµιουργούν την σταυροειδή διατοµή θα είναι 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     36  3mm. Ο γειωτής θα πρέπει να φέρει στο άνω σηµείο του, συγκολληµένο διάτρητο έλασµα για την προσαρµογή του αγωγού γείωσης. Τα καλώδια ηλεκτροδότησης θα οδεύουν σε πλαστικούς σωλήνες PVC εξωτερικής διαµέτρου Φ90. Όλες οι οδεύσεις των καλωδίων ηλεκτροδότησης θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο θα είναι εντός χάνδακα. Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 70 εκ. Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων θα γίνεται µε εκσκαφή, επανεπίχωση και καλή πάκτωση, σύµφωνα µε της οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι ώστε να αποκλείεται η παραµόρφωσή τους λόγω φορτίων και η αποκάλυψη τους λόγω διάβρωσης του εδάφους. Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους θα γίνεται µε αυτογενή συγκόλληση ή µε µουφάρισµα, έτσι ώστε η επιτυγχανόµενη σύνδεση να είναι στεγανή, λεία εσωτερικά, χωρίς αποµείωση της διατοµής και χωρίς µείωση της αντοχής των τοιχωµάτων. Γενικά το δίκτυο των σωληνώσεων σε όλο το µήκος του θα είναι στεγανό µε λείες εσωτερικές επιφάνειες. Σε κάθε σωλήνα θα εγκαθίσταται εξ’ αρχής γαλβανισµένο σύρµα Φ2mm για την έλξη των καλωδίων στο µέλλον. Στις εγκάρσιες διελεύσεις των δρόµων οι σωλήνες θα εγκιβωτίζονται µέσα σε οπλισµένο σκυρόδεµα Τα άκρα των σωλήνων αυτών θα καταλήγουν σε φρεάτιο καλωδίων. Σε όλες τις αλλαγές κατεύθυνσης και ανά τουλάχιστον 40µ θα τοποθετηθούν φρεάτια 0.5x0.5µ για την έλξη των καλωδίων. Τα φρεάτια θα κατασκευάζονται µε υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους τοιχωµάτων 15 cm τουλάχιστον. Τα φρεάτια θα φέρουν περιµετρικό πλαίσιο και κάλυµµα. Το περιµετρικό πλαίσιο θα είναι εγκιβωτισµένο στο χείλος του φρεατίου και θα διαθέτει υποδοχή για την στήριξη του καλύµµατος. Το κάλυµµα και το πλαίσιο θα είναι ελαφρού τύπου κατασκευασµένο από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) και η όλη κατασκευή θα είναι πλήρως στεγανή. Τα φρεάτια θα είναι στεγανά σε όλη την επιφάνεια.  6.6.1.2 Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Η εγκατάσταση εντός των κτιρίων θα είναι στεγανή (ορατή) και θα χρησιµοποιηθούν καλώδια J1VV-U  Όλες οι γραµµές θα φέρουν αγωγό γείωσης. Για τις γραµµές φωτισµού τα καλώδια θα έχουν διατοµή 1.5 mm, ενώ για τις αντίστοιχες ρευµατοδοτών, διατοµή 2.5 mm. Γενικά οι αγωγοί θα επιλέγονται µε διατοµή που ορίζεται από τους κανονισµούς µε βάση την επιτρεπόµενη ένταση και την ανεκτή πτώση τάσης. Οι διατοµές των αγωγών της εγκαταστάσεως και η διάµετρος των σωλήνων που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνες µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς. Όλες οι καλωδιώσεις θα φέρουν σε χαρακτηριστικά σηµεία και ανά ορισµένες αποστάσεις χαρακτηριστική σήµανση του κυκλώµατος στο οποίο ανήκουν.  Οι οµαδικές πορείες καλωδίων θα τοποθετηθούν εν γένει σε εσχάρες πλάτους 100x35. Οι µεταλλικές σχάρες θα είναι διάτρητες, από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,6mm. Για την σύνδεση των φωτιστικών σωµάτων-ρευµατοδοτών θα χρησιµοποιηθούν πλαστικούς ηλεκτρολογικοί σωλήνεs βαρεώς τύπου. Τα κουτιά ενώσεων θα είναι στεγανά και ευπρόσιτα σε κάθε στιγµή. Οι διακλαδώσεις πρέπει να εκτελούνται εντός κουτιών. Οι ρευµατοδότες θα είναι στεγανοί και θα έχουν πλευρικές επαφές γειώσεως (ΣΟΥΚΟ), δύο ακροδέκτες, εξαιρετικά ισχυρή κατασκευή, βάση πορσελάνης, µπροστινό κάλυµµα προστασίας των επαφών 16 Α/220V, θα είναι κατάλληλοι είτε για ορατή εγκατάσταση είτε θα τοποθετούνται χωνευτοί µέσα στο επίχρισµα, όπου οι σωληνώσεις είναι χωνευτές. Η εγκατάσταση φωτισµού θα γίνει σύµφωνα µε τους κανονισµούς και περιλαµβάνει : 
• Τα φωτιστικά σώµατα 
• Τους διακόπτες φωτισµού  
• Τις καλωδιώσεις και συρµατώσεις από τους πίνακες τους τα φωτιστικά σώµατα, και σε κάποιους  διακόπτες. Οι χρησιµοποιούµενοι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α/250V, περιστροφικού βαρέως τύπου, κατάλληλοι για ορατή εγκατάσταση µε βάση πορσελάνης, χρώµατος λευκού, προστασίας P31, κατά DIN40050. Οι στεγανοί 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     37  διακόπτες θα πρέπει εκτός από τη στεγανότητα, να έχουν και αυξηµένη µηχανική αντοχή και να είναι κατάλληλοι τόσο για χωνευτή όσο και για ορατή εγκατάσταση. Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι στεγανά, βιοµηχανικού τύπου µε 2 λαµπτήρες φθορισµού 58W, για λειτουργία στα 230V/50Ηz, µε εκκινητή (starter) πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος. 6.6.1.3 Εξωτερικός Φωτισµός O εξωτερικός φωτισµός θα επιτευχθεί µε φωτιστικά σώµατα µε λαµπτήρα Α.Ν.Υ.Π 150W, επί ιστού ύψους 7m. Οι ιστοί θα είναι χαλύβδινοι (σιδηροϊστοί) γαλβανισµένοι εν θερµώ, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3 και θα εγκατασταθούν στην άκρη του δρόµου και σε σηµεία που υποδεικνύονται στα σχέδια. Εξωτερικά του κτιρίου υποδοχής-ραφιναρίσµατος, θα εγκατασταθούν προβολείς µε λαµπτήρες Α.Ν.Υ.Π 150W.  Τα υπόγεια καλώδια θα οδεύουν µέσα σε ηλεκτρολογικές σωλήνες, PVC εξωτερικής διαµέτρου 90mm. Το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού θα κατασκευαστεί µε καλώδια τύπου ΝΥΥ 4X2.5mm². Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα κυτία διακλάδωσης - σύνδεσης (ακροκιβώτια) των ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα µπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα βγαίνει για την τροφοδότηση του επόµενου ιστού. Σε κάθε προκατασκευασµένη βάση ιστού υπάρχει ενσωµατωµένο φρεάτιο που χρησιµεύει ως φρεάτιο έλξης και διακλάδωσης. Μέσα στο φρεάτιο που είναι ενσωµατωµένο στη βάση κάθε ιστού, θα αφήνεται µήκος καλωδίου τουλάχιστον 1m. Η τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώµατος οδικού φωτισµού από το κυτίο σύνδεσης του ιστού, θα γίνεται µε καλώδιο τύπου ΝΥSLYO (εύκαµπτο NYY) διατοµής 4Χ1.5mm². Για την γείωση της εγκατάστασης εξωτερικού φωτισµού θα προβλεφθεί γυµνός χάλκινος αγωγός πολύκλωνος διατοµής 16mm², ο οποίος θα εγκατασταθεί µέσα στο έδαφος και θα οδεύει παράλληλα (στην ίδια τάφρο) µε τις ηλεκτρολογικές σωληνώσεις. Ο κάθε ιστός θα γειώνεται σε ειδικό κοχλία γείωσης µέσα στην θυρίδα. Η γείωση θα γίνεται µε γυµνό χάλκινο αγωγό διατοµής 16mm². Η σύνδεση των δυο αγωγών θα γίνεται µε τη βοήθεια σφιγκτήρων µέσα στο φρεάτιο της βάσης του σιδηροϊστού από που περνάει και ο αγωγός γείωσης. Το κυτίο σύνδεσης (ακροκιβώτιο) του ιστού θα γειώνεται στον κοχλία γείωσης του ιστού µε αγωγό διατοµής 6mm². Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στις πλάκες γείωσης. Πλάκες γείωσης προβλέπονται στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραµµής. Οι πλάκες γείωσης θα κατασκευαστούν από πλάκες χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ5mm και θα εγκατασταθούν µέσα στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 1m.  6.6.1.4 Αντικεραυνική προστασία Για την αντικεραυνική προστασία των σηµείων της εγκατάστασης που ασκείται έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα θα εγκατασταθεί κατάλληλο αλεξικέραυνο ιονισµού υψηλής ατµοσφαιρικής τάσης, µη ραδιενεργών, ακτίνας προστασίας 150m που θα προστατεύει το σύνολο της εγκατάσταση.  6.6.2 ∆ίκτυο Ύδρευσης Το δίκτυο ύδρευσης θα εξυπηρετεί όλα τα κτιριακά έργα µε πόσιµο νερό. Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης θα ξεκινάει από την είσοδο της εγκατάστασης όπου θα κατασκευαστεί  φρεάτιο εντός του οποίου θα γίνει η σύνδεση µε τον αγωγό τροφοδοσίας του δικτύου νερού της πόλης και θα τοποθετηθεί ο κεντρικός διακόπτης παροχής και ο υδροµετρητής.  Το δίκτυο πόσιµου νερού θα καλύπτει και τις ανάγκες πυρόσβεσης των κτιριακών – βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις πυροσβεστικές διατάξεις. Κάθε κτίριο θα διαθέτει σηµεία υδροληψίας τροφοδοτούµενα από το κοινό υδραυλικό δίκτυο της εγκατάστασης µε µόνιµα προσαρµοσµένο κοινό ελαστικό σωλήνα νερού µε ακροφύσιο (αυλίσκο) έτσι ώστε κανένα σηµείο του υπό προστασία χώρου να 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     38  µην απέχει από το πλησιέστερο σηµείο υδροληψίας απόσταση µεγαλύτερη των 20 µέτρων. Οι σωλήνες αυτοί θα είναι τοποθετηµένοι σε ειδικό ερµάριο  Ολόκληρο το δίκτυο του περιβάλλοντα χώρου θα είναι κατασκευασµένο από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100), ονοµαστικής πίεσης 12.5 Atm, διαµέτρου σύµφωνα µε τα σχέδια. Οι οδεύσεις των σωληνώσεων που θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο θα είναι εντός χάνδακα. Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 70 εκ. Στον πυθµένα του χάνδακα θα στρωθεί άµµος µέχρι ύψους 10cm. Κατόπιν θα τοποθετηθεί ο σωλήνας που θα καλύπτεται από το επάνω µέρος µε άλλα 10cm άµµου και επιπλέον 10-20cm κοσκινισµένο χώµα. Το υπόλοιπο του σκάµµατος θα πληρωθεί µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. Στις οδεύσεις κάτω από πλακόστρωτα και δρόµους κυκλοφορίας οχηµάτων οι σωληνώσεις θα εγκιβωτίζονται. Οι υπαίθριες υδροληψίες θα διαµορφωθούν από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα ύψους 90cm από το δάπεδο εργασίας µε ball valve και ειδικό ρακόρ για σύνδεση µε λάστιχο (µάνικα). Τα φρεάτια ελέγχου και διακλαδώσεων του δικτύου είναι διαστάσεων 40 Χ 40 cm µε χυτοσιδηρό κάλυµµα. Για την αποµόνωση των κλάδων του δικτύου θα χρησιµοποιηθούν ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί (ball valve) µε τα αντίστοιχα ρακόρ σύνδεσης µε τον αγωγό.  6.6.3 Έργα Πυροπροστασίας Τα µέτρα πυροσπροστασίας που θα ληφθούν επιγραµµατικά είναι τα κάτωθι: 
• Στον οικίσκο φυλάκιο θα τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6kg και ένα φωτιστικό εξόδου διαφυγής άνωθεν της θύρας πρόσβασης σε αυτόν. Για την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων θα τοποθετηθούν δύο (2) σηµεία υδροληψίας τροφοδοτούµενα από το κοινό υδραυλικό δίκτυο της εγκατάστασης µε µόνιµα προσαρµοσµένο κοινό ελαστικό σωλήνα νερού µε ακροφύσιο (αυλίσκο). Οι σωλήνες αυτοί θα είναι τοποθετηµένοι σε ειδικό πυροσβεστικό ερµάριο Επίσης θα τοποθετηθούν δύο πυροσβεστικές φωλιές η κάθε µια από τις οποίες θα περιέχει ένα φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6Kgr και ένα φορητό πυροσβεστήρα CO2 5kg. Τέλος τοποθετούνται και δύο (2)  πυροσβεστικοί  σταθµοί εργαλείων (ΠΣ), σε θέσεις που εµφαίνονται στο σχετικό σχέδιο. Θα τοποθετηθουν κοντά στο υπόστεγό του χώρου υποδοχής καθώς και κοντά στο υπόστεγο της ραφηναρίας.  6.6.4 ∆ίκτυο αποχέτευσης Ο µόνος χώρος που χρειάζεται δίκτυο αποχέτευσης είναι το φυλάκιο. Για αυτό και έχει σχεδιαστεί ένας σηπτικός βόθρος για 3 άτοµά δύο θαλάµων.  Ο πρώτος θάλαµος έχει διαστάσεις 1,45x1,70x2,55 και ο δεύτερος θάλαµος  1,60x1,70 x2,55.    6.7 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Για την λειτουργία της εγκατάστασης της µονάδας κοµποστοποίησης απαιτείται η σύνδεση της µονάδας µε το δίκτυο της ∆ΕΗ (φωτισµός) και το δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου Προσοτσάνης.  Κοντά από το οικόπεδό περνάει το δίκτυο υδρευσης της περιοχής. Επίσης είναι ορατές και οι πυλώνες της ∆ΕΗ. Οπότε τα δικτυα κοινής ωφέλειας είναι προσβάσιµα για την συνδεσή τους µε την Μονάδα Κοµποστοποιησης.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     39  Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, καθορίζεται ο αριθµός και η θέση των υπογείων αγωγών κοινής ωφέλειας που γειτονεύουν άµεσα µε το έργο. Όταν προκαλούνται ζηµίες σε έργα κοινής ωφέλειας (ή στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις), αυτές αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση από το φορέα λειτουργίας της µονάδας.  6.8 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 6.8.1 Περίφραξη Με την τοποθέτηση της περίφραξης επιτυγχάνονται τα παρακάτω: 
