ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-2020
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Μελέτες ωρίμανσης της Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. στο Βόρειο Έβρο.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ
Η εγκεκριμένη πράξη αφορά στην ωρίμανση των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση του έργου μίας Μονάδας
Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στο βόρειο Έβρο (θα επεξεργάζεται σύμμεικτα ΑΣΑ καθώς και προδιαλεγμένα
οργανικά) καθώς επίσης και για την υλοποίηση ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), που θα
εξυπηρετούν τους Δήμους Διδυμότειχου και Ορεστιάδας. Για την υλοποίηση του έργου θα εκπονηθούν οι ακόλουθες
μελέτες:
1. Τοπογραφική Μελέτη: Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την τοπογραφική αποτύπωση του
γηπέδου στο οποίο θα χωροθετηθούν οι εγκαταστάσεις.
2. Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα: Αντικείμενο της γεωτεχνικής μελέτης είναι η εκτέλεση των απαραίτητων
γεωτρήσεων στο οικόπεδο που θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις, καθώς και η σύνταξη έκθεσης
αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών.
3. Γεωλογική Μελέτη: Περιλαμβάνει τις απαραίτητες γεωλογικές εργασίες (γεωλογική χαρτογράφηση, σύνταξη
ειδικών χαρτών, καταγραφές σημείων εμφάνισης νερού-μετρήσεις σημείων εμφάνισης νερού, σύνταξη
τεύχους γεωλογικής μελέτης) στο χώρο κατασκευής του έργου.
4. Περιβαλλοντική Μελέτη: Η περιβαλλοντική μελέτη αφορά την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου της ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη
Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων) στο Βόρειο Έβρο.
5. Προκαταρτική Μελέτη: Η Προκαταρκτική Μελέτη για την κατασκευή της ΜEA και του ΧΥΤΥ θα περιλαμβάνει τις
ακόλουθες επιμέρους μελέτες: Υδραυλική μελέτη, Η/Μ μελέτη, Χημικοτεχνική μελέτη, Βιομηχανική μελέτη,
Περιβαλλοντική μελέτη.
6. Οριστική Μελέτη: Η Οριστική Μελέτη για την κατασκευή της ΜEA και του ΧΥΤΥ θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες
επιμέρους μελέτες: 1. Υδραυλική μελέτη, 2. Η/Μ μελέτη, 3. Χημικοτεχνική μελέτη, 4. Βιομηχανική μελέτη, 5.
Περιβαλλοντική μελέτη, 6. Αρχιτεκτονική μελέτη, 7. Στατική μελέτη.
7. Τεύχη Δημοπράτησης: Αφορά στη σύνταξη των τευχών για τη δημοπράτηση του έργου.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Η Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 416.651,64 €. Η πράξη συγχρηματοδοτείται
από το Ταμείο Συνοχής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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