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1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1.1 Αντικείμενο – Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά τις δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών 

αποβλήτων του Δήμου Προσοτσάνης με την κατασκευή εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) του Δήμου Προσοτσάνης. Κύριος 

στόχος της κατασκευής μίας μονάδας κομποστοποίησης είναι η ολοκληρωμένη λύση στη 

διαχείριση των αποβλήτων που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και 

της ποιότητας ζωής. Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα περιβαλλοντικής 

πολιτικής σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Η επίτευξη των στόχων που απορρέουν από τη νέα 

νομοθεσία για τα απόβλητα προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων, 

έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των πόρων που εμπεριέχονται στα απόβλητα και να 

επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα μιας τέτοιας εγκατάστασης. Συνοπτικά εξασφαλίζονται: 

•Μείωση αποβλήτων. 

•Προστασία δημόσιας υγείας. 

•Εμπλουτισμός εδάφους. 

•Εξοικονόμηση χρημάτων. 

 

1.2 Σκοπιμότητα 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων καθώς 

και μονάδας κομποστοποίησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Προσοτσάνης 

(και εν δυνάμει του Δήμου Δοξάτου) μετά το κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ της περιοχής. 

Συγκεκριμένα με τα προτεινόμενα έργα επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: 

 Με την κατασκευή του ΣΜΑ θα διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφόρτωση και μετακίνηση 

των απορριμμάτων του Δήμου Προσοτσάνης μετά το κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ της 

περιοχής και ιδιαίτερα του ΧΑΔΑ «ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΪ». Έτσι τα απορρίμματα μετά το 

κλείσιμο του ΧΑΔΑ θα συγκεντρώνονται στον προβλεπόμενο Σταθμό Μεταφόρτωσης, 

από όπου θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Καβάλας, όπως προβλέπεται από το ΠεΣΔΑ της 

περιοχής, μέχρι την κατασκευή ολοκληρωμένων λύσεων για τη διαχείριση των 

αποβλήτων του Δήμου. 

 Κύριος στόχος της κατασκευής μίας μονάδας κομποστοποίησης είναι η ολοκληρωμένη 

λύση στη διαχείριση των αποβλήτων που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

προστασίας και της ποιότητας ζωής. Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί 

προτεραιότητα περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Η επίτευξη 

των στόχων που απορρέουν από τη νέα νομοθεσία για τα απόβλητα προϋποθέτει 

σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη 

διαχείριση των πόρων που εμπεριέχονται στα απόβλητα και να επιτυγχάνεται η 

βιωσιμότητα μιας τέτοιας εγκατάστασης. Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωμένα οι 

στόχοι-οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία μίας μονάδας κομποστοποίησης: 

 Μείωση αποβλήτων. Επίτευξη σημαντικού ποσοστού εκτροπής των 

Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) από χώρους υγειονομικής ταφής, 

καθώς τα βιοαπόβλητα αποτελούν το μεγαλύτερο και «δυσκολότερο» ρεύμα των 

ΒΑΑ. 

 Προστασία δημόσιας υγείας. Καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών που 

απειλούν τα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους. 

 Εμπλουτισμός εδάφους. Αποτελεσματική επιστροφή της οργανικής ουσίας και των 

θρεπτικών συστατικών στο έδαφος, με πολλαπλά οφέλη (βελτίωση της δομής του 

εδάφους, της υδατο-ικανότητας του, της παραγωγικότητας, καταπολέμηση της 

ερημοποίησης, μερική υποκατάσταση λιπασμάτων, μείωση των φυτοφαρμάκων, 
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ενίσχυση της αποθήκης άνθρακα του εδάφους και συνεπώς συνεισφορά στην 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής). 

 Εξοικονόμηση χρημάτων. Εκτροπή των βιοαποβλήτων από τους χώρους 

υγειονομικής ταφής. Μείωση του κόστους διάθεσης των βιοαποβλήτων. Μείωση 

αναγκών κατανάλωσης νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Μείωση κόστους 

κατασκευής υπολειπομένων έργων διαχείρισης ΑΣΑ 

 Κοινωνικά οφέλη. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα 

διαχείρισης αποβλήτων με στόχο στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και 

στη μακροπρόθεσμη μείωση των αποβλήτων. Αύξηση θέσεων εργασίας.  

 Οικονομικά οφέλη. Ο στόχος είναι να απορροφηθούν τα κονδύλια από διάφορους 

άξονες χρηματοδότησης που θα διευκολύνει οικονομικά και θα δράσει και ως 

οικονομικό κίνητρο, προς επιχειρήσεις και τοπικές αρχές που επιθυμούν ν’ 

αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της μείωσης και της ανακύκλωσης 

των βιοαποβλήτων.  

