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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική  Περιγραφή  των υπήρεσιω ν και τής λειτουργι ας τής Α.Α. 

Ο Δή μος Φυλή ς ει ναι δή μος τής περιφε ρειας Αττική ς που συστα θήκε με το προ γραμμα 

Καλλικρα τής. Προε κυψε απο  τή συνε νωσή των πρου παρχο ντων δή μων Φυλή ς, Άνω Λιοσι ων και 

Ζεφυρι ου (νυν Δήμοτικω ν Ενοτή των ΔΕ). Η ε κτασή του νε ου Δή μου ει ναι 111.25km2 και ο 

πλήθυσμο ς του 45.965 κα τοικοι συ μφωνα με τήν απογραφή  του 2011. Ο Δή μος Φυλή ς συνορευ ει 

βο ρεια με το Δή μο Ωρωπου , νο τια με τους Δή μους Πετρουπο λεως, Ίλιου και Αγι ων Αναργυ ρων - 

Καματερου , βορειοδυτικα  με το Δή μο Τανα γρας, δυτικα  με το Δή μο Ασπροπυ ργου και ανατολικα  

με το Δή μο Αχαρνω ν. 

Υφιστα μενή κατα στασή-υποδομε ς  

Η προς ανα πλασή περιοχή  αφορα  τήν ε κτασή που καλυ πτουν ο παλιο ς ΧΔΑ και ΧΥΤΑ Άνω 

Λιοσι ων και ο ΧΥΤΑ Φυλή ς εντοπι ζεται στο νοτιοδυτικο  τμή μα του Καλλικρατικου  Δή μου Φυλή ς 

και καταλαμβα νει ε κτασή τής ΔΕ Φυλή ς και τής ΔΕ Άνω Λιοσι ων ο που και βρι σκεται το 

μεγαλυ τερο τμή μα του. Ο χω ρος βρι σκεται πολυ  κοντα  στή Βιομήχανική  Περιοχή  Ασπροπυ ργου 

καθω ς και δι πλα σε σήμαντικε ς οδικε ς αρτήρι ες, αυτή  τής Αττική ς Οδου , και τήν λεωφο ρο 

Ασπροπυ ργου (Μεγ. Αλεξα νδρου). 

Η λεωφο ρος Ασπροπυ ργου ει ναι ο βασικο ς α ξονας κι νήσής των απορριμματοφο ρων και των 

βαρε ων οχήμα των που ε χουν προορισμο  τα ενεργα  κυ τταρα του ΧΥΤΑ Φυλή ς. Ωστο σο το εν λο γω 

οδικο  δι κτυο χρήσιμοποιει ται και απο  επιβατικα  αυτοκι νήτα που κινου νται προς τις περιοχε ς 

που δεν καλυ πτονται απο  α λλες διο δους.  Το κομμα τι τής Αττική ς οδου  που γειτνια ζει με τον 

προς ανα πλασή χω ρο αποτελει  τή συ νδεσή τής Αττική ς με τήν Πελοπο ννήσο.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή  των αναγκω ν τής Α.Α.  

Το ε ργο τής ανα πλασής αφορα  ε κτασή περι που 1500 στρεμμα των συνυπολογι ζοντας τμή μα του 

ΧΥΤΑ Φυλή ς, το ΧΔΑ και το ΧΥΤΑ Λιοσι ων.  

Σκοπο ς τής ανα πλασής ει ναι ή αισθήτική , ενεργειακή  και λειτουργική  αναβα θμισή τής περιοχή ς 

με σω τής δήμιουργι ας χρή σεων σε ε ναν ε ντονα υποβαθμισμε νο χω ρο λο γω τής δια θεσής πολυ  

μεγα λων ποσοτή των απορριμμα των για περι που μισο  αιω να. Για το λο γο αυτο ν, προβλε πεται ή 

ανα πτυξή διαφο ρων χρή σεων τής υπο  ανα πλασή περιοχή ς, πε ρα απο  αυτή  τής απλή ς φυ τευσής 

που ει ναι ή συνή θής πρακτική  σε χω ρους δια θεσής απορριμμα των. Οι χρή σεις αυτε ς θα ε χουν 

σκοπο : 

 τήν αναβα θμισή τής περιοχή ς 

 τήν αλλαγή  τής α ποψής που ε χουν οι πολι τες για το χω ρο 

 τήν ε νταξή τής περιοχή ς στο πολεοδομικο  ιστο  του δή μου 

 τήν ανα πτυξή χρή σεων υπερτοπικου  ενδιαφε ροντος 
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 τή δυνατο τήτα παραγωγή ς ενε ργειας απο  ΑΠΕ  

 τήν προσε λκυσή πολιτω ν – χρήστω ν με σκοπο  τήν αναψυχή , τήν α θλήσή, τήν ενήμε ρωσή 

και τήν ανα πτυξή τής περιβαλλοντική ς ευαισθήσι ας. 

