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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ’» 

(CPV: 71310000-4) 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Ε.Π Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020, Άξονας 

Προτεραιότητας 14» Διατήρηση και προστασία του 

Περιβάλλοντος –Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης 

των πόρων (ΤΣ) Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός έργου MIS 5010589 

ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδικός ενάριθμου) 

2018ΣΕ27510131 & Ίδιοι Πόροι ΠΑΔΥΘ Α.Ε 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 414.957,38 € (πλέον ΦΠΑ)  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο 

«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Αντικείμενο της 

προτεινόμενης πράξης είναι η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Δυτική 

Θεσσαλία. Η εν λόγω πρόταση χρηματοδότησης εγκρίθηκε και η πράξη εντάχθηκε στον Άξονα 

Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Ως εκ τούτου η πράξη  θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 

(Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ) 5010589)   

 

Στην προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τρία (3) υποέργα: 

• Υποέργο 1: Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας  

• Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο ‘Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 

Δυτικής Θεσσαλίας’ 

• Υποέργο 3:  Δίκτυα ΟΚΩ  

  

Αντικείμενου του υποέργου 2 με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο ‘Μονάδα Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας’» αποτελεί η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών και 

της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά τη φάση της δημοπράτησης του έργου, η παρακολούθηση του 

υποέργου 1 της πράξης και η υποστήριξη της Υπηρεσίας κατά τη φάση κατασκευής και 

δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, μέχρι την Οριστική Παραλαβή της Κατασκευής, προμήθειας 

εξοπλισμού και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»  

 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

 

Με εξαίρεση τη διαλογή στην πηγή των αποβλήτων συσκευασιών και μερικών άλλων ρευμάτων 

(π.χ. ΑΗΗΕ, μπαταρίες, κλπ.), το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας οδηγείται για ταφή.  

 

Η Μελέτη Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της διαλογής 

στην πηγή και την ανακύκλωση σε όλα τα είδη των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, 

καθώς και την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σταθεροποιώντας την 

παραγωγή αποβλήτων στα σημερινά επίπεδα.  

 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, της οποίας οι ποσοτικοί 

και ποσοστιαίοι στόχοι για τη διαχείριση των ΑΣΑ, οι οποίοι είναι σε απόλυτη συμμόρφωση τόσο 

με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όσο και με τους στόχους που δίνονται στο Εθνικό Σχέδιο 
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Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ 49/15-12-2015),  για την επίτευξη των στόχων ανάκτησης των ΑΣΑ για 

το έτος 2020, μία ποσότητα των ΑΣΑ θα πρέπει να ανακτάται εντός μονάδων επεξεργασίας 

υπολειπόμενων ΑΣΑ.  

 

Ειδικότερα: 

- Στις ηπειρωτικές Π.Ε., το 50% των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ θα οδηγείται σε 

μονάδες επεξεργασίας και από εκεί ένα 26% ή  λιγότερο  θα  οδηγείται  για  διάθεση-ταφή.   

- Στην Π.Ε. Σποράδων, κατά μέγιστο το 50% των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ θα 

οδηγείται προς ταφή χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία, δεδομένου, ότι δεν προβλέπονται (και 

βάσει των ΤΣΔ) αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ με ανάκτηση 

ανακυκλώσιμων υλικών. 

- Στις μονάδες επεξεργασίας των ηπειρωτικών Π.Ε. θα πρέπει να γίνεται επιπλέον ανάκτηση 

με στόχο να καλύπτονται οι συνολικοί στόχοι ανάκτησης της Περιφέρειας.  

 

Ως εκ τούτου και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της Μελέτης Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Εναλλακτικών Σεναρίων Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

(2012), η οποία εκπονήθηκε κατ’ εντολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την Περιφέρεια, 

προτάθηκε η δημιουργία τριών (3) μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ, εκ των οποίων η μία 

ΜΕΑ θα εξυπηρετεί τις Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας. 

 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες όπως: 

� Προβλέπει εξειδικευμένο εξοπλισμό τόσο για τη μηχανική διαλογή των Α.Σ.Α. όσο και την 

βιολογική επεξεργασία των βιοαποβλήτων.  