 

1.3 Θέση προτεινόμενου έργου 

Το έργο θα κατασκευαστεί στην περιοχή που ονομάζεται αγρόκτημα «Πετρούσσα», η οποία 

ανήκει διοικητικά στη Δ.Ε. Προσοτσανης του Δήμου Προσοτσάνης Π.Ε. Δράμας. Κύριος του 

έργου είναι ο Δήμος Προσοτσάνης. 

 

Σχήμα 1. Ευρύτερη περιοχή έργου 

 

Πρόκειται για τμήμα μιας μεγαλύτερης δημοτικής έκτασης με αριθμό γεωτεμαχίου 9046 δ 

(βάση κτηματολογίου), και καταλαμβάνει συνολικά έκταση 18.660 m2. 

Η προτεινόμενη θέση βρίσκεται εν μέσω της πεδιάδας γνωστής  ως αγρόκτημα Πετρούσας, 

νοτιοδυτικά από τον οικισμό της Πετρούσα και ανατολικά της πόλης Προσοτσάνης, 

πρωτεύουσας του Δήμου, σε ευθεία απόσταση περίπου 2,30 km από τα όρια της. 

Η πρόσβαση στην εγκατάσταση γίνεται μέσου υφιστάμενου αγροτικού χωματόδρομου ο οποίος 

βρίσκεται στα δεξιά της Εθνικής Οδού Δράμας Κάτω Νευροκοπίου (Ε57) σε απόσταση περίπου 

2,40 km από την έξοδο της Προσοτσάνης πηγαίνοντας προς Σταυρό. Ακολουθώντας τον 
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χωματόδρομο, η απόσταση από την Εθνική Οδό μέχρι την είσοδο της Μονάδας είναι περίπου 

780 m. 

Η υπό εξέταση θέση βρίσκεται σε μια έκταση στην οποία είναι σχετικά επίπεδη, με υψόμετρο 

της περιοχής του οικοπέδου περίπου στο 156,50 m. Έχει ήπιες κλίσεις εντός του χώρου και 

κυμαίνονται από 3,75 μέχρι 0,85%. 

Οι συντεταγμένες των ορίων του γηπέδου της εγκατάστασης δίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 1: Συντεταγμένες ορίων γηπέδου εγκατάστασης (ΕΓΣΑ 87) 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΗΜΕΙΟΥ 
Χ Υ 

1 Α 500.530,66 4.557.503,77 

2 Β 500.682,66 4.557.503,77 

3 Γ 500.682,66 4.557.361,77 

 Δ 500.573,66 4.557.361,77 

4 Ε 500.573,66 4.557.429,77 

 Ζ 500.530,66 4.557.429,77 

ΕΜΒΑΔΟ Ε =18.660,00  m2 

 

Το μέσο υψόμετρο της περιοχής του έργου είναι περίπου 156,50 m.Έχει ήπιες κλίσεις εντός 

του χώρου και κυμαίνονται μεταξύ 16,67-1,82%. 

 

1.4 Γενικά Στοιχεία Περιοχής 

Ο Δήμος Προσοτσάνης υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Η Περιφερειακή Ενότητα 

Δράμας ανήκει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό άκρο του Eλλαδικού χώρου, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Περικλείεται από 

τα βουνά της Ροδόπης στα βόρεια, του Μενοικίου και του Ορβήλου στα δυτικά, του Παγγαίου 

στα νότια και τα όρη της Λεκάνης στα ανατολικά. Ο Δήμος Προσοτσάνης προέκυψε από την 

συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Προσοτσάνης και Σιταγρών. Η έκταση του Δήμου είναι 

482.77 τ. χλμ και ο πληθυσμός του 13066 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. 

Έδρα του δήμου είναι η Προσοτσάνη. 

Ο Δήμος Προσοτσάνης αποτελείται από 2 «δημοτικές ενότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στους 

2 συνενωμένους δήμους. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες», οι οποίες 

αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι σημερινές κοινότητες του Δήμου, 

ήταν αυτόνομες κοινότητες και δήμοι πριν την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστρια. 

Ο πρώην δήμος και νυν δημοτική ενότητα Σιταγρών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.001 

κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν το χωριό Φωτολείβος Δράμας. 

Στο νότιο τμήμα του Σιταγρινού κάμπου, στις όχθες του ποταμού Αγγίτη, υπάρχει ο σημαντικός 

προϊστορικός οικισμός των Σιταγρών, που ανήκει στην ύστερη Νεολιθική περίοδο και στην 

εποχή του Χαλκού. (3000 π.Χ). 

Παρόλο που ο Δήμος χαρακτηρίζεται ως ημιορεινός, η έδρα του δήμου και τα γειτονικά 

δημοτικά διαμερίσματα ανήκουν στην εύφορη κοιλάδα της Δράμας. Η βασική απασχόληση των 

κατοίκων εντοπίζεται βασικά στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. 