 

Η κεντρική  ιδε α των χρή σεων που επιλε χθήκαν αφορα  στήν εκμετα λλευσή τής μεγα λής ε κτασής 

τής περιοχή ς προκειμε νου να εγκατασταθου ν ΑΠΕ προκειμε νου να υπα ρχει ή δυνατο τήτα τής 

ο σο το δυνατο ν μεγαλυ τερής ενεργειακή ς αυτονομι ας του Δή μου και των πολιτω ν του και στήν 

αναψυχή  και τήν ενήμε ρωσή των επισκεπτω ν του πα ρκου. Οι χρή σεις που περιλαμβα νονται στα 

ε ργα ανα πλασής του χω ρου ει ναι οι ακο λουθες: 

 Εγκαταστα σεις ΑΠΕ 

Σήμαντική  παρε μβασή στον προς ανα πλασή χω ρο αποτελει  ή ανα πτυξή εγκαταστα σεων 

παραγωγή ς ενε ργειας απο  ανανεω σιμες πήγε ς. Προβλε πεται ή εγκατα στασή φωτοβολται κω ν 

(ΦΒ) σταθμω ν συνολική ς ισχυ ος 10MWp. Η εγκατα στασή αυτή  σε συνδυασμο  με τήν 

υφιστα μενή μονα δα παραγωγή ς ενε ργειας απο  το βιοαε ριο,  δήμιουργει  μια ενο τήτα 

ανανεω σιμων πήγω ν ενε ργειας – ενεργειακο  πα ρκο, που πε ρα απο  τή συνεισφορα  του στήν 

ενεργειακή  αυτονομι α του δή μου, προσφε ρει και μι α ενιαι α επιμορφωτική  και επικοινωνιακή  

διαδρομή  για τους επισκε πτες σχετικα  με τήν προω θήσή των ΑΠΕ. 

 Φυτευ σεις 

Σε ο λή τήν επιφα νεια των ε ργων ανα πλασής, θα γι νουν φυτευ σεις φυτω ν, θα μνων και δε νδρων. 

Στα ή δή αποκαταστήμε να τμή ματα ο που υπα ρχουν ή δή φυτευ σεις, και ο που απαιτει ται θα 

γι νουν εργασι ες φυ τευσής ει τε για λο γους αποκατα στασής του τοπι ου ει τε για λο γους 

αισθήτικου ς. Πε ρα απο  τήν προφανή  βελτι ωσή του τοπι ου, ή φυ τευσή του χω ρου βοήθα ει στήν 

εντατικοποι ήσή τής χρή σής του με τήν προσε λκυσή περισσο τερων επισκεπτω ν καθ’ ο λή τή 

δια ρκεια τής ήμε ρας, των εποχω ν και του χρο νου και στή βιοκλιματική  συμβολή  του χω ρου στήν 

ευρυ τερή περιοχή  δι νοντας στους επισκε πτες πραγματική  «ανα σα» πρασι νου. Όλες οι φυτευ σεις 

θα αρδευ ονται απο  εκτεταμε νο δι κτυο α ρδευσής που θα αναπτυχθει  σε ο λο το μή κος του χω ρου 

ανα πλασής.  

 Χω ροι αναψυχή ς.  

Στο χω ρο θα δήμιουργήθου ν μονοπα τια – δια δρομοι που θα εξυπήρετου ν τήν πεζοπορι α, το 

τρε ξιμο, τήν ποδήλασι α κλπ. Κατα  μή κος των διαδρομω ν θα αναπτυχθου ν ειδικοι  χω ροι 

ανα παυσής με παγκα κια και σκια , δι κτυο υ δρευσής με πο σιμο νερο  κ.λπ. Θα δήμιουργήθου ν και 

χω ροι αναψυχή ς που θα περιλαμβα νουν χω ρο με τραπεζοκαθι σματα για τήν εξυπήρε τήσή των 

επισκεπτω ν και παιδικε ς χαρε ς. Οι χω ροι αυτοι  θα ει ναι εξοπλισμε νοι με τουαλε τες 

εξυπήρε τήσής του κοινου . 

