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Θέμα : «Απάντηση στο απ. πρωτ. 20931/12-05-2017 ερώτημα της εταιρείας 

ALPHA GREEN ABEE σχετικά με το διαγωνισμό : «Λειτουργία κινητής 

μονάδας επεξεργασίας Α.Σ.Α.». 

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 20931/2017 εγγράφου με το οποίο υποβάλατε ερωτήσεις 

σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας 

Α.Σ.Α.», με α/α συστήματος 40869, οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά έχουμε 

να σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

 1. Η σύμβαση για διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων σε Κ.Δ.Α.Υ. δεν καλύπτει 

την απαίτηση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στο σύνολό της εκτός αν στη διαχείριση 

αυτή περιλαμβάνεται και η κομποστοποίηση των διαχωρισθέντων των οργανικών 

απορριμμάτων, ή αν μπορεί να προκύψει η εμπειρία ως προς την κομποστοποίηση, από άλλη 

σύμβαση.  

2. Οι εργασίες διαμόρφωσης και δημιουργίας υποδομών βρίσκονται σε εξέλιξη.   

3. Τα μέτρα πυρασφάλειας θα εγκατασταθούν από το Δήμο.  

4. Οι προδιαγραφές του συστήματος κομποστοποίησης αναφέρονται παρακάτω: 

«Μονάδα Κομποστοποίησης  

Το οργανικό υλικό που προέρχεται από την μονάδα διαχωρισμού θα προωθείται στις ειδικές 

διατάξεις όπου θα κομποστοποιείται. Ειδικότερα, η κομποστοποίηση του οργανικού υλικού 

θα πραγματοποιείται σε κατάλληλη διάταξη ταχυκομποστοποίησης. Το σύστημα θα είναι 

κλειστό προς αποφυγή διαρροής στραγγισμάτων ώστε να ελέγχονται καλύτερα οι συνθήκες 

ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος (θερμοκρασία, υγρασία), ενώ παράλληλα θα πρέπει 

να διαθέτει κατάλληλο σύστημα αερισμού προκειμένου να τροφοδοτείται το οργανικό υλικό 

με την απαραίτητη ποσότητα αέρα. 

Το οργανικό κλάσμα πριν από την κομποστοποίηση θα αναμιγνύεται με θρυμματισμένα 

κλαδοκάθαρα ή άλλα φυτικά διογκωτικά υλικά που θα βελτιώνουν την ποιότητα του τελικού 

προϊόντος και θα διευκολύνουν την βιοαποικοδόμιση. Τα κλαδοκάθαρα θα διατίθενται από 

την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου. 



Η ανάμιξη θα επιτυγχάνεται με την βοήθεια κινητού αναμείκτη ο οποίος θα διαθέτει και 

κατάλληλο σύστημα υποδοχής τόσο των χύδην υλικών όσο και των δεματοποιημένων. Τα 

υλικά αυτά θα αναδεύονται με την σωστή αναλογία και θα οδηγούνται στον κινητό 

κομποστοποιητή. 

Σε ξεχωριστό σύστημα θα κομποστοποιείται και το οργανικό κλάσμα που μελλοντικά θα 

προέρχεται από προδιαλογή οργανικών υλικών σε ξεχωριστούς κάδους από τους δημότες. 

Έχοντας λοιπόν διαθέσιμη την πρώτη ύλη (χύδην απορρίμματα ή/και δεματοποιημένα) 

αρχίζει η διαδικασία της κομποστοποίησης τοποθετώντας και πρεσσάροντας το αναμειγμένο 

υλικό σε ειδικό πλαστικό ανακυκλώσιμο σάκο μήκους 60μ. Στον σάκο αυτό, με την βοήθεια 

κυκλοφορίας βεβιασμένου αέρα μέσω μιας σειράς ειδικών βαλβίδων, σε σχετικά μικρό 

χρονικό διάστημα μπορούμε να παραχθεί compost. 

Το συγκεκριμένο σύστημα κομποστοποίησης είναι στατικό σύστημα που χρησιμοποιεί την 

κυκλοφορία βεβιασμένου αέρα μέσω μιας σειράς βαλβίδων, σε αντίθεση με την ανοιχτή 

κομποστοποίηση όπου το υλικό είναι απλωμένο στο έδαφος δεν χρειάζεται ανάδευση. 

Η κομποστοποίηση είναι η μετατροπή οργανικού υλικού σε λίπασμα, με το τελικό προϊόν να 

ονομάζεται κομπόστ και περιλαμβάνει στη διαδικασία ωρίμανσής του, αντιδράσεις μεταξύ 

εντόμων, γαιοσκωλήκων, και μικροοργανισμών όπως βακτήρια και μύκητες. Για να γίνει 

αυτό απαιτούνται αεροβικές συνθήκες και περιεκτικότητα σε υγρασία περίπου 50%. 

Παράλληλα παράγεται θερμότητα και νερό όπως επίσης διοξείδιο του άνθρακα και 

αμμωνία. Η διαδικασία περιλαμβάνει μια αλληλεπίδραση των μικροοργανισμών.  

