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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου». Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας περιγράφονται στην ακόλουθη Τεχνική Περιγραφή. Η κατακύρωση της 

υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

 

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος ανά μήνα της υπηρεσίας 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το χρονικό διάστημα ισχύος της υπηρεσίας προβλέπεται από την 

ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και έως το τέλος του έτους Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να 

είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). 

Απαραίτητα, θα πρέπει να δηλωθεί ο χειριστής μηχανήματος ο οποίος θα κατέχει την  απαιτουμένη 

άδεια χειριστή μηχανήματος έργου για τον ερπυστριοφόρο φορτωτή του Δήμου Σίφνου. Μαζί, 

απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: 

Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου. 

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Δευτέρα 16-08-2021 και ώρα 

14:00: 

 στο πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου: m.sardi@sifnos.gr   

 

Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 

2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 20.6117.0001 με τίτλο: «Σύναψη σύμβασης για την λειτουργία 

ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου». Για το  σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 4612/28-07-2021 Πρωτογενές 

Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (ΑΔΑΜ: 21REQ008997375), το 

οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 4633/29-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

254/2021 (με ΑΔΑ: 6ΦΣΛΩ1Τ-Ρ4Ι και ΑΔΑΜ: 21REQ009005263). 

 
 

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου 
 
 
 
 

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η μέθοδος διάθεσης που εφαρμόζεται στο Χ.Υ.Τ.Α. Σίφνου, είναι αυτή της Υγειονομικής Ταφής μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα,  γίνονται αποδεκτά απόβλητα του Ευρωπαϊκού 
Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) που φέρουν τους παρακάτω κωδικούς: 

Κωδικοί 
ΕΚΑ 

Περιγραφή Κωδικών 

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 02 Απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων 
τροφίμων ζωικής προέλευσης 

02 02 03 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

03 01 Απόβλητα από κατεργασία ξύλου και από την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 

03 01 05 Πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και 
καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

19 08 Απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη 
προδιαγραφόμενα άλλως 

19 08 01 Εσχαρίσματα 

19 08 02 Απόβλητα από την εξάμμωση 

19 08 05 Λάσπες από την επεξεργασία αστικών αποβλήτων 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ(ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 Γυαλιά 

20 01 08 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10 Ρούχα 

20 01 11 Κλωστοϋφαντουργία 

20 01 25 Βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 28 Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

20 01 30 Απορρυπαντικά εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 39 Πλαστικά 

20 01 40  Μέταλλα 

20 02 Απόβλητα κήπων, πάρκων και νεκροταφείων 

20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 Χώματα και πέτρες 

20 03 Άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 Απόβλητα από αγορές 

20 03 03 Υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 04 Λάσπη σηπτικής δεξαμενής  

 
Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την ανθρώπινη 
υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν το 
περιβάλλον. Οι κωδικοί των εργασιών διάθεσης είναι: 

G7: Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων 

Εργασίες διάθεσης (D) 

D1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους 

D2 Ειδικά σχεδιασμένοι χώροι ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε σειρά χωριστών διαμερισμάτων που 
καλύπτονται και δεν επικοινωνούν ούτε μεταξύ τους ούτε με το περιβάλλον κ.λπ.) 

 





 

 
Μη Αποδεκτά απόβλητα στο Χ.Υ.Τ.Α. 
Δεν θα γίνονται αποδεκτά για ταφή τα απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 
15388/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) [σημειούμενα με αστερίσκο (*) στον Ε.Κ.Α.] τα οποία σε 
συνθήκες υγειονομικής ταφής είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα. 

 

Ακολουθεί διάγραμμα καθημερινής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 

 
 

 

 

    

     

 
 

 
Ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα διαστάσεων  14Χ3m η οποία λειτουργεί με 4 δυναμοκυψέλες 
ονομαστικής δυναμικότητας 60 τόνων η κάθε μία. Η καταγραφή των στοιχείων ζύγισης είναι 
αυτόματη και τα στοιχεία μεταφέρονται σε Η/Υ, όπως επίσης και το είδος των αποβλήτων, ο 
προμηθευτής των αποβλήτων, η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής. 

 

 
 

  

 

 

 

 
Περιφραγμένος και ασφαλτοστρωμένος χώρος διενέργειας δειγματοληψίας (οπτικός 

μακροσκοπικός έλεγχος) αμέσως μετά τη γεφυροπλάστιγγα, συνολικής επιφάνειας 12m2. 

 

 

 

 
                                                                Τα επικίνδυνα απόβλητα αποτίθενται προσωρινά σε ειδικό 
                                                                διαμορφωμένο χώρο (container), διαχωρίζονται, συσκευάζονται 
 ασφαλώς. Το χρονικό διάστημα παραμονής των ανωτέρω  
                                                                 θα είναι σύμφωνο με την υπ’ αριθ. 11523/02-03-21 Απόφαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Η συμπίεση των απορριμμάτων να γίνεται με  
                                                                                επαναλαμβανόμενη διέλευση του ερπυστριοφόρου. 