 Υπήρεσι ες εκπαι δευσής κι επιμο ρφωσής πολιτω ν.  

Στις εγκαταστα σεις, θα λαμβα νουν χω ρα δραστήριο τήτες ενήμε ρωσής και εκπαι δευσής πολιτω ν 

ο λων των ήλικιω ν σε θε ματα περιβα λλοντος αλλα  ο χι αποκλειστικα . Το σο στον υπο  ανα πλασή 

χω ρο αλλα  και στις υφιστα μενες εγκαταστα σεις θα υπα ρχει ή δυνατο τήτα φιλοξενι ας 

εκδήλω σεων που οργανω νονται απο  το Δή μο αλλα  και διαλε ξεις και παραδο σεις μαθήμα των σε 
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συνεργασι α με πανεπιστή μια.  

Για τή σωστή  και απρο σκοπτή λειτουργι α του πα ρκου, προβλε πεται ή ανα πτυξή 

υποστήρικτικω ν υποδομω ν κι εξοπλισμου  που εξυπήρετου ν σχετικε ς δραστήριο τήτες, ο πως 

πυρανι χνευσή, εξωτερικο ς φωτισμο ς, ήλεκτροκι νήτα οχή ματα κ.α.  

Στοιχει α ωριμο τήτας τής Συ μβασής: Απο φασή Ένταξής ΠΔΕ (αρ. πρωτ. 58262/31-5-19 - ΑΔΑ 
61Λ4465ΧΙ8-ΖΓΟ) 

Τεκμήρι ωσή σκοπιμο τήτας/υποδιαι ρεσής ή  μή τής συ μβασής σε τμή ματα  

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτή σεις και Τεχνικε ς Προδιαγραφε ς ανα  τμή μα αντικειμε νου 

Όπως αναλυ ονται στα Παραρτή ματα  τής.  

Μεθοδολογι α υλοποι ήσής 

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή και τα Παραρτή ματα  τής. 

Σχή μα Διοι κήσής τής Συ μβασής  

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή. 

Δια ρκεια συ μβασής-Χρο νοι παρα δοσής 

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή και τα Παραρτή ματα  τής. 

Υπεργολαβι α  

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή. 

Το πος υλοποι ήσής/παρα δοσής  

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή και τα Παραρτή ματα  τής 

Παραδοτε α-Διαδικασι α Παραλαβή ς/Παρακολου θήσής  

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή και τα Παραρτή ματα  τής 

Εκπαι δευσή προσωπικου   

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή και τα Παραρτή ματα  τής 

Εγγυή σεις-Τεχνική  Υποστή ριξή  

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή και τα Παραρτή ματα  τής 

Προαιρε σεις  

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή και τα Παραρτή ματα  τής 

Παρατα σεις  

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή και τα Παραρτή ματα  τής 

Τροποποι ήσή Συ μβασής  

Συ μφωνα με τή Διακή ρυξή και τα Παραρτή ματα  τής 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμω μενή αξι α συ μβασής σε ευρω , χωρι ς ΦΠΑ:  20.967.741,94 € 

Ανα λυσή και Τεκμήρι ωσή πρου πολογισμου /Συνολική  και ανα  τμή μα/μονα δα  

Συ μφωνα με τευ χος Προυπολογισμου . 

Φ.Π.Α.:  5.032.258,06€ 
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Άνω Λιόσια,  

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

                      ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
            ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                             

              Πολιτικός Μήχανικός Τ.Ε.                                                                             

                                                                                                                               ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

                                                                                                                            Μήχανολόγος Μήχανικός  

 

 

  

               ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

                       Γεωπόνος Π.Ε. 

  

  

 

 

           ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

           Μήχανολόγος Μήχανικός Τ.Ε. 

  

  

 

  

                 ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

              Αρχιτέκτων Μήχανικός Π.Ε. 

 

 

                 ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  

              Αρχιτέκτων Μήχανικός Π.Ε. 

 

 

 