• Ουσιαστικός έλεγχος του χώρου 
• Αποφυγή εισόδου ατόµων στην εγκατάσταση  
• Αποφυγή εισόδου ζώων στην εγκατάσταση  
• Οριοθέτηση ιδιοκτησίας του χώρου Στο παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή ισχυρής περίφραξης ελάχιστου ύψους 2,00m. Η περίφραξη θα είναι από γαλβανισµένους σιδηροπασσάλους διατοµής σχήµατος  Φ2’, ύψους 2,20m από το έδαφος, οι οποίοι θα είναι πακτωµένοι σε βάση από σκυρόδεµα διαστάσεων 0,30 x 0,3 cm. Θα χρησιµοποιείται πχ συρµατόπλεγµα βρόχων 5 x 5mm, ενώ οι πάσσαλοι θα φέρουν αντιρίδες ανά 9m. Η απόσταση των πασσάλων θα είναι περίπου ανά 3m.  Στην περίπτωση που το έδαφος παρουσιάζει κλίση, η περίφραξη θα ακολουθεί την κλίση αυτή και δεν θα δηµιουργείται αναβαθµός.  Η ακριβής διάταξη και θέση της περίφραξης στο χώρο παρουσιάζεται στα σχέδια γενικής διάταξης των έργων, ενώ η λεπτοµερής κατασκευαστική περιγραφής της φαίνεται στο αντίστοιχο τυπικό σχέδιο.   6.8.2 Πύλη εισόδου Προβλέπεται να κατασκευαστεί µία πύλη εισόδου, ανοιγµατος 8µ, η οποία θα είναι ανοιγόµενη, δίφυλλη και θα λειτουργεί χειροκίνητα.  Η πύλη θα στηρίζεται σε δύο (2) υποστηλώµατα, διαστάσεων 0,20 x 0,20 m από σκυρόδεµα C20/25. Η βάση των υποστυλωµάτων θα είναι 0,40 x 0,40 m (διαστάσεις της βάσης), και θα είναι από σκυρόδεµα C20/25. Η πύλη είναι δίφυλλη µε διαστάσεις φύλλου 3,5 x 2 m. Το κάθε φύλλο της πύλης θα στηρίζεται στο υποστύλωµα µε δύο (2) µεντεσέδες βαρέως τύπου ο καθένας. Η κίνηση της πύλης εισόδου γίνεται µε ράουλα που θα κινούνται σε οδηγό κυκλικής διαδροµής και διατοµής. Στις πύλες της εγκατάστασης θα προβλέπονται κλειδαριές ασφαλείας.  Η ακριβής θέση της εισόδου στο χώρο της εγκατάστασης φαίνεται στα σχέδια γενικής διάταξης των έργων, ενώ τα ακριβή χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις της φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο.   6.8.3 Ενηµερωτική πινακίδα Στην είσοδο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριών όπου θα αναγράφονται: 
• Τίτλος έργου 
• Το όνοµα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του Φορέα Υλοποίησης/Επίβλεψης/∆ιαχείρισης (Λειτουργίας). 
• Ανάδοχος του έργου 
• Τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     40  Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά. Η πινακίδα πληροφοριών θα είναι σύµφωνη µε τις σχετικές απαιτήσεις του ∆ήµου.  6.8.4 Τοιχείο αντιστήριξης Το τοιχίο αντιστήριξης που ορίζει την υψοµετρική διαφορά µεταξύ των δύο ανισόσταθµων επιπέδων, είναι συνολικού µήκους 43,40m και ύψους 4,5m. Το τοιχίο αυτό χρησιµεύει για τη διαµόρφωση και στήριξη των δύο επιφανειών στις οποίες εκτελούνται οι βασικές λειτουργίες φόρτωσης και εκφόρτωσης των απορριµµάτων. Η στέψη του η οποία υπερβαίνει το υψόµετρο του δαπέδου τόσο ώστε να τερµατίζουν οι τροχοί του απορριµµατοφόρου, ορίζει το σηµείο ανατροπής και εκφόρτωσης των απορριµµατικών φορτίων. Μετά το πέρα της διαµορφωµένης πλατείας το τοιχείο, στο νότιο τµήµα του, επεκτείνεται για 8,20µ, µεταβλητού ύψους, το οποίο σβήνει µαζί µε το διαµορφωµένο πρανές.  6.8.5 Χώρος στάθµευσης Η διαµόρφωση της περιοχής εισόδου (περιοχή δίπλα από τη θέση του οικίσκου οικίσκο ελέγχου, όπως αυτός έχει χωροθετηθεί ενδεικτικά), αλλά και ο λοιπός διαµορφωµένος χώρος, προσφέρει άνετους και επαρκής χώρους για τη στάθµευση πολλαπλών οχηµάτων.  6.8.6 Περιµετρική δενδροφύτευση Θα προβλεφθεί περιµετρική φύτευση κατάλληλων δέντρων που θα οριοθετούν και θα αποµονώνουν οπτικά την περιοχή. Τα φυτικά είδη που θα επιλεχθούν θα είναι δέντρα που απαντώνται στα δάση της γύρω περιοχής και ενσωµατώνονται µε τον γύρω περιβάλλοντα χώρο, εναρµονιζόµενα µε το φυσικό τοπίο.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     41   7 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  Ο απαιτούµενος εξοπλισµός που θα συνοδεύει την εγκατάσταση κοµποστοποίησης και το σταθµό µεταφόρτωσης απορριµάτων (ΣΜΑ) παρατίθενται στις ακόλουθες παραγράφους. Η προµήθεια του εν λόγω εξοπλισµού δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα εργολαβία παρατίθεται απλά επικουρικά για την συσχέτιση των έργων ΠΜ µε τον προβλεπόµενο εξοπλισµό.  7.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7.1.1 Τεµαχιστής ξυλωδών αντικειµένων, φυτικών καταλοίπων, βιοαποβλήτων  Σκοπός της προµήθειας του τεµαχιστή είναι ο τεµαχισµός των προς επεξεργασία (κοµποστοποίηση) εισερχοµένων υλικών. Επίσης ο τεµαχιστής θα πρέπει απαραίτητα να είναι σε θέση να διανοίγει τους βιοαποδοµήσιµους σάκους εντός των οποίων θα βρίσκονται τα συλλεγόµενα βιοαπόβλητα από τους αντίστοιχους κάδους χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα στη λειτουργία του.  Τα παραπάνω πρέπει να τεµαχίζονται σε µικρά τεµάχια ώστε να είναι εύκολη και οικονοµική η εν συνεχεία επεξεργασία τους (π.χ. λιπασµατοποίηση). Ο τεµαχιστής πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός (απρόσβλητος) από ξένα σώµατα που τυχόν θα βρίσκονται µέσα στο προς τεµαχισµό υλικό (π.χ. στα κλαριά), όπως µεγάλα σίδερα, κοµµάτια µπετόν ή άλλα αδρανή υλικά κλπ., το σύστηµα τεµαχισµού να µην καταστρέφεται από αυτά, και να είναι εύκολη και γρήγορη η αποµάκρυνσή τους µέσα από το µηχάνηµα, σε περίπτωση που αυτά δεν εξέλθουν µόνα τους τεµαχισµένα ή ατεµάχιστα. Το µηχάνηµα θα περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα: 
• Σύστηµα τροφοδοσίας καταλλήλων διαστάσεων.  
