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ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ  ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν3316/2005.  
 
 
ΕΡΓΟ ΜΟΠΑΚ 
 
Εισερχόμενα υλικά 
Στην ΜΟΠΑΚ θα επεξεργάζονται: 
 Περιεχόμενο μπλε / κίτρινων κάδων αστικών αποβλήτων (ΑΑ) (ανακυκλώσιμα) 
 Περιεχόμενο πράσινων / γκρι κάδων ΑΑ ή σύμμεικτο 
 Περιεχόμενο καφέ κάδων (βιοαπόβλητα διαχωρισμένα στην Πηγή). 
 
Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και 
Μεγανησίου (32.000 τόνους/ έτος).   
 
Στον μηχανικό διαχωρισμό θα οδηγούνται μετά από Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) 40 τόνοι/ημέρα το χειμώνα 
και 100 τόνοι/ημέρα το θέρος (στην αιχμή).   
 
Δυναμικότητα  
Η δυναμικότητα στο τμήμα προεπεξεργασίας ανέρχεται σε 12 τόνους/ώρα.  Η επεξεργασία για το 
φορτίο του χειμώνα θα καλύπτεται με 6ωρη λειτουργία, 5 ημέρες /εβδομάδα, ενώ για το φορτίο του 
θέρους (αιχμή) θα καλύπτεται με 12ωρη λειτουργία, 6 ημέρες /εβδομάδα.   
 
Ο μηχανικός διαχωρισμός θα αποτελείται από 1 γραμμή επεξεργασίας για λειτουργία 12 τόνων/ 
ώρα.  Τα ΑΑ των μπλε κάδων θα επεξεργάζονται στην ίδια γραμμή επεξεργασίας με τα ΑΑ των 
πράσινων/ γκρι κάδων (4 ημέρες / εβδομάδα θα επεξεργάζονται τα ΑΑ των πράσινων/ γκρι κάδων και 2 
ημέρες / εβδομάδα μετά από πλύση της γραμμής θα επεξεργάζονται τα ΑΑ των μπλε κάδων).   
 
Στο τμήμα κομποστοποίησης, το οποίο αποτελείται από 4 τούνελ, η δυναμικότητα είναι 16.000 τόνους 
/έτος με πληρότητα 50% (ύψος σωρών 4 μ.) και χρόνο παραμονής 14 ημερών (ή 14.000 τόνους /έτος με 
με πληρότητα 20% (ύψος σωρών 2,5 μ.) και χρόνο παραμονής 10 ημερών) και θα παράγεται: 
Α) compost τύπου Α από το διαχωρισμένο οργανικό των γκρι / πράσινων κάδων, το οποίο θα 
χρησιμοποιείται για εργασίες επίχωσης ΧΥΤΑ και αποκατάστασης ανενεργών λατομείων (σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 56366/4351, ΦΕΚ/Β/3339/12.12.2014). 
Β) compost από καφέ κάδους, το οποίο θα χρησιμοποιείται για εργασίες αναδάσωσης, 
τα οποία θα έχουν επαρκώς σταθεροποιηθεί στον χώρο ωρίμανσης για 6 εβδομάδες. 
 
Προϊόντα 
Η μονάδα παράγει: 
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 Συσκευασίες (μέταλλα, σίδηρος/ αλουμίνιο, κράματα, πλαστικά, γυάλινες φιάλες, χαρτί, χαρτόνι, 
ελαφρύ κλάσμα μη βιογενών οργανικών -  κυρίως πλαστικά films), περίπου 5.000 τόνοι/έτος.  Τα 
ανακτημένα υλικά συσκευασιών θα οδηγούνται σε δευτερογενείς χρήστες για ανακύκλωση μέσω των 
ΚΔΑΥ Πάτρας ή Ιωαννίνων.   

 Compost από καφέ κάδους και πράσινα για αναδάσωση των όρεων (Πύργος, Ελάτη, Αγ. Ηλίας) 
της νήσου Λευκάδας.  Προσδιορίζεται σε περίπου 3.000 τόνους /έτος. 

 Compost τύπου Α από σύμμεικτα αστικά απόβλητα (πράσινους κάδους), το οποίο, εφόσον πληροί 
τα κριτήρια της ΚΥΑ 56366/4351 (ΦΕΚ/Β/3339/12.12.2014), μπορεί να χρησιμοποιηθεί  

o ως υλικό επίχωσης ή αποκατάστασης εδάφους σε εν ενεργεία εξορυκτικές 
δραστηριότητες,  

o ως υλικό προς διαμόρφωση αναγλύφου (landscaping), υπό την προϋπόθεση ότι η τελική 
στρώση επικάλυψης του νέου αναγλύφου θα αποτελείται από φυτική γη πάχους 
τουλάχιστον ενός (1) μέτρου,  

o ως υλικό καθημερινής και τελικής επικάλυψης σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ),  
o σε εργασίες επίχωσης – αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά, προς αποκατάσταση, 

ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία,  
o ως υλικό αποκατάστασης σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ),  
o ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση οσμών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις με 

δύσοσμα απαέρια, εξαερισμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
μηχανικής διαλογής, κομποστοποίησης, μαζικής διατήρησης ζώων κ.λπ..   