� Προβλέπεται η βιολογική επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων σε αναερόβιο 

αντιδραστήρα και κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων που διαχωρίζονται από τα 

σύμμικτα Α.Σ.Α. σε αερόβιους κλειστούς αντιδραστήρες. 

� Προβλέπεται η ωρίμανση των σταθεροποιημένων υλικών σε σωρούς 

� Προβλέπει την ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαέριου σε ηλεκτροπαραγωγή. 

� Προβλέπει περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συνόλου της μονάδας κατά την οποία 

θα πιστοποιηθεί η σωστή λειτουργία του επιμέρους εξοπλισμού και θα γίνουν οι 

απαραίτητες ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις σε ότι αφορά τα εισερχόμενα και τα 

εξερχόμενα υλικά. 

 

Επιπροσθέτως, το εν λόγω έργο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα που περιλαμβάνει «μελέτη και 

κατασκευή» και ως εκ τούτου απαιτείται τεχνική υποστήριξη τόσο κατά τη διαγωνιστική 

διαδικασία (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) όσο και κατά τη μελέτη εφαρμογής ώστε: 

• Να γίνει σωστή αξιολόγηση των επιμέρους τεχνικών λύσεων ώστε να τεκμηριώνεται η 

καταλληλόλητα και επάρκεια του επιμέρους σχεδιασμού ειδικότερα ως προς τις 

εγγυημένες ποσότητες. 

• Να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για την κατασκευασιμότητα του έργου, ώστε να μην 

υπάρξουν σημαντικά απρόβλεπτα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση. 
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• Να εξασφαλιστεί ο σωστός σχεδιασμός του έργου και η επιλογή του απαραίτητου 

εξοπλισμού για να διασφαλιστεί το χαμηλότερο επενδυτικό αλλά και λειτουργικό κόστος 

της μονάδας και να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή 

και λειτουργία του έργου, όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του 

έργου. 

• Να γίνει έλεγχος του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας επεξεργασίας ως προς τη 

συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Επιπλέον, κατά το στάδιο της κατασκευής απαιτείται η τεχνική υποστήριξη ώστε: 

• Να υπάρξει σωστός συντονισμός στις εργασίες και στα χρονοδιαγράμματα κατασκευής του 

έργου, ώστε αυτό να είναι σε πλήρη λειτουργία τον προβλεπόμενο από τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

χρόνο. 

• Να υπάρξει συνολικός συντονισμός σε κατασκευαστικά θέματα που θα προκύψουν κατά 

την κατασκευή (π.χ. ορθή διαχείριση των υλικών εκσκαφής του έργου έτσι ώστε να 

επιτευχθεί ένα σωστό ισοζύγιο χωματισμών του έργου που να προβλέπει τις συνολικές 

ανάγκες του έργου για εδαφικά υλικά  

• Να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα του έργου αλλά και η αποτελεσματικότητα των 

επιμέρους σταδίων  

• Να γίνει έλεγχος των διεργασιών λειτουργίας της μονάδας  

• Να γίνει ποιοτικός έλεγχος του υλικού που οδηγείται προς κομποστοποίηση και του υλικού 

που παράγεται ως υλικό εδαφοκάλυψης και ως υλικό λίπανσης (κόμποστ). 

• Να γίνει έλεγχος και μετρήσεις για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και ισχύ. 

 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 

 

Το έργο αφορά στην Κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού και δοκιμαστική λειτουργία του έργου 

«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», το οποίο προβλέπεται να 

κατασκευαστεί στη θέση “Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας” του Δήμου Τρικκαίων, για την 

εξυπηρέτηση της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας, ήτοι των Νομών Καρδίτσας και 

Τρικάλων στο σύνολό τους. 

 

Στο εν λόγω οικόπεδο έκτασης 576 στρεμμάτων περίπου περιλαμβάνει τον εν λειτουργία ΧΥΤΑ (Α’ 

Φάση), την επέκτασή του (Β’ Φάση), τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), καθώς 

και τα έργα υποδομής που απαιτούνται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των 

ανωτέρω έργων. Η διατιθέμενη έκταση, βάσει σχεδιασμού, για την κατασκευή της Μονάδας 

Επεξεργασίας Αποβλήτων είναι 73 στρέμματα περίπου.  