• Μονάδα τεµαχισµού µε σύστηµα συγκράτησης του υπερµεγέθους κλάσµατος (το οποίο θα µπορεί να τροποποιηθεί από το χρήστη) και συνεχούς επανατροφοδοσίας αυτού στο σύστηµα τεµαχισµού. 
• Μονάδα κίνησης  (κινητήρας diesel) 
• Σύστηµα µεταφοράς του µηχανήµατος (επί πλαισίου hook-lift).  
• Μονάδα χειρισµού και ελέγχου λειτουργίας.  
• Μεταφορική ταινία για την έξοδο του τεµαχισµένου υλικού, απαραίτητα µε ενσωµατωµένο µαγνήτη για την αποµάκρυνση των σιδηρούχων µετάλλων.  Ο τεµαχιστής θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως απόβλητα κήπων, κορµοί και φλοιοί δένδρων, παλέτες και άλλα οργανικά απόβλητα.  Η δυναµικότητα επεξεργασίας του θα πρέπει να είναι περίπου 30 tn/h για τα παραπάνω υλικά κ.τ.λ.  7.1.2 Ερπυστριοφόρος αναστροφέας κόµποστ – Σύστηµα διαβροχής σειραδιών – Σύστηµα τοποθέτησης µεµβρανών – Τριστρωµατική διαπνέουσα και στεγανοποιητική µεµβράνη κάλυψης κοµπόστ   Σκοπός της προµήθειας του εξοπλισµού που περιγράφεται στη συγκεκριµένη παράγραφο είναι: 1. Η ανάδευση των σειραδιών κοµποστοποίησης και ωρίµανσης 2. Η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών (θερµοκρασία και υγρασία) για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος 3. Η προστασία του περιβάλλοντος από τη δηµιουργία οσµών αλλά και στραγγιδίων 
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• Ερπυστριοφόρος αναστροφέας κόµποστ 
• Σύστηµα διαβροχής των σειραδιών κοµποστοποίησης 
• Σύστηµα τοποθέτησης των µεµβρανών κάλυψης των σειραδιών 
• Οι µεµβράνες κάλυψης των σειραδιών  Ο ερπυστριοφόρος αναστροφέας θα έχει την δυνατότητα να διαµορφώνει σωρούς κόµποστ τριγωνικής διατοµής, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες ανάµιξης των σωρών, και να επιτρέπεται η διοχέτευση του αέρα και του οξυγόνου στους σωρούς του υλικού, ώστε να µειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος ωρίµανσης του κόµποστ.  Η κίνηση του µηχανήµατος θα γίνεται από κινητήρα DIESEL, υδρόψυκτο, χαµηλής κατανάλωσης καυσίµου, κατάλληλης ισχύος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σε κάθε περίπτωση απολύτως σύµφωνος µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ταχύτητα εργασίας θα είναι τουλάχιστον από 0 µέχρι 40 m/min, ενώ η ωριαία απόδοση θα είναι τουλάχιστον 1.000 m3/h.  Θα έχει απαραίτητα την ικανότητα διαµόρφωσης και αναστροφής σωρών πλάτους τουλάχιστον 3,20m και ύψους τουλάχιστον 1,50m. Με την προσφορά να κατατεθεί πλήρης περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και αποδόσεων του µηχανήµατος. Σε πινακοποιηµένη µορφή να δοθούν τα κύρια χαρακτηριστικά και µεγέθη.  Το σύστηµα διαβροχής που θα προσαρµόζεται στην άνω προετοιµασία, και θα αποτελείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από: 
• σωλήνα νερού τοποθετηµένη επί ελκόµενου τροχήλατου πλαισίου 
• ηλεκτρικό τυλιχτήρα  
• ασύρµατο τηλεχειριστήριο  
• σφαιρικό ταχυσύνδεσµο κατάλληλης διαµέτρου  Το σύστηµα τοποθέτησης των µεµβρανών θα είναι ενσωµατωµένο ή µη στον αναστροφέα κόµποστ. Στην 1η περίπτωση θα αποτελεί τµήµα του αναστροφέα και θα είναι κατασκευασµένο και προσαρµοσµένο από τον ίδιο τον κατασκευαστή του αναστροφέα.  Σε περίπτωση που δεν ενσωµατώνεται στον προµηθευόµενο αναστροφέα θα αποτελείται από κατάλληλο τροχήλατο αυτοκινούµενο πλαίσιο σχήµατος αψίδας, το οποίο θα φέρει εγκάρσιο τυλιχτήρα ρολού µεµβράνης. Το µηχάνηµα θα κινείται από κινητήρα κατάλληλης ισχύος.  Το τροχήλατο πλαίσιο θα έχει κατάλληλο εσωτερικό πλάτος και ύψος αψίδας έτσι ώστε να µπορεί να καλύψει τα διαµορφωµένα σειράδια του προσφερόµενου αναστροφέα. Στο άνω µέρος θα φέρει ασφαλώς περιφραγµένο χώρο όπου θα κάθεται ο χειριστής. Επίσης θα διαθέτει τυλιχτήρα ο οποίος δύναται να απλώνει αλλά και να µαζεύει τη µεµβράνη.  Η ειδική µεµβράνη κάλυψης των σειραδιών θα πρέπει να έχει ικανές διαστάσεις για την πλήρη κάλυψη κάθε σειραδιού [(πλάτος σειραδιού + (2 x 0,30m)) x (Μήκος σειραδιού για την πλήρη κάλυψη του)].  Πρόκειται για µία διαπνέουσα, απαραιτήτως τριστρωµατική µεµβράνη, από 100% ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία υλικό, το οποίο θα προστατεύει εντελώς από τις βροχοπτώσεις τις καλυπτόµενες στοίβες κοµπόστ.  Η Μεµβράνη κοµποστοποίησης θα διατηρεί το βέλτιστο επίπεδο της υγρασίας σε όλη την διαδικασία της κοµποστοποίησης µε την επιτάχυνση της εξάτµισης της περίσσειας νερού από τα υποστρώµατα.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     43  Η µεµβράνη θα είναι απαραίτητα εντελώς διαπερατή από το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα και τους υδρατµούς.  Σε υγρό καιρό θα εξασφαλίζει απαραίτητα επιφανειακή απορροή σε ποσοστό µέχρι 100% των υδάτων της βροχής ή από λιωµένο χιόνι. Αντίστοιχα σε ξηρό καιρό θα µειώνει τις απώλειες σε υγρασία προστατεύοντας τα καλυπτόµενα υλικά από τις επιδράσεις της ξηρότητας λόγω του ήλιου ή και του ανέµου. Η µεµβράνη θα έχει βάρος που θα κυµαίνεται απαραίτητα από 150-200gr/m2.  7.1.3 Περιστροφικό κόσκινο ραφηναρίας  Το περιστροφικό κόσκινο απαιτείται να µπορεί να παράγει δύο (2) ρεύµατα επεξεργασµένων αποβλήτων. Το πρώτο (1ο) ρεύµα απαιτείται να έχει διάµετρο µικρότερη των 10mm και το δεύτερο (2ο) απαιτείται να έχει διάµετρο µεγαλύτερη των 10mm. Η εξαγωγή των δύο ρευµάτων θα γίνεται σε διαφορετικές πλευρές του προκειµένου να µην υπάρχει ανάµιξη των επεξεργασµένων ρευµάτων. Το µηχάνηµα διαθέτει κατάλληλο µήκος και διάµετρο  για να µπορεί να δεχθεί παροχή τουλάχιστον 10m3/hr σε υλικό που προκύπτει από διεργασία κοµποστοποίησης οργανικού υλικού. Αυτό θα αποδεικνύεται από επίσηµο πίνακα του κατασκευαστή ο οποίος θα δίνει την απόδοση του µηχανήµατος σε σχέση µε το υλικό αλλά και τη διάµετρο των οπών. Το υπό προµήθεια µηχάνηµα θα είναι τελείως καινούριο, αµεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισµένου κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Το µηχάνηµα θα φέρει τύµπανο - κόσκινο επεξεργασίας