 

 Μορφολογία Εδάφους Περιοχής  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82#.CE.95.CE.BD.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B1_.CE.A0.CF.81.CE.BF.CF.83.CE.BF.CF.84.CF.83.CE.AC.CE.BD.CE.B7.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82#.CE.95.CE.BD.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B1_.CE.A3.CE.B9.CF.84.CE.B1.CE.B3.CF.81.CF.8E.CE.BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B7
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Γεωμορφολογικά υπάρχει έντονη αντίθεση μεταξύ του νοτίου τμήματος της περιφερειακής 

ενότητας της Δράμας (πεδινό) και του βορείου τμήματος (ορεινό) με αποτέλεσμα μια 

ανισόρροπη ανάπτυξη. Γενικά, χαρακτηρίζεται ως ορεινή περιοχή με το περίπου 90% της 

έκτασής του να είναι ορεινό και ημιορεινό. Η κατανομή του εδάφους έχει ως εξής: 10,6% 

πεδινό, 19,1% ημιορεινό και 70,3% ορεινό. Η πεδινή ζώνη είναι μια σχεδόν κλειστή λεκάνη, 

στην οποία απορρέουν νερά μέσω του ποταμού Αγγίτη από ένα στενό φαράγγι στην λεκάνη 

του Στρυμόνα. Ο Αγγίτης είναι ο τελικός αποδέκτης των νερών του κάμπου, τα οποία μέσα από 

ένα πυκνό σύστημα τάφρων και διωρύγων, καταλήγουν στην Κεντρική Αποστραγγιστική 

Τάφρο Φιλίππων και στην συνέχεια στον Αγγίτη κοντά στο χωριό Συμβολή. Το ανάγλυφο στην 

πεδινή ζώνη είναι ομαλό με μικρές κλίσεις με μέσες τιμές 3%. Το μεγαλύτερο υψόμετρο από τη 

θάλασσα είναι 200m και το χαμηλότερο 70m. Στην ημιορεινή ζώνη περιλαμβάνονται οι πλαγιές 

των βουνών που περικλείουν την πεδινή ζώνη, η λεκάνη Κ. Νευροκοπίου και η στενή κοιλάδα 

του Νέστου. Η ορεινή ζώνη αποτελείται από τους δύο ορεινούς όγκους του Φαλακρού και του 

Μενοίκιου Όρους. 

 

 Γεωλογικά στοιχεία Περιοχής  

Η ευρύτερη περιοχή του έργου εντοπίζεται γεωλογικά, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 

χάρτη, στη μάζα της Ροδόπης (Rh). Η μάζα της Ροδόπης είναι η περιοχή από τον Έβρο έως και 

την ανατολική όχθη του Στρυμώνα. Παλαιογεωγραφικά η μάζα της Ροδόπης πιστεύεται ότι 

θαλάσσευε μόνο κατά θέσεις και πιθανόν μόνο για μικρές χρονικές περιόδους κατά την 

διάρκεια του Μεσοζωικού. Το μεγαλύτερο μέρος της πάντως διατηρεί χερσαίο χαρακτήρα. 

Στην άμεση περιοχή του έργου ο αποκλειστικός γεωλογικός σχηματισμός που κυριαρχεί είναι 

καστανοκόκκινοι πηλοί με διάσπαρτες κροκάλες. Ο σχηματισμός αυτός αποτελείται από 

κόκκινους αργίλους, αμμούχους πηλούς και πηλούς με διάσπαρτες κροκάλες κυρίως από 

μάρμαρο και λιγότερο από γνεύσιο και χαλαζία, των οποίων το μέγεθος ελαττώνεται όσο 

πλησιάζουμε στα πεδινά. Ο σχηματισμός αυτός καλύπτει όλη την περιοχή έως βορειοδυτικά του 

οικισμού της Προσοτσάνης, όπου πλέον εμφανίζονται συνεκτικά κροκαλολατυποπαγή και 

κώνοι κορημάτων. Αποτελούνται από κροκάλες και λατύπες μαρμάρου με συνδετικό υλικό 

κυρίως ασβεστιτικό και κατά θέσεις αργιλικό. Τέλος, στην άμεση περιοχή του ποταμού Αγγίτη, 

παρατηρούνται σύγχρονες προσχώσεις στις οποίες κυριαρχούν αμμούχες άργιλοι, άργιλοι και 

κατά θέσεις ιλύς με χαλίκια. Όλοι οι παραπάνω σχηματισμοί ανήκουν στο Τεταρτογενές 

αδιαίρετο. Γενικά οι Τεταρτογενείς σχηματισμοί αποτελούν μια μεγάλη ποικιλία θαλάσσιων 

αλλά κυρίως χερσαίων αποθέσεων κατά κανόνα χαλαρών, θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι 

δεν υπάρχει κάποιο σαφώς καθορισμένο όριο μεταξύ του Πλειόκαινου και Πλειστόκαινου και 

για το λόγο αυτό συχνά τα αντίστοιχα ιζήματα αναφέρονται αδιαίρετα σαν πλειοπλειστοκαινικά. 