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο χώρο υγειονομικής ταφής, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί ήδη, 

από το 2009, η Α’ Φάση του ΧΥΤΑ, με λεκάνη έκτασης 50στρ. και ωφέλιμη χωρητικότητα 
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880.000m3 περίπου. Την τρέχουσα περίοδο έχει επεκταθεί ο χώρος διάθεσης προς 

νοτιοανανατολικά, με την κατασκευή της λεκάνης Β’ Φάσης, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 

1.945.000 m3, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργεί.  

 

Όσον αφορά στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που προβλέπεται από το 

εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ για την εξυπηρέτηση της εξεταζόμενης διαχειριστικής ενότητας, διατίθεται 

έκταση 73 στρεμμάτων περίπου στη συγκεκριμένη θέση, ανάντη της λεκάνης εναπόθεσης 

απορριμμάτων του ΧΥΤΑ. 

 

Η MEA αφορά στην επεξεργασία 59.205 tn/y αποβλήτων εκ των οποίων : 

 (α) 55.079 tn/y ΑΣΑ εκ των οποίων ποσότητα μέχρι και 9.626t/y μπορεί να είναι 

προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα προερχόμενα από ΔσΠ (Διαλογή στην Πηγή) 

(β) 4.126 tn/y πράσινα ή και κλαδέματα. 

 

Το αντικείμενο του έργου για τις οποίες θα παράσχει τις υπηρεσίες του όπως αυτές αναλύονται 

στην επόμενη παράγραφο περιλαμβάνονται τα εξής: 

 

1. Η Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων η οποία θα αποτελείται από τα εξής 

επιμέρους τμήματα/μονάδες επεξεργασίας: 

• Μονάδα Υποδοχής όπου θα γίνεται η παραλαβή, σε ξεχωριστές θέσεις κάθε φορά, των 

διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων που θα δέχεται η μονάδα, ήτοι: 

o Υποδοχή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων 

o Υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων  

o Υποδοχή πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα, κλπ) 

• Μονάδα Μηχανικής Διαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτηση από 

αυτά ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, σιδηρούχα, αλουμίνιο, γυαλί,  

ξύλο και λοιπών ανακτήσιμων). 

• Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, που αφορά 

κυρίως την απομάκρυνση των προσμίξεων και την προετοιμασία του υλικού για το 

επόμενο στάδιο. 

• Δεµατοποίηση και αποθήκευση των ανακτηθέντων υλικών. 

• Μονάδα Κομποστοποίησης & ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α. 

• Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων  

• Μονάδα μετακομποστοποίησης & ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού από προδιαλεγμένα 

οργανικά απόβλητα. 

• Μονάδα Ραφιναρίσματος του κοµπόστ από το οργανικό των σύμμεικτων Α.Σ.Α. (κοµπόστ 

τύπου Α΄) και από το προδιαλεγµένο οργανικό. 

• Μονάδα/ες αποθήκευσης τελικών προϊόντων.  

Επιπλέον των παραγωγικών μονάδων η ΜΕΑ συνοδεύεται από τα συνοδά κτιριακά έργα, όπως 

κτίριο διοίκησης, υπόστεγα αποθήκευσης, δεξαμενές νερού ύδρευσης -πυρόσβεσης – άρδευσης, 

τα απαραίτητα κτίρια ή εγκαταστάσεις υποβίβασης / ανύψωσης τάσης καθώς και τα έργα 
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συλλογής και προεπεξεργασίας λυμάτων ώστε αυτά να διατεθούν ασφαλώς στην μονάδα 

επεξεργασίας στραγγισμάτων του παρακείμενου ΧΥΤΑ. 

 

2. Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. 

 

3. Η δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΑ διάρκειας έξι (6) μηνών. 