κατασκευασµένο από κατάλληλο διάτρητο υλικό. Θα φέρει στρογγυλές οπές κατάλληλης διαµέτρου για το διαχωρισµό των εισερχοµένων υλικών σε δύο ρεύµατα, ένα µεγαλύτερο των 10mm και ένα µικρότερο των 10mm, ενώ εσωτερικά αυτού θα υπάρχουν τοποθετηµένα ελάσµατα σπειροειδούς µορφής µέσω των οποίων το υλικό θα διέρχεται κατά τον διαµήκη άξονα προς επεξεργασία. Το τύµπανο - κόσκινο θα έχει πάχος λαµαρίνας τουλάχιστον 6mm στα διάφορα σηµεία του, ενώ θα έχει κατάλληλο µήκος και διάµετρο. Η συνολική ωφέλιµη επιφάνεια επεξεργασίας (Effective screening area (m2)) θα είναι η µεγαλύτερη δυνατή και σε κάθε περίπτωση θα είναι είναι µεγαλύτερη ή ίση από 10m2. Επιπλέον, το µηχάνηµα θα έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης διαφόρων ειδών και µορφών τυµπάνων, µε διαφορετική διάµετρο και σχήµα οπών και πάχος λαµαρίνας ανάλογα µε το είδος του υλικού προς επεξεργασία.   7.1.4 Φορτωτής καδοφόρος Ο προς προµήθεια φορτωτής θα είναι ελαστικοφόρος, µε αρθρωτό πλαίσιο (σπαστός), µε κάδο γενικής χρήσεως για ελαφρά υλικά, χωρητικότητας τουλάχιστον 2,50m3. Θα είναι γνωστού κατασκευαστή µε µακρόχρονη παρουσία τόσο στην χώρα µας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το υπό προµήθεια µηχάνηµα θα είναι τελείως καινούργιο, αµεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εξαµήνου), αναγνωρισµένου κατασκευαστικού οίκου µε καλή φήµη στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Σκοπός της προµήθειας του ελαστιχοφόρου φορτωτή είναι η υποστήριξη του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της µονάδας κοµποστοποίησης. Πιο συγκεκριµένα ο φορτωτής θα χρησιµοποιείται για: 
• Τροφοδοσία του τεµαχιστή µε ’’πράσινα’’ ή βιοαπόβλητα 
• Μεταφορά των τεµαχισµένων υλικών (αφού προηγηθεί ανάµιξη) στα σειράδια κοµποστοποίησης 
• Μεταφορά υλικά από τα σειράδια κοµποστοποίησης στα σειράδια ωρίµανσης 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     44  • Μεταφορά υλικού από τα σειράδια ωρίµανσης στο χώρο της ραφηναρίας και χρήση στις επιµέρους διεργασίες αυτής  7.1.5 Απαιτούµενα υλικά Τα απαιτούµενα υλικά και πόροι που θα απαιτηθούν συνοψίζονται σε: 
• Σύστηµα σύνδεσης µε δίκτυο συλλογής στραγγισµάτων. 
• Αισθητήρια µέτρησης για τον έλεγχο των διεργασιών κοµποστοποίησης για όλες τις φάσεις. 
• Σύστηµα συλλογής και απαγωγής της περίσσειας ύδατος. 
• Παροχή νερού διαβροχής – ύγρανσης – πλύσης. 
• Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
• Λιπαντικά – Καύσιµα οχηµάτων / µηχανηµάτων – Ελαστικά – Ανταλλακτικά. 
• Προσµίξεις, διογκωτικά   7.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Ο απαιτούµενος εξοπλισµός που θα συνοδεύει τον σταθµό µεταφόρτωσης απορριµάτων (ΣΜΑ), παρατίθενται στις ακόλουθες παραγράφους. Η προµήθεια του εν λόγω εξοπλισµού δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα εργολαβία.  7.2.1 Σταθερή πρέσσα Η πρέσα θα πρέπει να είναι σταθερή, υδραυλικής λειτουργίας, οριζόντια, πακτωµένη επί του εδάφους, στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής, έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται στις µηχανικές καταπονήσεις και τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εργασίας.  Θα είναι κατασκευασµένη από υλικά αρίστης ποιότητας και αντοχής, ενώ όλες οι συγκολλήσεις θα αποτελούνται από συνεχείς ραφές.  Η πρέσα θα µπορεί να επιτυγχάνει συµπίεση των απορριµµάτων εντός του container τουλάχιστον 500 kg/m3, η οποία θα εξασφαλίζεται τόσο κατά την διάρκεια συµπίεσης, όσο και κατά την αποθήκευση των απορριµµάτων στο εσωτερικό των Containers. Η µέγιστη θεωρητική ωριαία δυναµικότητα της πρέσας θα είναι κατ’ ελάχιστον 130m3/h σε σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα και θα αναγράφεται στο επίσηµο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Η δύναµη συµπίεσης θα είναι κατ’ ελάχιστον 400kN. O θάλαµος συµπίεσης θα είναι ορθογωνικού σχήµατος και θα διαθέτει την δυνατότητα να συµπιέζει και τυχόν ογκώδη απορρίµµατα που θα βρίσκονται εντός συλλεγµένων απορριµµάτων, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία και η απόδοση της πρέσας ή να παρατηρούνται εµπλοκές και υπερβολικές φθορές. Για τον λόγο αυτό, τα τοιχώµατα του θαλάµου συµπίεσης θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ειδικό ανθεκτικό υλικό, υψηλής αντοχής στην φθορά και την τριβή, ποιότητας κατ’ ελάχιστον Hardox 400 ή ισοδύναµο.  Στο εµπρόσθιο εξωτερικό τµήµα του θαλάµου συµπίεσης θα υπάρχει σύστηµα αυτοµάτως ενεργοποιούµενης σύµπλεξης – αποσύµπλεξης (πρόσδεσης) των container, κατά τα αντίστοιχα στάδια αφ’ ενός της προσέγγισης για πλήρωση και αφ’ ετέρου για αποµάκρυνση του container µετά την πλήρωση. Η πρόσδεση θα πρέπει απαραίτητα να είναι στεγανή (µέσω ελαστικού παρεµβύσµατος), ενώ διατάξεις στεγανοποίησης για την αποφυγή διαρροής υγρών θα υπάρχουν και στον εσωτερικό χώρο της πρέσας. Επιπλέον θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει διάταξη για την αποστράγγιση των υγρών από το θάλαµο. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     45  Στο άνω εξωτερικό τµήµα του θαλάµου συµπίεσης και επί του στοµίου τροφοδοσίας θα βρίσκεται τοποθετηµένη η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων στην οποία εκκενώνουν τα απορριµµατοφόρα οχήµατα. Το στόµιο τροφοδοσίας θα έχει απαραίτητα διαστάσεις µεγαλύτερες από 2000mm x 1700mm προκειµένου να µην υπάρχουν προβλήµατα εµπλοκών σε συνδυασµό και µε τη σωστή κατασκευή της χοάνης τροφοδοσίας. Η πρέσα θα είναι εξοπλισµένη µε µια πλήρη και αυτόνοµη υδραυλική µονάδα η οποία θα είναι τοποθετηµένη στο οπίσθιο τµήµα του συµπιεστή έτσι ώστε να αποφεύγονται οι µεγάλες αποστάσεις από τα κινούµενα τµήµατα του συµπιεστή και να είναι ευχερής η επίσκεψη και επισκευή όλων των τµηµάτων.  Η υδραυλική µονάδα θα αποτελείται από:  1. Hλεκτροκινητήρα 400V-50Hz / IP 55.  2. Yδραυλική αντλία µε ελάχιστη πίεση λειτουργίας 200 bar.  3. Γκρούπ ηλεκτροβαλβίδων 4. ∆εξαµενή υδραυλικού ελαίου, για καλή ψύξη και κυκλοφορία του ελαίου σε συνεχή λειτουργία εξοπλισµένη µε φίλτρα εισαγωγής και εξαγωγής.  5. Σύστηµα ψύξης του ελαίου µε ψυγείο µεγάλων διαστάσεων.  6. Ηλεκτροβάνες µε αισθητήρες πληροφοριών.  7. ∆ίκτυο µεταλλικών και ελαστικών σωλήνων πιέσεως. Όλα τα µεταλλικά µέρη της σταθερής πρέσας (πλην των επιφανειών τριβής) θα είναι βαµµένα µε χρώµατα άριστης ποιότητας. Πριν από τη βαφή θα γίνεται απολίπανση και αµµοβολή όλων των µεταλλικών µερών και στη συνέχεια θα γίνεται το αστάρωµα και η βαφή.  Η διαδικασία βαφής θα είναι η εξής: 