Ρήγματα ορατά ή καλυμμένα δεν εμφανίζονται στην άμεση ή ευρύτερη περιοχή του έργου. 

 

 Σεισμικότητα Περιοχής  

Η περιοχή της Προσοτσάνης και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή είναι περιοχές χαμηλής 

σεισμικής επικινδυνότητας. Στην περιοχή δε συναντώνται εμφανή ρήγματα. Σύμφωνα με το 

νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2004 η Ελλάδα 

χωρίζεται σε τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας. Η περιοχή της Δράμας και κατ΄ επέκταση 

ο Δήμος Προσοτσάνης ανήκει στη ζώνη Ι σεισμικής επικινδυνότητας. Είναι ζώνη χαμηλής 

σεισμικότητας με συντελεστή σεισμικότητας ίσο με 0,16 και ενεργό εδαφική επιτάχυνση 

σχεδιασμού ίση με 0,16 g. 

 

 Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων περιοχής 

Την τελευταία περίοδο γίνεται σημαντική προσπάθεια μείωσης της ρύπανσης από την 

ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων λόγω της προσπάθειας του Δήμου Προσοτσάνης για 
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αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) και γενικότερα 

της υιοθέτησης ασφαλέστερων και ορθολογικότερων τρόπων διαχείρισης των οικιακών 

απορριμμάτων.  

Σήμερα έχει πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΙ" της Δ.Κ. 

Προσοτσάνης, , έκτασης 30 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Προσοτσάνης και 

λειτουργούσε από το 1983 έως το 2011. Στα πλαίσια της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ θα 

πραγματοποιηθεί η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 

Το πρόβλημα θα λυθεί ουσιαστικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη λειτουργία του 

συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και κέντρων ανακύκλωσης σε επίπεδο Περιφέρειας, με 

βάση τον υφιστάμενο Περιφερειακό Σχεδιασμό. Τα απορρίμματα οδηγούνται σήμερα στον 

ΧΥΤΑ Σερρών, ενώ αναμένεται η κατασκευή του ΧΥΤ Δυτικού Τομέα, ο οποίος σύμφωνα με τον 

τροποποιημένο ΠΕΣΔΑ προβλέπεται να εξυπηρετήσει του νομούς Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης.  

 

1.5 Δεδομένα Πληθυσμού 

 Πληθυσμός 

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 

2011, ανέρχεται σε 13.066 κατοίκους. Ο πληθυσμός αυτός κατανέμεται στις δημοτικές 

ενότητες ως ακολούθως: 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2011 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9.065 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 4.001 

ΣΥΝΟΛΟ 13.066 

 

 Στοιχεία ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας 

Στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ γίνεται μια εκτίμηση των παραγόμενων 

ποσοτήτων των απορριμμάτων ανά Νομό με βάση συντελεστές παραγωγής ανά κάτοικο και 

ημέρα, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του πληθυσμού (αστικός, αγροτικός, ημιαστικός) 

από 0,5 ~ 1,3 kg/κατ./ημέρα. 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Στοιχεία 

Απογραφής 

2011 

Ετήσια 

Παραγωγή 

ΑΣΑ βάσει 

ΠΕΣΔΑ 

Μέση τιμή 

ημερήσιας 

παραγωγής ΑΣΑ 

ανά κάτοικο 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

11.215 4.667 
1,14 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 5.266 2.191 1,14 

 

1.6 Είδος & κατηγοριοποίηση αποβλήτων 

Στη συνέχεια παρατίθενται βασικοί ορισμοί και έννοιες για την καλύτερη προσέγγιση του 

αντικειμένου: 

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑΑ): Αποτελούν μέρος των Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και 

σύμφωνα με την οδηγία περί υγειονομικής ταφής (99/31/EC), ορίζονται ως «κάθε απόβλητο 
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που είναι σε θέση να υποστεί αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα 

τροφών και κηπουρικής, το χαρτί – χαρτόνι και το ξύλο. 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑ): Είναι τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 

πάρκων, τα απόβλητα τροφών μαγειρείων και νοικοκυριών, εστιατόριων, μονάδων εστίασης 

και καταστημάτων λιανικής πώλησης και παρεμφερή απόβλητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

τροφίμων. Τα βιοαπόβλητα αποτελούν υποσύνολο των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (ΒΑΑ) 