 

Σε ότι αφορά στα σύμμεικτα Α.Σ.Α, η προτεινόμενη τεχνολογία θα περιλαμβάνει μια μονάδα 

υποδοχής – προεπεξεργασίας των ΑΣΑ, στην οποία θα περιλαμβάνονται διατάξεις μηχανικού και 

χειρωνακτικού διαχωρισμού (σχίστης σάκων, περιστροφικό κόσκινο, βαλλιστικό διαχωριστή, 

μαγνητικό διαχωριστή, μεταφορικοί ταινιόδρομοι, καμπίνες χειροδιαλογής), προκειμένου να 

επιτευχθεί διαχωρισμός του εισερχόμενων ΑΣΑ σε δύο κύρια ρεύματα και να μειωθεί η ποσότητα 

των αποβλήτων που οδηγείται για ταφή. Το ρεύμα των ανακυκλώσιμων υλικών και το 

βιοαποδομήσιμο κλάσμα των σύμμεικτων αποβλήτων το οποίο οδηγείται για βιολογική 

επεξεργασία. 

Η μονάδα υποδοχής – προεπεξεργασίας αλλά και μηχανικής και χειρωνακτικής διαλογής θα 

χωροθετηθεί εντός κλειστού κτιρίου, το οποίο θα διαθέτει σύστημα αποκονίωσης – απόσμησης. 

Τα ανακτώμενα υλικά θα συμπιέζονται σε δέματα και θα αποθηκεύονται προσωρινά προ της 

εμπορικής τους αξιοποίησης. 

Το βιοαποδομήσιμο κλάσμα θα συνενώνεται με τμήμα από τα πράσινα απόβλητα (υλικό δομής) 

και από κοινού θα οδηγούνται προς τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας. Η μονάδα αυτή θα 

αποτελείται από κελιά, τυποποιημένων ή μη διαστάσεων, στα οποία θα λαμβάνει χώρα αερόβια 

χώνευση- υγειηνοποίηση. Η απαραίτητη παραμονή του οργανικού υλικού εντός των κελίων 

εκτιμάται στις 21 ημέρες. 

Στη συνέχεια το κομποστοποίημενο υλικό οδηγείται για ωρίμανση σε στεγασμένους ανοικτούς 

σωρούς οι οποίοι έχουν συνεχή βεβιασμένο αερισμό και περιοδική ανάδευση με αναστροφέα. Το 

υλικό διαστρώνεται στους σωρούς με αρπάγες αναρτώμενες σε γερανογέφυρες ή /και φορτωτές.  

Κατόπιν της ωρίμανσης το υλικό οδηγείται σε μονάδα ραφιναρίας όπου με μηχανικές διατάξεις 

(κόσκινα κ.λπ) απομακρύνονται από αυτό οι προσμίξεις. 

Το κτίριο της ραφιναρίας έχει διάταξη εξαερισμού με αποκονίωση και απόσμηση. 

 

Σε ότι αφορά τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, η προτεινόμενη τεχνολογία περιλαμβάνει 

μονάδα υποδοχής προεπεξεργασίας τους όπου αφαιρούνται προσμίξεις και ευμεγέθη στοιχεία. 

Στη συνέχει το υλικό οδηγείται στη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας. 

Η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας περιλαμβάνει αντιδραστήρα υγρής αναερόβιας χώνευσης, 

όπου το οργανικό υλικό ελλείψει οξυγόνου διασπάται σε βιοαέριο το οποίο καίγεται στην μονάδα 

(πυρσός καύσης) ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας. Ο απαραίτητος όγκος του αντιδραστήρα εκτιμάται στα 1400m
3
. Το δυναμικό 

ηλεκτροπαραγωγής εκτιμάται στα 350kW. 

Ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής εντός του αντιδραστήρα εκτιμάται στις 21 ημέρες. 