• πλύσιµο των λαµαρινών µε διαλυτικό 
• αµµοβολή  
• ∆ιπλή στρώση εποξειδικού υποστρώµατος πάχους 60µm 
• ∆ιπλή στρώση σµάλτου πολυουρεθάνης πάχους 50µm  Θα υπάρχουν απαραιτήτως δύο πλήρεις πίνακες ελέγχου: ο ένας στο άνω τµήµα της χοάνης, πλάι στο άνοιγµα από όπου εκκενώνουν τα απορριµµατοφόρα, κατάλληλα προστατευµένος από τις καιρικές συνθήκες και ο δεύτερος θα είναι τοποθετηµένος στο επίπεδο του θαλάµου συµπίεσης και θα επιτρέπει την πλήρη εποπτεία του χώρου. Έκαστος πίνακας, εκτός της πλήρους σειράς χειριστηρίων, λυχνιών και ηχητικών ενδείξεων θα περιλαµβάνει και µόνιτορ στο οποίο θα παρουσιάζονται οι λειτουργίες των υδραυλικών συστηµάτων πρόσδεσης των containers και ανύψωσης της συρταρωτής θύρας των. Για όλες τις κινήσεις του συµπιεστή θα χρησιµοποιούνται τερµατικοί διακόπτες υψηλής ποιότητας.   Η πρέσα θα είναι εφοδιασµένη µε δύο αισθητήρες πιέσεως που θα επιστρέφουν την πληροφορία για την πληρότητα του container που έχει προσδεθεί στην πρέσα. Συγκεκριµένα:  A) όταν η πληρότητα φτάσει στο 75% ή 80%, θα αναβοσβήνει η ειδική προειδοποιητική λυχνία και θα απεικονίζεται στο τερµατικό σχετικό προειδοποιητικό µήνυµα.  B) όταν η πληρότητα φτάσει στο 100% η πρέσα θα παύει την λειτουργία της ενώ η ειδική προειδοποιητική λυχνία θα παραµένει αναµµένη και θα απεικονίζεται στο τερµατικό σχετικό µήνυµα.  7.2.2 Σταθερή πρέσσα Στο άνω εξωτερικό τµήµα του θαλάµου συµπίεσης και επί του θαλάµου συµπίεσης, θα βρίσκεται τοποθετηµένη χοάνη τροφοδοσίας στην οποία θα εκκενώνουν τα απορριµµατοφόρα οχήµατα. Η κατασκευή 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     46  της χοάνης θα πρέπει να επιτρέπει τη συνεχή διαδοχική εκφόρτωση των απορριµµατοφόρων κατά την εργασία της πρέσας και την πλήρωση κάθε container, χωρίς καµία απολύτως ενδιάµεση αναµονή. Η χοάνη θα είναι κλειστή από όλες τις πλευρές, πλην της πλευράς εκκένωσης των απορριµµατοφόρων όπου θα κλείνει µε κινητές κουρτίνες από λωρίδες ανθεκτικού πλαστικού υλικού, και θα έχει ωφέλιµη χωρητικότητα τουλάχιστον 27 κ.µ. Θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα υψηλής ποιότητας, ελάχιστου πάχους 3 mm, µε κατάλληλες εξωτερικές ενισχύσεις. Τονίζεται ότι η υψοµετρική διαφορά ανάµεσα στο επίπεδο που τοποθετείται ο εξοπλισµός συµπίεσης των απορριµµάτων και στο επίπεδο εκφόρτωσης των απορριµµατοφόρων είναι 4,80 µέτρα.  Βάσει αυτού του στοιχείου,  την απαίτηση εκκένωσης ενός κάθε φορά απορριµµατοφόρου και την απαίτηση ωφέλιµου όγκου χοάνης ≥27κ.µ. ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα εκτιµήσει της επιµέρους διαστάσεις της προσφερόµενης χοάνης. Ο σχεδιασµός της χοάνης θα είναι κατάλληλος ώστε να µεγιστοποιείται η ολίσθηση των υλικών κάθε φορά που ελευθερώνεται το άνοιγµα του θαλάµου συµπίεσης και να αποφεύγονται φαινόµενα επικάθισης απορριµµάτων στα τοιχώµατα της χοάνης.  Πάνω από τη χοάνη, στις τρεις πλευρές της (εκτός από αυτήν που εκκενώνουν τα απορριµµατοφόρα) θα υπάρχουν δικτυωτά παραπετάσµατα (ανεµοθώρακες) επί κατάλληλου µεταλλικού πλαισίου, ώστε να µην παρασέρνει ο άνεµος ελαφρά απορρίµµατα και να µην πέφτουν έξω από τη χοάνη. Για την ασφάλεια έναντι τυχαίας πτώσης ανθρώπου στην χοάνη τροφοδοσίας, θα υπάρχει αφ’ ενός µεν επαρκής οπτική εποπτεία του χώρου από τον χειριστή, αφ’ ετέρου δε απαραίτητα συρόµενη πόρτα που φράζει το ελεύθερο µήκος του χώρου εκκένωσης και αποσύρεται για κάθε εκκένωση από το απορριµµατοφόρο, και θα επιστρέφει δε αυτόµατα µετά το πέρας αυτής. Στο κάτω µέρος της χοάνης θα υπάρχει ανοιγόµενη θυρίδα εποπτείας.  7.2.3 Μεταλλικά containers χωρητικότητας 30 κ.µ. Τα containers θα έχουν ορθογώνια διατοµή µε ενισχυµένη µεταλλική κατασκευή. Θα είναι κατασκευασµένα από ελάσµατα χάλυβα St 52-3, πάχους κατ’ ελάχιστον 3mm, ενισχυµένα µε κατάλληλες κοιλοδοκούς µορφοσιδήρου, ώστε να εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε παραµορφώσεις τοιχωµάτων από εσωτερικές πιέσεις, καθώς και σε µεγάλη καταπόνηση.  Θα είναι χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 30κ.µ. ενώ οι εξωτερικές διαστάσεις τους θα είναι περίπου 7.000 x 2500 x 2500 (mm). Το βάρος τους θα είναι περίπου 3.000kg. Για την ασφαλή συγκράτηση κατά τα στάδια φορτοεκφόρτωσης στο όχηµα µεταφοράς και εκκένωσης στον ΧΥΤΑ, θα φέρουν στο εµπρόσθιο τµήµα τους ειδική κατασκευή (άγκιστρο) για την προσαρµογή του γερανού και στο οπίσθιο τµήµα τους θα διαθέτουν δύο µεταλλικούς τροχούς κύλισης στιβαρής κατασκευής. Για την εκκένωση τους, θα φέρουν στο οπίσθιο τµήµα θύρα αρθρωτή στο άνω µέρος της η οποία θα ασφαλίζει µε κατάλληλα άγκιστρα στα κάτω πλάγια αυτής, τα οποία όταν ελευθερώνονται θα καθιστούν δυνατή την εκκένωση µε ανατροπή του container, καθώς η θύρα ανοίγει.  Επί αυτής και εντός του πλαισίου της, θα υπάρχει κατακόρυφα ολισθαίνουσα συρταρωτή θυρίδα ανοιγόµενη από ειδικό υδραυλικό µηχανισµό της πρέσας, που θα χρησιµεύει για το γέµισµα του container όταν αυτό είναι προσδεµένο στην πρέσα.  Τα container θα φέρουν βαφή µε ακρυλικό χρώµα διπλής επίστρωσης. Τονίζεται ότι τα κοντέινερ θα είναι σε απόλυτη συµβατότητα και ασφάλεια λειτουργίας, αφενός µε την σταθερή πρέσα συµπίεσης των απορριµµάτων, µε τον µηχανισµό φόρτωσης-µεταφοράς και εκφόρτωσης που θα είναι τοποθετηµένος στα οχήµατα µεταφοράς αλλά και µε το ίδιο το όχηµα µεταφοράς.    