σύμφωνα με την Οδηγία 98/2008 για τα απόβλητα αλλά και με την Πράσινη Βίβλο (3.12.2008 

COM-2008 811). Στον ορισμό δεν περιλαμβάνονται τα δασικά ή τα γεωργικά κατάλοιπα, η 

κοπριά, η ιλύς επεξεργασίας λυμάτων ή άλλα βιοαποδομήσιμα απόβλητα όπως οι φυσικές ίνες, 

το χαρτί ή το κατεργασμένο ξύλο. Εξαιρούνται επίσης τα παραπροϊόντα του τομέα παραγωγής 

τροφίμων, που δεν μετατρέπονται ποτέ σε απόβλητα. 

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔΣΠ) : Εννοείται η διαδικασία με την οποία γίνεται διαχωρισμός των 

απορριμμάτων σε επιμέρους υλικά ή ομοιογενείς κατηγορίες συστατικών με σκοπό την 

ανάκτηση χρήσιμων υλικών πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων. 

ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) : Ορίζεται η αερόβια βιολογική (οξειδωτική) 

διαδικασία αποικοδόμησης και σταθεροποίησης των οργανικών υλικών, που πραγματοποιείται 

υπό τις φυσικές και χημικές εκείνες συνθήκες που ευνοούν τη διαδοχή συγκεκριμένων 

θερμόφιλων, θερμοάντοχων και μεσόφιλων μικροβιακών πληθυσμών. 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:  

 

Τα είδη των αποβλήτων που θα εισέρχονται στο χώρο ΣΜΑ είναι κυρίως: 

o οικιακά στερεά απόβλητα με Κωδικό Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 

2003: 20 Ανάμεικτα Δημοτικά Στερεά Απόβλητα κυρίως από ιδιώτες 

o αποθέσεις μπαζών ή υλικών κατεδάφισης (Κωδικός ΕΚΑ 17: Στερεά Απόβλητα από 

κατασκευές και κατεδαφίσεις) από την περιοχή εξυπηρέτησης των δήμων αλλά και 

από ιδιώτες 

o σε μικρότερες ποσότητες απόβλητα όπως υπολείμματα από βιοτεχνικές και 

γεωργικές δραστηριότητες κλπ.)  

 

Πιο συγκεκριμένα: 

Είδος και προέλευση υλικών που υπόκεινται στην κατηγορία των σύμμεικτων 

(Κωδικοί Ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων / ΕΚΑ). 

Περιγραφή Κωδικός ΕΚΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ  17 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  20 

Απόβλητα κουζίνας & χώρων εστίασης  20 01 

Απόβλητα κήπων & πάρκων  20 02 

Άλλα δημοτικά απόβλητα  20 03 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα απόβλητα που υπόκεινται στην κατηγορία των 

βιοαποβλήτων και μπορούν να επεξεργαστούν στην εγκατάσταση κομποστοποίησης. 
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Είδος και προέλευση υλικών που υπόκεινται στην κατηγορία των βιοαποβλήτων 

(Κωδικοί Ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων / ΕΚΑ). 

Περιγραφή Κωδικός 

ΕΚΑ 

Προέλευση 

Απόβλητα κουζίνας & χώρων 

εστίασης  

20 01 08 Από οικίες, εστιατόρια, καντίνες, μπαρ, 

καφετέριες, νοσοκομεία & σχολικές καντίνες κλπ 

Απόβλητα από δημόσιες / 

λαϊκές αγορές  

20 03 02 Μόνο τα βιοαποδομήσιμα υλικά που αντιστοιχούν 

στους κωδικούς 200108 & 200201 

Απόβλητα κήπων & πάρκων  20 02 01 Από ιδιωτικούς κήπους & δημόσια πάρκα ή 

εκτάσεις πρασίνου 

Απόβλητα ξύλου 20 01 38 Που δεν εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες, όχι 

έπιπλα και ογκώδη οικιακά απόβλητα  

 

Τα βιοαπόβλητα κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Οικιακά βιοαπόβλητα: Τα οικιακά βιοαπόβλητα αποτελούν το οργανικό κλάσμα των 

βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, τα οποία δημιουργούνται στις οικίες ή και σε δημόσιους 

χώρους (περίπτωση αποβλήτων κήπων) και διακρίνονται σε απόβλητα τροφών και 

απόβλητα κήπων – πρασίνου. Η πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει τρόφιμα που 

απορρίπτονται γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει κατά 

την Παρασκευή γευμάτων εντός των οικιών. Επίσης, περιλαμβάνει τις ποσότητες 

φρέσκων φρούτων και λαχανικών που απορρίφθηκαν. Στη δεύτερη περίπτωση, 

περιλαμβάνονται τα προϊόντα αποβλήτων από τους κήπους των οικιών και δημόσιων 

χώρων και εν γένει των υπολειμμάτων βλάστησης από την συντήρηση χώρων 

πρασίνου. Περιλαμβάνουν μοσχεύματα δέντρων, κλαδιά, χόρτα, φύλλα, κλαδέματα, 

παλιά φυτά, λουλούδια κλπ. 