Το παραγόμενο υλικό (digestate) αφού αφυδατωθεί οδηγείται για κομποστοποίηση κα ωρίμανση 

σε στεγασμένους ανοικτούς σωρούς αφού προστεθεί σε αυτό η απαραίτητη ποσότητα υλικού 
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δομής (πράσινα απόβλητα). Οι σωροί έχουν βεβιασμένο συνεχή αερισμό και περιοδική ανάδευση 

με αναστροφείς. Το υλικό διαστρώνεται στους σωρούς με αρπάγες αναρτώμενες σε 

γερανογέφυρες ή /και φορτωτές.  

Κατόπιν της ωρίμανσης το υλικό οδηγείται σε μονάδα ραφιναρίας όπου με μηχανικές διατάξεις 

(κόσκινα κ.λπ) απομακρύνονται από αυτό οι προσμίξεις. Το παραγόμενο καθαρό κομποστ είναι 

υψηλής καθαρότητας και ποιότητας και οδηγείται σε διάταξη ενσάκισης για την τοποθέτηση του 

σε σάκους και την προσωρινή αποθήκευση του μέχρι την διάθεση του. 

Το κτίριο της ραφιναρίας έχει διάταξη εξαερισμού με αποκονίωση και απόσμηση. 

 

Η παραγόμενη ποσότητα compost εκτιμάται τους 5.500 τόνους/έτος, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα 

υπολείμματος που οδηγείται για ταφή δεν θα ξεπερνά τους 19.500 τόνους/έτος. 

 

 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΤΣ) 

Το έργο για το οποίο ο Τεχνικός Σύμβουλος (ΤΣ) θα παρέχει τις υπηρεσίες είναι: «ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του ΤΣ 

αφορούν σε: 

• Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του Τ.Σ. 

• Εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του έργου μέχρι και τη σύναψη σύμβασης με τον 

Ανάδοχο του έργου, εφόσον το έργο δεν έχει δημοπρατηθεί μέχρι την πρόσληψη του ή η 

διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη 

• Εργασίες μετά τη σύναψη της σύμβασης και κατά τη φάση κατασκευής του έργου και 

δοκιμαστικής λειτουργίας του  

• Εργασίες μετά την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου. 

 

Προς αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων, ο ΤΣ δεν μπορεί να συμμετέχει με κανένα άλλο τρόπο 

στη φάση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, πέραν των όσων αναφέρονται στη 

συνέχεια. 

 

4.1. Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του Τ.Σ. 

Με την υπογραφή της σύμβασής του, ο Τ.Σ. εκπονεί αναλυτικό σχέδιο ενεργειών σχετικά με τα 

καθήκοντά του. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τουλάχιστον: 

• Ενέργειες του Τ.Σ. σε σχέση με το έργο.  

• Ενέργειες εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων που ο Τ.Σ. πρέπει να συντονίσει και να 

παρακολουθήσει. 

• Ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις της απόφασης 

ένταξης της πράξης και του σχετικού συμφώνου αποδοχής όρων. 

• Χρονοδιάγραμμα ενεργειών, ενδιάμεσων στόχων και αλληλεξαρτήσεις των διαφόρων 

βημάτων. 
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4.2. Εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του έργου μέχρι και τη σύναψη σύμβασης με τον 

Ανάδοχο του έργου 

Εφόσον το έργο δεν έχει δημοπρατηθεί μέχρι την πρόσληψη του ΤΣ ή η διαγωνιστική διαδικασία 

βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Τ.Σ. θα υποστηρίζει την Υπηρεσία ενδεικτικά στα ακόλουθα: 

• Κατά τη φάση δημοπράτησης του έργου, ο Τ.Σ. υποστηρίζει την αρμόδια υπηρεσία στις 

απαντήσεις διευκρινιστικών ερωτημάτων που ενδέχεται να θέσουν οι διαγωνιζόμενοι. Η 

αρμόδια Υπηρεσία μεταβιβάζει το σύνολο των σχετικών ερωτημάτων στον Τ.Σ. και αυτός, 

αφού τις επεξεργαστεί, συντάσσει και αποστέλλει στην Υπηρεσία τις σχετικές απαντήσεις. 

• Ο Τ.Σ., με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του, υποστηρίζει την αρμόδια Υπηρεσία και 

την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ) σε όλα τα στάδια εξέτασης των προσφορών. 