Η κομποστοποίηση αρχίζει με μια μεσοφιλική φάση (25-45 βαθμούς) και τελειώνει με μια 

φάση ψύξης κατά την οποία οι μικροοργανισμοί που αντικαταστάθηκαν από τους 

θερμόφιλους οργανισμούς, επιστρέφουν πίσω στο κομπόστ και συνεχίζουν να διασπούν τα 

πιο ανθεκτικά οργανικά υλικά. Μύκητες και μακροοργανισμοί, όπως γαιοσκώληκες και 

έντομα, επίσης επιστρέφουν και διασπούν τα μεγαλύτερα κομμάτια σε λίπασμα. Η ποιότητα 

του κομπόστ εξαρτάται από το είδος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε καθώς και από την 

ποιότητα και ποσότητα του «δομικού» υλικού. Ένα ομοιογενές μίγμα «δομικού» υλικού και 

απορριμμάτων είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχή κομποστοποίηση. 

Οι σάκοι τοποθετούνται σε ευθείες 

γραμμές κοντά ο ένας στον άλλο 

όχι μόνο για βέλτιστη χρήση του 

χώρου, αλλά και για να 

χρησιμοποιείται η θερμότητα των 

γειτονικών σάκων και να 

αποφεύγονται κρύες περιοχές στη 

διάρκεια του χειμώνα.  

Η διαδικασία αποδόμησης 

καταναλώνει όλο το διαθέσιμο 

οξυγόνο στο compost. Η 

κυκλοφορία αέρα μέσα στους 

σάκους αντικαθιστά το οξυγόνο που καταναλώνετε και εξασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκές 

οξυγόνο για αερόβια αποδόμηση.  

Η διαδικασία του αερισμού μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις φάσεις για να εξασφαλιστεί 

επαρκή παροχή οξυγόνου και για να μη ξηραθεί το κομπόστ  

1. Εβδομάδα 1-3 ( μεσοφιλική φάση)  δυνατός αερισμός  

2. Εβδομάδα 3-6 (θερμοφιλική φάση) πολύ δυνατός   αερισμός  



3. Εβδομάδα 6-10 τέλος ( φάση ψύξης) μέσος αερισμός  

 

Σχήμα 1: Σχηματική απεικόνιση τροφοδοσίας αέρα 

Γενικά, η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης έχει 

μελετηθεί επαρκώς και για ένα μεγάλο εύρος υλικών. Η διαδικασία αερόβιας χώνευσης 

παράγει ενέργεια η οποία αυξάνει την θερμοκρασία στο υλικό του κομπόστ. Τα αέρια που 

παράγονται κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης είναι ζεστά και πλούσια σε διοξείδιο του 

άνθρακα και υδρατμούς. 

Ο βαθμός ωριμότητας του κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο του πόσο από το 

διαθέσιμο οργανικό υλικό αποδομήθηκε και μετατράπηκε σε σταθερό προϊόν σαν χούμο.  

Ένας χαμηλός βαθμός ωρίμανσης σημαίνει ότι μόνο τα εύκολα διαθέσιμα υλικά 

αποδομήθηκαν. Υψηλός βαθμός ωρίμανσης σημαίνει ότι το κομπόστ περιέχει μόνο σταθερό 

υλικό σαν χούμους.  

Ο βαθμός ωρίμανσης του κομπόστ μπορεί μετρηθεί ανάλογα με την θερμοκρασία του 

κομπόστ. Υψηλές θερμοκρασίες δείχνουν χαμηλό βαθμό ωριμότητας και χαμηλές 

θερμοκρασίες δείχνουν υψηλό βαθμό ωριμότητας. Compost με χαμηλή ωριμότητα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό στην γεωργία ή αποκατάστασης 

υπάρχοντων ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ. Compost με υψηλό βαθμό ωριμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στην κηπουρική και στην καλλιέργεια.  

Το τελικό προϊόν θα υφίσταται ραφινάρισμα (με την βοήθεια διαχωριστή) πριν από την 

παραχώρησή του στο δήμο προς χρήση, το οποίο και θα χαρακτηρίζεται από αυτές τις 

παραμέτρους που θα το καθιστούν κατάλληλο προς άμεση διάθεση. Η ποιότητα του 

κόμποστ θα πιστοποιείται, για κάθε παρτίδα, με κατάλληλες εργαστηριακές αναλύσεις που 

θα γίνονται σε συνεννόηση με την υπηρεσία».  

5. Ο ανάδοχος δεν φέρει καμία επιπλέον υποχρέωση για τη διαχείριση του RDF.  

Ωστόσο αν διαπιστωθεί από την υπηρεσία πλημμελής διαχωρισμός ο ανάδοχος θα υποχρεωθεί 

να επανεπεξεργαστεί το υπόλειμμα προκειμένου να επιτευχθεί καλλίτερος διαχωρισμός, ώστε 

να προκύπτει το μικρότερο δυνατό ποσοστό υπολείμματος. 

6. Θα πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον στοιχεία έγγραφης τεκμηρίωσης για την 

απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σε σχέση με τον εξοπλισμό.  



Σχετικά με το αίτημά σας για την παροχή της εγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία προκειμένου να την 

παραλάβετε.  

  

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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