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     47  7.2.4 Όχηµα µεταφοράς containers ΓΕΝΙΚΑ Για την επίτευξη της διαδικασίας µεταφοράς των απορριµµάτων απαιτείται η προµήθεια του παρακάτω εξοπλισµού: 1. Φορτηγό όχηµα 8x4 για τη µεταφορά ενός κοντέινερ 2. Μηχανισµός ανύψωσης µεταλλικών κοντέινερ  ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ Πλαίσιο Το πλαίσιο θα είναι απαραιτήτως καινούργιο, µε πετρελαιοκινητήρα, προσφάτου κατασκευής από τα τελευταία µοντέλα της αντίστοιχης σειράς, ευρέως κυκλοφορούνται στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, τελείως προωθηµένης οδήγησης. Θα είναι απαραιτήτως 4-αξονικό, κατηγορίας 8x4, µε το οπίσθιο ζεύγος αξόνων κινητήριους και µε το εµπρόσθιο ζεύγος αξόνων κατευθυντήριους. Θα έχει την δυνατότητα, εµπρόσθιας και οπίσθιας κίνησης. Το πλαίσιο των αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και από τα τελευταία και περισσότερο εξελιγµένα µοντέλα, µεγάλης κυκλοφορίας τόσο στην αλλοδαπή όσο και στην Ελλάδα.  Το πλαίσιο θα είναι ικανό να φέρει το συνολικό φορτίο του οχήµατος και του φορτίου του (λαµβάνοντας υπόψη την δυσµενέστερη περίπτωση φόρτισής τους), καθώς και τα πιθανώς προσφερόµενα πέραν του βασικού εξοπλισµού (έξτρα). Οι διαστάσεις του µηχανήµατος, τα κατά άξονα βάρη κ.λπ. κατασκευαστικά στοιχεία αυτού θα πληρούν τις κείµενες σχετικές διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας. Πιο αναλυτικά: Το όχηµα θα είναι µέγιστου επιτρεπτού τεχνικού µικτού φορτίου κατ’ ελάχιστον 40ton, νόµιµου ολικού µικτού φορτίου 33ton (και πάντα σε συµφωνία µε την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία) και ωφέλιµου φορτίου µεγαλύτερο των 17ton κατ’ ελάχιστον. Το ωφέλιµο φορτίο του αυτοκινήτου θα εξασφαλίζει την άνετη και ασφαλή µεταφορά. Ως ωφέλιµο φορτίο υπολογίζεται το φορτίο που προκύπτει µετά την αφαίρεση από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο το άθροισµα των κάτωθι:  α) Του ίδιου (νεκρού) βάρους του πλαισίου πλήρους ύδατος, καυσίµων, ορυκτελαίων, εφεδρικού τροχού, εργαλείων και οδηγού. β) Του βάρους ολόκληρης της υπερκατασκευής (ανυψωτικός µηχανισµός) σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Το ανωτέρω ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσηµους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής από όµοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της.  Το όχηµα θα φέρει ενισχυµένη κοτσαδούρα, αυτοµάτου εµπλοκής, στο πίσω µέρος και πείρο ρυµουλκήσεως εµπρός. Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 
• Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου των αυτοκινήτων, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού. 
• Μεταξόνιο, µετατρόχιο. 
• Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο). 
• Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος. 
• Υλικά κατασκευής σκελετού. 
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• Βάρη πλαισίου και αµαξώµατος. 
• Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 
• Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού. 
• Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο. 
• Κατανοµή των βαρών των µπροστινών και των πίσω αξόνων. Οι διαστάσεις γενικά των οχηµάτων, τα κατά άξονα βάρη και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτών θα πληρούν τις κείµενες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτών, βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας και για ωφέλιµο φορτίο το µε την προσφορά οριζόµενο.    Κινητήρας Ο κινητήρας θα είναι Diesel, υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO-6, µέγιστης ισχύος κατ’ ελάχιστον 380PS κατά EEC, απολύτως σύµφωνος µε τις πιο πρόσφατες οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκποµπές καυσαερίων και θορύβου. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: 
• Τύπος και κατασκευαστής 
• Η πραγµατική ισχύς, στον αριθµό στροφών ονοµαστικής λειτουργίας 
• Η µεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθµού στροφών ονοµαστικής λειτουργίας 
• Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών 
• Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). Να διευκρινισθεί αν χρησιµοποιείται φυσική εισπνοή ή υπερπλήρωση και intercooler ή aftercooler 
• αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισµός και η σχέση συµπιέσεως 
• Το σύστηµα ψύξεως και το σύστηµα εκκινήσεως 
• Η ειδική κατανάλωση καυσίµου 
• Μηχανόφρενο (κλαπέτο) 
• Περιοριστής ταχύτητας    Με την προσφορά απαιτείται να κατατεθεί πλήρης και αναλυτική περιγραφή του κινητήρα και να αναφέρονται όλα τα στοιχεία του κινητήρα (σχέση συµπίεσης, κυβισµός, ροπή κλπ).  Σύστηµα µετάδοσης κίνησης Ο συµπλέκτης θα είναι τύπου ξηρού δίσκου. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι 16 συγχρονισµένων σχέσεων εµπροσθοπορείας και 2 οπισθοπορείας και θα φέρει Ρ.Τ.Ο. Τα διαφορικά και τα ηµιαξόνια θα είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής, αποκλείοντας αποµιµήσεις. Θα είναι ισχυρής και δοκιµασµένης κατασκευής και θα εγγυάται την καλή λειτουργία του οχήµατος.  Θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστηµα µετάδοσης (τύπος και κατασκευαστής του συµπλέκτη, ταχύτητες, αριθµός και σχέσεις µετάδοσης κ.λπ. κιβωτίου, Ρ.Τ.Ο. και διαφορικού). Τα διαφορικά θα περιλαµβάνουν και διάταξη κλειδώµατος.  Σύστηµα πέδησης Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα πέδησης ικανό να ακινητοποιεί το όχηµα µε ασφάλεια υπό πλήρες φορτίο καθώς και πέδη στάθµευσης. Θα είναι δύο κυκλωµάτων, απαραιτήτως µε σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS. Το χειρόφρενο θα είναι ικανό να ασφαλίζει το όχηµα υπό πλήρες φορτίο σε κεκλιµένες οδούς κλίσης τουλάχιστον 15%. Οµοίως θα υπάρχουν διατάξεις ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήµατος σε περίπτωση µη λειτουργίας των φρένων καθώς και βοηθητική πέδη (κλαπέτο).   