 Εμπορικά απόβλητα: Τα απόβλητα που προέρχονται από επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούνται κυρίως για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, 

δραστηριοποιούνται ως κέντρα διασκέδασης, αναψυχής και εστίασης. Η κατηγορία αυτή 

εμπεριέχει τα βιοαπόβλητα που προέρχονται από αθλητικές δραστηριότητες, υπηρεσίες 

αναψυχής, τις υπηρεσίες δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, οργανισμούς κοινής 

ωφέλειας και εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

 Βιοαπόβλητα βιομηχανιών: Νοούνται τα βιοαπόβλητα που προέρχονται από τις 

βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Στον εν λόγω ορισμό δεν συμπεριλαμβάνονται τα 

δασικά ή γεωργικά κατάλοιπα, η κοπριά, η ιλύς επεξεργασίας αστικών λυμάτων καθώς 

και άλλα βιοαποδομήσιμα όπως οι φυσικές ίνες, το χαρτί ή το κατεργασμένο ξύλο. 

Επιπλέον και με βάση τον ορισμό των βιοαποβλήτων, εξαιρούνται τα παραπροϊόντα της 

παραγωγής τροφίμων που δεν μετατρέπονται ποτέ σε απόβλητα. Τα βιοαπόβλητα των 

βιομηχανικών χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: από εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

φρούτων και λαχανικών, από εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος και αλιευμάτων και 

από λοιπές εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. Τα βιοαπόβλητα των παραπάνω 

εγκαταστάσεων χωρίζονται σε αυτά που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία 

και διατίθενται προς ταφή χωρίς επεξεργασία και σε αυτά που είναι αστικού τύπου. 

 

1.7 Προτεινόμενα έργα  

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση όλων των 

απαραίτητων εργασιών για την κατασκευή των εγκαταστάσεων διαχείρισης προδιαλεγμένων 

οργανικών αποβλήτων σε δημοτική έκταση του Δήμου Προσοτσάνης. Για τη διαμόρφωση του 
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χώρου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση οδοποιίας, 

στεγανώσεις, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, έργα για την τοποθέτηση εξοπλισμού (πχ 

γεφυροπλάστιγγας), η κατασκευή περίφραξης, και πύλης και λοιπών βοηθητικών Η-Μ έργων 

και έργων υποδομής (διαχείριση ομβρίων, διαχείριση νερών απόπλυσης/στραγγιδίων κτλ).  

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της παρούσας πράξης θα διερευνηθούν και τα δεδομένα 

σχεδιασμού των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή. 

 

1.8 Υφιστάμενες μελέτες 

 Υπ’ αρ. πρωτ. 3054/28-08-2015 απόφαση Δνσης ΠΕΧΩΣ της Γεν. Δνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του 

έργου “Εγκατάσταση Κομποστοποίησης και Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(ΣΜΑ) του Δ. Προσοτσάνης”, που προτείνεται να κατασκευαστεί στο αγρόκτημα 

Πετρούσας (αρ. αγρ. 9046δ, Σ.Δ. 2007, έκτασης 18.660m2), του Δ. Προσοτσάνης, της 

Π.Ε. Δράμας». 

 «Μελέτη προμήθειας ΣΜΑ Δήμου Προσοτσάνης» (2014). 

 «Μελέτη εγκατάστασης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) του 

Δήμου Προσοτσάνης» (2014). 

 Ενοποιημένη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (κομποστοποίηση) και Σταθμός Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Προσοτσάνης» (2016). 

 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης (53/2015 ΑΕΠΖ), το οποίο 

εγκρίθηκε από τον Δήμο Προσοτσάνης με την 252/2015 απόφαση ΔΣ. 

 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο εγκρίθηκε με την 218/2016 απόφαση Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και κυρώθηκε με την 61076/5267/2016 

ΚΥΑ Εσωτερικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4123/Β/21-12-2016). 

 

 

2 ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΑ 

Η παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ για το δήμο Προσοτσάνης είναι 4.500tn/έτος. Από αυτά, 

ποσότητα 156 tn/έτος συλλέγεται στους μπλε κάδους ενώ η υπόλοιπη ποσότητα στους 

γνωστούς πράσινους κάδους. Η ποσότητα παραγωγής Α.Σ.Α. ανά κάτοικο και ημέρα ανέρχεται 

σε 330Kg ανά κάτοικο ανά έτος, ποσότητα σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (450 Kg/κάτοικο/έτος ή 1,23 Kg/κάτοικο/ημέρα). 