• Ο Τ.Σ. υποχρεούται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Ε.Δ., κάθε φορά που κάτι 

τέτοιο του ζητηθεί. 

• Ο Τ.Σ. υποχρεούται να απαντάει γραπτά σε κάθε σχετικό ερώτημα που θα του θέσει 

γραπτά η Ε.Δ. 

• Μετά την ανάδειξη Αναδόχου του έργου, ο Τ.Σ. υποστηρίζει την αρμόδια υπηρεσία στη 

διαμόρφωση της εργολαβικής σύμβασης και των σχετικών συνοδευτικών υλικών. 

 

 

4.3. Εργασίες ΤΣ κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου 

Μετά την υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου, ο ΤΣ αναλαμβάνει ενδεικτικά τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

 

 

4.3.1. Παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου 

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται η υποστήριξη στην επίβλεψη υλοποίησης του έργου καθώς 

και η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου, η πρόβλεψη για την 

έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού ολοκλήρωση του και η πρόβλεψη και πρόληψη τυχόν 

καθυστερήσεων ή κινδύνων υπέρβασης του προϋπολογισμού του.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΤΣ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στα παρακάτω: 

� Έλεγχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

σχετικά με τη δαπάνη εργασιών (επί πλέον ή επί έλασσον δαπάνες και διάθεσή τους), τη 

διάθεση των απροβλέπτων, τις δαπάνες αναθεώρησης κλπ. 

� Έλεγχος των προτεινόμενων Συμπληρωματικών Συμβάσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

απρόβλεπτων περιστάσεων, εφόσον με την υποβολή του ΑΠΕ προκύπτουν 

συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς ως προς το 

χαρακτηρισμό τους ως συμπληρωματικές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και εν γένει 

βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 

� Παρακολούθηση και καταγραφή της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου, με 

βάση το καθορισμένο σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης, όπως αυτό ορίζεται στο 

άρθρο 6 του εν λόγω τεύχους. 

� Έλεγχος τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
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� Κατάρτιση του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού του έργου συνολικά και 

παρακολούθηση των σχετικών χρηματοοικονομικών ροών (cash flow), σε σχέση με το 

χρονοδιάγραμμα 

� Προέλεγχος των λογαριασμών, των επιμετρήσεων και των ΠΠΑΕ που υποβάλλονται για 

προέγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία 

� Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και αυτών 

με την απόφαση ένταξης του έργου (επιλεξιμότητα) 

� Έγκαιρη επισήμανση στην Υπηρεσία επερχομένων προβλημάτων και κινδύνων 

καθυστέρησης, που προέρχονται είτε από τον ανάδοχο της εργολαβίας, είτε από αλλού και 

προσδιορισμός των σχετικών ενεργειών, που πρέπει να αναληφθούν, για την πρόληψη 

τους 

� Έγκαιρη επισήμανση τυχόν προβλημάτων σε θέματα χρηματοδότησης του έργου και ο 

προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων για την αντιμετώπιση τους 

 

 

4.3.2. Παρακολούθηση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου  

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην επίβλεψη της κατασκευής 

και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, σε ότι αφορά θέματα ποιότητας, τήρησης των 

εγκεκριμένων μελετών και Τεχνικών Προδιαγραφών, κλπ.  

 

Α. Έλεγχος μελετών Αναδόχου και συγκεκριμένα υποστήριξη της Υπηρεσίας στον: 

• Έλεγχο των μελετών εφαρμογής που υποχρεούται να υποβάλλει ο Ανάδοχος, με βάση τη 

μελέτη προσφοράς (για την Μ/Κ), τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την εργολαβική σύμβαση, την 

απόφαση χρηματοδότησης και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.  

• Έλεγχο όλων των επί μέρους κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών τεχνικών στοιχείων τα 

οποία συντάσσονται από τον Ανάδοχο κατά την φάση κατασκευής. 