Προσδιορίζεται σε περίπου 5.000 – 6.000 τόνους /έτος. 
 
Υπόλειμμα προς ΧΥΤΥ 
Αδρανές ως επί το πλείστον υλικό, περίπου 30% κ.β.  (10.000 – 12.000 τόνοι/έτος).  Το υπόλειμμα του 
διαχωρισμού θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ του Δήμου Λευκάδας που θα κατασκευαστεί. 
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Κάτοψη εγκαταστάσεων ΜοΠΑΚ 
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ΜοΠΑΚ – ευρύτερη περιοχή.
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Κάτοψη εγκαταστάσεων ΜοΠΑΚ 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜοΑΠΑΚ 
 
Γενική διάταξη έργων και υποδομών 
Εντός του διαθέσιμου χώρου θα κατασκευαστούν: 

- Χώρος προσέγγισης / ελιγμού και εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων. 
- Κτίριο προεπεξεργασίας (μηχανικού διαχωρισμού), έκτασης 1.408 m2 με διαστάσεις (μήκος x 

πλάτος x ύψος) 44 m x 32 m x 11 m.   
- Κτίριο ραφιναρίας. Νότια του κτιρίου του μηχανικού διαχωρισμού θα στεγάζεται το ραφινάρισμα 

του κομπόστ για καθαρότερο τελικό προϊόν σε χώρο 720 m2.   
Μονάδα Κομποστοποίησης στο Ν πρανές του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ θα κατασκευαστούν 4 
αυτόνομα ξεχωριστά διαμερίσματα (τούνελ κομποστοποίησης), με βάση από οπλισμένο 
σκυρόδεμα στα οποία θα διαμορφώνεται σωρός με το προς κομποστοποίηση υλικό.  Τα τούνελς 
φέρουν ημιπερατή μεμβράνη στο άνω μέρος η οποία επιτρέπει τον αερισμό αλλά αποτρέπει τη 
διαφυγή οσμών.   

  
Κύριος στόχος του σχεδιασμού των αρχιτεκτονικών έργων είναι τα κτίρια και ιδιαίτερα το κτίριο του 
μηχανικού διαχωρισμού να είναι λειτουργικά και να φιλοξενούν ευχερώς τις διαδικασίες επεξεργασίας 
καθώς και την εκφόρτωση των υλικών και φόρτωση των παραγομένων προϊόντων. Για το λόγο αυτό 
ακολουθείται η γραμμή παραγωγής η οποία περιλαμβάνει διεργασίες όπως κόσκινο ηλεκτρομαγνήτη, 
καμπίνα χειροδιαλογής, αεροδιαχωριστή και τις ταινίες ανύψωσης και μεταφοράς των υλικών με σχετικά 
μεγάλο ύψος. Τα γραφεία τοποθετούνται στον άνω όροφο του κτιρίου μηχανικής διαλογής.  
 
Ο σχεδιασμός των αρχιτεκτονικών έργων έλαβε υπ’ όψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού και 
της πόλης της Λευκάδας καθώς και τα κλιματολογικά και εδαφομρφολογικά στοιχεία της θέσης.  Ιδιαίτερη 
βαρύτητα δόθηκε στην εναρμόνιση των αρχιτεκτονικών επιλογών με τα στατικά και τον αντισεισμικό 
κανονισμό καθώς και τις πολεοδομικές διατάξεις.  Η ιδιαίτερα αισθητική όψη του κτιρίου μηχανικού 
διαχωρισμού, τα πολλαπλά επίπεδα και η δυνατότητα ευχερούς εποπτείας της όλης εγκατάστασης ευνοεί 
την επισκεψιμότητα.  Προάγει έτσι την οικολογική συνείδηση και συμμετοχή των πολιτών και επισκεπτών 
στην διαλογή στην πηγή και ενίσχυση της λειτουργίας της ΜοΠΑΚ προς επίτευξη των στόχων 
ανακύκλωσης.  
 
Εισηγούμαστε την έγκριση της μελέτης ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ –  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 
 
 
 
 
 
        Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

 
 
 

ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 