Ο δήμος Προσοτσάνης διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για τη συλλογή του περιεχομένου των 

μπλε κάδων με τρία καινούργια απορριμματοφόρα από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. Όμως από τα 

διαθέσιμα τέσσερα απορριμματοφόρα για τη συλλογή του περιεχόμενου των πράσινων κάδων 

είναι πεπαλαιωμένο το ένα. Η αντικατάσταση του ενός κρίνεται επιβεβλημένη. 

Ο αναθεωρημένος ΠΕ.Σ.Δ.Α. (9424/03-09-2009 αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.) έχει 

υιοθετήσει τους στόχους του μέχρι πρότινος ισχύοντος Ε.Σ.Δ.Α. Η Περιφέρεια αντιμετωπίζεται 

ως ενιαία διαχειριστή ενότητα. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων των νομών Δράμας, 

Καβάλας και Ξάνθης προβλέπονταν η κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στην οποία περιλαμβάνονταν Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

(Μ.Ε.Α.) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στην περιοχή του Δήμου 

Νέστου. Περιελάμβανε επίσης την κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(Κ.Δ.Α.Υ.) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στο Δήμο Δράμας. Από τις 
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εγκαταστάσεις αυτές μόνο η λειτουργία του Κ.Δ.Α.Υ. έχει ανατεθεί σε ιδιώτη μετά από 

διαγωνισμό. Τα Α.Σ.Α. του νομού Δράμας μέχρι σήμερα οδηγούνταν στον Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου 

Δράμας στην περιοχή Ταξιαρχών, εκτός από τα Α.Σ.Α. του Δήμου Δοξάτου που διατίθενται 

στον 

Χ.Υ.Τ.Α. Καβάλας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, από την συνολική παραγόμενη ποσότητα 

Α.Σ.Α. του Δήμου Προσοτσάνης,μόνο μια μικρή ποσότητα οδηγείται σε ανακύκλωση μέσω του 

Κ.Δ.Α.Υ. Δράμας. Αυτή (η ποσότητα), είναι της τάξεως του 3,47% της συνολικής ποσότητας 

των απορριμμάτων του Δήμου. 

 

Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 

 Προβλήματα/Ανάγκες Δυνατότητες 

 Πεπαλαιωμένος στόλος οχημάτων 

 Έλλειψη προσωπικού 

 Απουσία εφεδρικών κάδων 

 Προσωρινός Σ.Μ.Α. με προβλήματα λειτουργίας 

 Αδυναμία συλλογής κλαδεμάτων και άλλων οργανικών προϊόντων 

 Μικρή ανταπόκριση των δημοτών στο σύστημα των μπλε κάδων 

 Ανεπαρκές δίκτυο μπλε κάδων 

 Απουσία συστηματικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

 Συνεργασίες με όμορους Ο.Τ.Α. 

 Συνεργασίες με μονάδες της Κοινωνικής Οικονομίας 

 Συνεργασίες με εθελοντικές ομάδες 

 Μικρή διασπορά των οικισμών 

 Αναδιοργάνωση συστήματος συλλογής απορριμμάτων 

 Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες 

 Προσωπικό με γνώση των τοπικών συνθηκών 

 Δημόσια διαχείριση των απορριμμάτων χωρίς εμπορικό κέρδος 

 Διαθέσιμοι χώροι για ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων 

 Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Απαγόρευση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού δυσκολίες στην εμπορία/διάθεση των 

ανακυκλώσιμων λόγω θεσμικού πλαισίου 

 Απουσία υφιστάμενων δομών επεξεργασίας και διαχείρισης των Α.Σ.Α. 

 Ανυπαρξία τοπικού Χ.Υ.Τ.Α. και Χ.Υ.Τ. 

 Αξιοποίηση του νέου Ε.Σ.Δ.Α. και ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα 

 Ώριμη μελέτη για την κατασκευή Σ.Μ.Α.& Πάρκου Κομποστοποίησης 

 Μείωση του όγκου των σύμμεικτων με συνέπεια τη μείωση των δαπανών για 

μεταφορές 

 Τοπική διαχείριση των ανακυκλώσιμων 

 Ανάπτυξη σημείων επαναχρησιμοποίησης 
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3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

3.1  Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμάτων (ΣΜΑ) 

Ο σχεδιασμός των έργων που συνθέτουν τις διαμορφώσεις και εγκαταστάσεις του Σ.Μ.Α 

βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε γενικές γραμμές ο σχεδιασμός συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

