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 ΘΕΜΑ: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ανατ. Τομέα της Περιφ. Αν. 
Μακεδονίας - Θράκης» με το σύστημα υποβολής προσφοράς που 
περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή. 
        
 Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 3669/08 
«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας Κατασκευής δημόσιων 
έργων».(ΦΕΚ Α΄ 116). 
2. Τη γνωμοδότηση (πράξη 4 της αριθμ. 7/19-02-2013 συνεδρίασης) του 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων. 
 
 

Και επειδή: 

 
 
 
 
 
1. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προγραμματίζει την εκτέλεση του έργου: 

«Κατασκευή Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ανατ. 

Τομέα της Περιφ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης», συνολικού 

προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 7.097.000,00 €, που αφορά στην κατασκευή 

της Α΄ φάσης του ΧΥΤΥ, χωρητικότητας 705.000 m³ και διάρκειας 

λειτουργίας 13 ετών, με εκτιμώμενη ετήσια δυναμικότητα 49.500 t/έτος, 
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προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και να καλύψει 

τις σχετικές ανάγκες της περιοχής. 

2. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες διαμόρφωσης και 

στεγανοποίησης της λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων και την κατασκευή 

των έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (συλλογή στραγγισμάτων, 

επεξεργασία – τελική διάθεση), διαχείρισης ομβρίων, διαχείρισης 

βιοαερίου (συλλογή βιοαερίου, επεξεργασία – τελική διάθεση), οδοποιίας, 

που αφορούν στην Α΄φάση του έργου καθώς και την κατασκευή των 

έργων υποδομής και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον 

έλεγχο περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συνόλου του έργου.   

3. Το έργο απαιτεί την ύπαρξη τεκμηριωμένων υπολογισμών των 

εκσκαφών, επιχώσεων, χωρητικότητας, του ισοζυγίου χωματισμών, του 

ποσοστού χωματοκάλυψης, του χρόνου ζωής του ΧΑΔΑ καθώς και 

προτάσεων ως προς τη μέθοδο στεγανοποίησης του πυθμένα και των 

πρανών, κατασκευής του δικτύου συλλογής βιοαερίου και συστήματος 

συλλογής στραγγισμάτων, που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 

εναλλακτικών λύσεων.    

4. Επίσης το έργο παρουσιάζει ιδιομορφίες ως προς τον τρόπο και τις 

φάσεις κατασκευής του και ιδιαίτερα για λόγους που οφείλεται στην άμεση 

επαφή με το ΧΑΔΑ και τη γειτνίαση με τον εν λειτουργία ΚΔΑΥ,  ενώ σε 

συνδυασμό με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, θα πρέπει να αναζητηθούν 

εναλλακτικές προτάσεις για την εξεύρεση της προσφορότερης και 

βέλτιστης τεχνικοοικονομικά λύσης, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης 

στεγάνωση του χώρου με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.  

5. Έχει εγκριθεί η τεχνική προμελέτη του έργου, καθώς και μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υφίστανται οι λοιπές απαραίτητες για 

την κατασκευή του μελέτες, ενώ έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για 

εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

2007 - 2013.                                          
                                                 
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε τη  δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ανατ. Τομέα της Περιφ. Αν. 
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Μακεδονίας - Θράκης», συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 7.097.000,00 

€, με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει «μελέτη – 

κατασκευή», σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημόσιων έργων,  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.  

3669/08 (ΦΕΚ 116/Α΄ /18-6-2008), διότι υφίστανται οι προϋποθέσεις των 

παρ. 1 εδ. β΄ και 2 του ίδιου άρθρου.               

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                                                  

        Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
1.Γρ.Υπουργού                                    
2. Γρ.  Γεν Γραμματέα ΔΕ                                    
3. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
    Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               
    Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306                                            ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 
    68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
    με συνημμένη την γνωμοδότηση                                      
    του ΣΔΕ και τη σχετική εισήγηση                                                 
4. Γραμματεία του Τμ. 
    Κατασκευών του ΣΔΕ.  
                                                                                                       
 ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
1) Φ. Δ/ντριας Δ17 
2)  Δ/νση Δ17 (2)                                     
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