Για τα ανωτέρω ο Σύμβουλος θα συντάσσει σχετική έκθεση τεχνικής γνωμάτευσης, στην οποία θα 

επισημαίνονται μεταξύ άλλων και τεχνικά θέματα που μπορούν να επιφέρουν καθυστέρηση στην 

υλοποίηση του έργου (όπως π.χ. εργασίες ΟΚΩ, αρχαιότητες, κλπ.) και καταρτίζει χρονοδιάγραμμα 

επίλυσης των σχετικών προβλημάτων. 

 

 

Β. Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην: 

• Παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης του έργου και καθορισμό των κριτηρίων και της 

μεθοδολογίας για τον ποιοτικό έλεγχο. Στο τμήμα του ελέγχου της εφαρμογής του ΠΠΕ του 

Αναδόχου, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επιθεώρηση του αναγκαίου υλικού 

και εργαστηριακούς ελέγχους για την ορθή εκτέλεση του έργου, ο ΤΣ οφείλει να 

υποστηρίξει με όποιον τρόπο θεωρεί ορθό την αρμόδια Υπηρεσία. 

• Στους ελέγχους του αναδόχου της εργολαβίας σε ότι αφορά την εφαρμογή των κανόνων 

ασφάλειας και υγιεινής. 

• Στους ελέγχους του αναδόχου της εργολαβίας σε ότι αφορά στην εφαρμογή των 

Περιβαλλοντικών Όρων. 
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• Κατά τη διαπραγμάτευσή της με τον Ανάδοχο του έργου για την εξεύρεση κατάλληλων 

λύσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σε περίπτωση που ανακύψουν 

προβλήματα. Σε περίπτωση διαφορών ο ΤΣ συντάσσει αναλυτική αναφορά με τεκμηρίωση 

των προτάσεών του προς την αρμόδια Υπηρεσία. 

• Διαδικασία παραλαβής και τον έλεγχο των λογαριασμών και τιμολογίων. 

• στους ελέγχους του Αναδόχου σ’ ότι αφορά στη συμμόρφωση του προμηθευόμενου 

εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

• Παρακολούθηση και παροχή συμβουλών στον Εργοδότη κατά τη φάση της δοκιμαστικής 

λειτουργίας του έργου. 

 

4.3.3. Έλεγχος αιτημάτων του Αναδόχου 

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η γνωμοδότηση για αιτήματα του Αναδόχου 

που έχουν σχέση με την αναθεώρηση και τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

του έργου, καθώς και με τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

 

4.4. Υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης της ΜΕΑ 

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται επίσης η υποστήριξη της Υπηρεσίας στη διαδικασία 

Οριστικής Παραλαβής της Κατασκευής, προμήθειας εξοπλισμού και δοκιμαστικής λειτουργίας του 

έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».  

 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

• Ο ΤΣ δεν έχει αποφασιστική εξουσία. Για κάθε θέμα θα εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 

Εργοδότη, τα οποία θα αποφασίζουν σχετικά. 

• Οι κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες, απόψεις κλπ του ΤΣ, σε όλα τα στάδια 

των εργασιών, θα απευθύνονται προς τον Εργοδότη. Σε καμιά περίπτωση ο ΤΣ δεν θα δίνει 

απευθείας οδηγίες προς τον Ανάδοχο του έργου. Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να δεχθεί ή 

να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει προτάσεις του ΤΣ, όπως επίσης να ζητήσει από τον ΤΣ 

υποβολή νέων προτάσεων ή παρατηρήσεων με απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον 

Εργοδότη. 

• Ο ΤΣ συμβουλεύει, υποβοηθά και βρίσκεται στο πλευρό της Υπηρεσίας, πλην όμως σε 

καμιά περίπτωση δεν την υποκαθιστά. 

• Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργάζεται και να βοηθά τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εργοδότη, 

ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά τεχνογνωσίας, και να συμμετέχει σε συσκέψεις 

εφόσον καλείται. 

• Ο ΤΣ είναι υποχρεωμένος να εξακολουθεί το συμβουλευτικό του έργο και να συνεργάζεται 

ομαλά με τον Εργοδότη και με τους άλλους συνεργάτες του, ακόμη και στην περίπτωση 

που η Υπηρεσία επιλέγει λύσεις διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από αυτόν ή 

στην περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή νέων 

εναλλακτικών λύσεων. 

• Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του ΤΣ και των τεχνικών υπηρεσιών του Κυρίου του Έργου 

που εμπίπτει στο πεδίο των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων και η οποία δεν μπορεί να 
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διευθετηθεί σε τεχνικό επίπεδο, πρέπει να διευθετείται από τον Κύριο του έργου ή, σε 

περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο, από την αρμόδια ανώτερη αρχή. 

 

6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

Τα παραδοτέα του ΤΣ προς τον Εργοδότη περιγράφονται ως εξής:  

� Εκθέσεις προόδου του έργου ανά τρίμηνο οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν προβλεπόμενες 

καθυστερήσεις του.  

� Τακτικές εκθέσεις ανά εξάμηνο για τις δραστηριότητές του. Οι τακτικές εκθέσεις θα 

περιέχουν περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν και παρατηρήσεις 

επ' αυτών, προτάσεις για τυχόν ενέργειες ή εργασίες και γενικότερα κάθε στοιχείο που θα 

συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας σχετικά με την πρόοδο και τα προβλήματα του 

έργου (παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου και κατασκευής του έργου). Στο 

τέλος θα φέρουν συνημμένα τις εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης, τα σημειώματα και τις 

έκτακτες εκθέσεις που συντάχθηκαν κατά το διάστημα που αφορά η έκθεση. 

� Σχέδιο ενεργειών ΤΣ που υποβάλλεται προς έγκριση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

� Σχέδιο συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης προκειμένου να είναι δυνατή η 

παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου και η επικοινωνία 

μεταξύ του Τεχνικού Συμβούλου, της Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, 

όπως αυτό θα εξειδικευτεί στην πρόταση μεθοδολογίας του διαγωνιζομένου, σύμφωνα με 

το άρθρο 20.3.β της διακήρυξης και το οποίο θα υποβληθεί εντός ενός (1) μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης και την παροχή στον ΤΣ όλων των στοιχείων του έργου. 

� Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που είτε απαιτεί άμεση ενέργεια, είτε 

ζητείται από τον Εργοδότη, είτε τέλος αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο αντικείμενο. 

� Για τα υπόλοιπα θέματα ο ΤΣ θα συντάσσει και θα παραδίδει στην Υπηρεσία απλά 

σημειώματα. 

� Όλες οι παραπάνω εκθέσεις και τα σημειώματα θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Τα ως άνω παραδοτέα θα υποβληθούν στην Αναθέτουσα Υπηρεσία και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο ‘Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας’» ανέρχεται στο ποσό των 414.957,38 € 

πλέον ΦΠΑ (24%). Η προεκτίμηση των επιμέρους αμοιβών αναλύεται στο Τεύχος Προεκτίμησης 

Αμοιβών.  

 

8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 

αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρούσα. Ως έναρξη των 

προθεσμιών της σύμβασης ορίζεται κατ΄ αρχάς η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του. 
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Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται στο χρόνο που 

θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής της Κατασκευής, προμήθειας εξοπλισμού και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου 

«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».   (39 μήνες).  

Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή του έργου της κατασκευής της ΜΕΑ επιφέρει ανάλογη 

καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού 

τιμήματος. Η έκπτωση του αναδόχου του έργου της κατασκευής, επιφέρει διακοπή του έργου του 

Τεχνικού Συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή εργασιών μετά την ανάθεση του έργου 

της κατασκευής της ΜΕΑ σε νέο Ανάδοχο.  

 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, 

μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 

ΤΡΙΚΑΛΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η Προϊσταμένη Τ.Μ.Κ Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Υ 

   

Ευαγγελία Γιαννούλα   

Πολ.Μηχ/κός   

   

   

Αφροδίτη Κωτή Παναγιώτα Μάντζαρη Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ.Μηχ/κός Τοπ.Μηχ/κός Πολ.Μηχ/κός 
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