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     49  Σύστηµα διεύθυνσης Θα είναι υδραυλικό, απολύτως σύµφωνο µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς.  Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του πλήρους οχήµατος. Το τιµόνι θα είναι απαραίτητα ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος και κατά γωνία κλίσης.  Άξονες - αναρτήσεις Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών. Τα οχήµατα θα φέρουν κατάλληλα ελαστικά επίσωτρα. Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών.  Θάλαµος οδηγήσεως (καµπίνα) Θα είναι προωθηµένης οδήγησης, βραχέως τύπου (day cab), εξ’ ολοκλήρου µεταλλική. Ο ανεµοθώρακας θα είναι ασφαλείας (SECURIT). Θα φέρει αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσεως, υαλοκαθαριστήρες και εκτοξευτές νερού για τον καθαρισµό του ανεµοθώρακα. Το κάθισµα του οδηγού θα είναι ανατοµικό ρυθµιζόµενο, αεροκάθισµα. Θα υπάρχει άνετη θέση για δύο συνοδηγούς. Η καµπίνα θα έχει θερµική µόνωση για  µεσογειακό κλίµα και θα διαθέτει σύστηµα κλιµατισµού (air condition) και αερισµού. Θα φέρει διπλούς εργονοµικούς καθρέπετες. Τα ταµπλό του αυτοκινήτου θα έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την κίνησή του αλλά και για την λειτουργία της υπερκατασκευής, ακόµη δε ράδιο-cd, ταχογράφο Ε.Ε., ωροµετρητή λειτουργίας, κατάλληλη κόρνα καθώς και αυτά που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ..  Θα πρέπει να δοθεί περιγραφή για το σύστηµα έδρασης της καµπίνας επί του πλαισίου (4ων σηµείων). Η ανάκληση της καµπίνας θα γίνεται υδραυλικά. Το όχηµα θα φέρει επίσης πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού, κίνησης και ενδείξεων. Στον πίνακα οργάνων θα φέρουν τα απαιτούµενα όργανα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και βλαβών. Επίσης θα είναι εφοδιασµένα µε φωτισµό σύµφωνα µε τον κανονισµό οδικής κυκλοφορίας (φώτα, προβολείς, δείκτες πορείας, ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές κ.λ.π.).  Χρωµατισµός Εξωτερικά το όχηµα θα είναι χρωµατισµένο µε χρώµα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από αστάρωµα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύµβασης, σε εύλογο χρόνο, όπως επίσης και οι όποιες επιγραφές.   Λοιπός εξοπλισµός Τέλος κάθε όχηµα, κατά την παράδοση θα φέρει:  
• Πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετηµένο σε ευχερή θέση. 
• Σειρά συνήθως εργαλείων για µικροεπισκευές (να δοθεί σχετική λίστα) 
• Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ., όπως θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία παράδοσης του αυτοκινήτου. 
• Φως νυχτερινής εργασίας και περιστρεφόµενο φάρο 
• Πλήρες φαρµακείο, προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ. 
• Τρίγωνο βλαβών, προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ. 
• Ταχογράφο 
• Εγχειρίδια λειτουργίας και καταλόγους ανταλλακτικών του 
• Γενικά όλο τον πρόσθετο εξοπλισµό του οχήµατος που προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. και όλα τα παρελκόµενα του συστήµατος για την πλήρη λειτουργία του  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ CONTAINERS 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     50  Γενικά Η υπερκατασκευή που θα είναι τοποθετηµένη επί των αυτοκινήτων πλαισίων, θα είναι ισχυρής κατασκευής και θα φέρει σύστηµα φόρτωσης, µεταφοράς και εκφόρτωσης containers µέχρι όγκου 30κ.µ.  Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα έχει τις κάτωθι δυνατότητες: 
• Ανυψωτική ικανότητα από το έδαφος, απαραιτήτως µεγαλύτερη από 24ton. 
• ∆υνατότητα ανύψωσης του φορτωµένου container από το έδαφος και την τοποθέτηση αυτού επί της πλατφόρµας του αυτοκινήτου προς µεταφορά, καθώς επίσης και την εναπόθεση του container στο έδαφος. 
• ∆υνατότητα εκκένωσης του container δια ανατροπής. 
• Μεταλλικό βραχίονα µορφής γάντζου από µορφοσίδερο µεγάλης διατοµής συγκολλητό. 
• Ειδική κυλινδρική κυλιόµενη βάση στήριξης του οχήµατος στο πίσω µέρος για αποφυγή ανατροπής. 
• Επαρκή φωτισµό για ασφαλή λειτουργία κατά τη νύχτα. 
• Για την λειτουργία της υπερκατασκευής θα υπάρχει τοποθετηµένη στο όχηµα κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση που θα αποτελείται από υδραυλική αντλία, υδραυλικές σωληνώσεις, έµβολα, δεξαµενή λαδιού, βαλβίδες, βάνες κ.τ.λ. και γενικά κάθε απαιτούµενο εξάρτηµα. Η κίνηση της αντλίας θα γίνεται από δυναµοδότη (P.T.O.) του οχήµατος. 
• Η εκφόρτωση του container θα γίνεται µε ανύψωση του container υπό γωνία τουλάχιστον 45ο µέσω δύο (2) υδραυλικών εµβόλων.  Υδρο-µηχανικός εξοπλισµός ανυψωτικού µηχανισµού  Ο υδρο-µηχανικός εξοπλισµός θα αποτελείται:  
• Από µια κατάλληλη εµβολοφόρα αντλία µε απευθείας µετάδοση από τον δυναµολήπτη «P.T.O.», η οποία θα καλύπτει όλες τις υδραυλικές λειτουργίες του ανυψωτικού µηχανισµού.  Θα πρέπει να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής (παροχή, πίεση λειτουργίας κλπ)  
• Από δύο κεντρικά χειριστήρια πολλαπλών εντολών στην καµπίνα και στο πλάι της υπερκατασκευής αντίστοιχα. 
• Από µια βαλβίδα ανακουφίσεως. 
• Από δύο υδραυλικά έµβολα διπλής ενέργειας για την εκκένωση του συστήµατος. 
• Από ράουλα κυλίσεως από ορείχαλκο καθώς και άγκιστρα ασφαλίσεως.   Από όλους τους αναγκαίους µηχανισµούς αυτοµατισµούς ελέγχου και ασφάλειας όλων των σταδίων λειτουργίας του και να έχει την δυνατότητα αυτόµατου αρπαγής και ασφάλισης του containers επί του πλαισίου του κατά την φόρτωση και απασφάλισης του κατά την εκφόρτωσή του.   



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τεχνική Περιγραφή     51   ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη της Τ.Υ.                      ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθµό πρωτ.     /        Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  ∆ήµου Προσοτσάνης   