 

 

Είσοδος οχήματος στο  Χ.Υ.Τ.Α. 

Ζύγισμα οχήματος στη ζυγοπλάστιγγα 

Έλεγχος φορτίου 

Κατάλληλο φορτίο 
ΟΧΙ 

Καταγραφή παραμέτρων ακατάλληλου φορτίου 

ΝΑI 

Καταγραφή παραμέτρων φορτίου  

Άδειασμα φορτίου στο 
Χ.Υ.Τ.Α. 

Χειρισμός φορτίου με το ερπυστριοφόρο 

Πλύσιμο τροχών οχήματος 





 

 

 

Ο καθαρισμός των τροχών του οχήματος γίνεται μετά την   
εκφόρτωση των απορριμμάτων σε ειδικά κατασκευασμένη                     Τα απορρίμματα καλύπτονται  
εγκατάσταση με χρήση πλυστικού μηχανήματος. Το νερό  καθημερινά με χωμάτινο  
από την έκπλυση των τροχών καταλήγει στο κύτταρο του κάλυμμα από λεπτόκοκκα και 
Χ.Υ.Τ.Α. από όπου διοχετεύεται στην εγκατάσταση επεξεργασίας χοντρόκοκκα υλικά μέγιστης 

στραγγισμάτων.  διαμέτρου 15cm. H στρώση                  
θα έχει πάχος 0,50m. 

 

Προσωπικό λειτουργίας – καθηκοντολόγιο 
Ο αριθμός εργαζομένων είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) και συγκεκριμένα: 

1. Επικεφαλής - κουμανταδόρος, 
με βασικές αρμοδιότητες υπεύθυνου του έργου, επίβλεψης όλων των εργασιών, 
πραγματοποίησης όλων των συνεννοήσεων, ελέγχου και καθοδήγησης των οχημάτων που 
εισέρχονται στην εγκατάσταση, έκδοσης των απαραίτητων ζυγολογίων, κτλ. 

2. Χειριστής μηχανημάτων, 
με βασικές αρμοδιότητες εκτέλεσης των εργασιών υγειονομικής ταφής, διάστρωσης, 
συμπίεσης, επικάλυψης των απορριμμάτων, σύμφωνα με  το πρόγραμμα και τις υποδείξεις 
του Επικεφαλής, συμμετοχής σε εργασίες εσωτερικής οδοποιίας, ή επιμέρους πιθανών 
διαμορφώσεων των χώρων του Χ.Υ.Τ.Α., ευθύνης για την τήρηση των μηχανημάτων που 
χειρίζεται, σε καλή κατάσταση, κτλ. 

 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος θα ορίσει υπάλληλο ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της ορθής 
εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ορίζεται ρητά ότι τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων, καθώς και τα 
καύσιμα λειτουργίας του ερπυστριοφόρου φορτωτή θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 

2. Το υλικό επίχωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο, ενώ επίσης η προμήθεια και η 
τοποθέτησή του βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
Συμπερασματικά μπορούμε να κάνουμε αποδεκτή την  παραδοχή  ότι ο όγκος του υλικού 
επικάλυψης του Χ.Υ.Τ.Α., εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 332m3/έτος, ήτοι 27,67m3/μήνα. Η προς 
σύναψη νέα  σύμβαση παροχής υπηρεσίας λειτουργίας  του Χ.Υ.Τ.Α. θα έχει χρονική διάρκεια από 
την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και έως το τέλος του έτους.  
Κατ’ εκτίμηση και με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα της ανωτέρας  χρονικής περιόδου και 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών (Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017), 
υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούν οι κάτωθι ποσότητες χωματοκάλυψης ανά μήνα: 
Αύγουστος: 35m3         
Σεπτέμβριος: 30m3       
Οκτώβριος: 24,45m3    
Νοέμβριος: 24,45m3    
Δεκέμβριος: 24,45m3   
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πλήρως και να συμμορφώνεται με τις προβλέψεις 
σχετικά με τους όρους λειτουργίας της εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. 
11523/2-3-2021 Απόφαση Ανανέωσης, Τροποποίησης και Συμπλήρωσης των Περιβαλλοντικών 
Όρων του έργου (ΑΔΑ: Ψ0ΤΔΟΡ1Ι-ΨΞ3), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και στην από Απριλίου 
2021 Τεχνική Έκθεση οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ νήσου Σίφνου. 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος 

 
 

Ζαννής Παλαιός 
ΠΕ5, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc 

Χωματοκάλυψη  φορτίου 