 Έκταση γηπέδου περίπου 7,4 στρέμματα 

 Ποσότητα αποβλήτων προς μεταφόρτωση ίση με 7.078tn ετησίως ή 19,39tn/ημέρα 

 Ο χώρος θα διαμορφωθεί σε δύο ανισόσταθμα επίπεδα, με μικρή υψομετρική διαφορά 

το ένα από το άλλο, με το κάθε επίπεδο να έχει τη μορφή «πλατώ» πολύ ήπιων κλίσεων και 

έτσι να διευκολύνεται η κίνηση των απορριμματοφόρων και του ειδικού οχήματος. Τα δύο 

επίπεδα θα «διαχωρίζονται» από τοιχίο αντιστήριξης κατάλληλου ύψους. Το τοιχίο αυτό θα 

χρησιμεύει για την εκφόρτωση των απορριμματοφόρων στα container. Το ανώτερο 

υψομετρικά επίπεδο (προς τη μεριά του δρόμου) χρησιμεύει για τις κινήσεις των 

απορριμματοφόρων, ενώ στο κατώτερο επίπεδο θα τοποθετούνται τα container και γίνεται η 

παραλαβή τους από τα ειδικά οχήματα 

 Για την είσοδο των απορριμματοφόρων στο χώρο, αλλά και την έξοδο των ειδικών 

οχημάτων θα κατασκευαστεί εσωτερική οδός πρόσβασης, ασφαλτοστρωμένη 

 Προστατευτική περίφραξη του χώρου και κατασκευή σιδερόφρακτης πύλης με σκοπό 

την αποτροπή ανεξέλεγκτης εισόδου ατόμων, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 

προβλήματα στο χώρο του ΣΜΑ αλλά και στη λειτουργία της εγκατάστασης 

 Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στην περίμετρο του οικοπέδου  

 Δημιουργία τάφρου συλλογής ομβρίων με σκοπό την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων. 

 Πρόβλεψη χωροθέτησης δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης 

 Βόθρος καταλλήλων διαστάσεων κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα με σκοπό 

την συλλογή των νερών πλύσης των δαπέδων και  για την εξυπηρέτηση της αποχέτευσης των 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του προσωπικού 

 Ηλεκτροδότηση και φωτισμός του χώρου 

 Περιμετρικές φυτεύσεις 

 Επαρκής σηματοδότηση μέσα στο χώρο του ΣΜΑ 

 Η χωροθέτηση και διάταξη όλων των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων υλοποιείται σε 

σταθερές, οριζόντιες και καλά διαμορφωμένες περιοχές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ευστάθεια 

των εδρασμένων σε αυτές υποδομών, αλλά και να εξασφαλίζεται εύχερη πρόσβαση σε κάθε 

σημείο της εγκατάστασης 

 Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης είναι τέτοιος ώστε να εναρμονίζεται με τις 

γειτνιάζουσες εκτάσεις 

 

Τα βασικά έργα σχεδιασμού είναι τα ακόλουθα: 

1. Περίφραξη/Πύλη 6. Ουδέτερη – Αντιπυρική ζώνη  

2. Διαμόρφωση χώρου εισόδου 7. Διαχείριση ομβρίων υδάτων 

3. Διαμόρφωση χώρων εργασιών 

μεταφόρτωσης  

8. Δίκτυο Ηλεκτροδότησης/Εξωτερικός φωτισμός 

4. Εσωτερική οδός εξυπηρέτησης 9. Χώροι στάθμευσης 

5. Ζώνη περιμετρικών φυτεύσεων 10. Σηπτικοί βόθροι  
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3.2  Μονάδας Κομποστοποίησης 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η διαδικασία της κομποστοποίησης γενικά εξελίσσεται σε τέσσερα διαδοχικά στάδια, διακριτά 

από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του υποστρώματος: 

 Το μεσόφιλο 

 Το θερμόφιλο 

 Το στάδιο πτώσης της θερμοκρασίας ή στάδιο ψύχρανσης 

 Το στάδιο ωρίμανσης 

(Lasaridi, 1998) 

Κάθε στάδιο απαιτεί διαφορετικούς χειρισμούς προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία προς το 

επιθυμητό προορισμό. Δεν είναι ωστόσο απαραίτητο να διαχωριστεί από τα υπόλοιπα στάδια, 

εκτός από εκείνο της ωρίμανσης.  

 

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τους εξής διακριτούς οργανικούς χώρους: 

 Είσοδο εγκατάστασης – Ζύγιση εισερχόμενου φορτίου 

 Χώρο υποδοχής και προεπεξεργασίας εισερχόμενου φορτίου 

 Χώρο 1ης Φάσης Κομποστοποίησης 

 Χώρο 2ης Φάσης Κομποστοποίησης (Ωρίμανση) 

 Χώρο ραφιναρίσματος 

 Χώρο αποθήκευσης και τυποποίησης ραφιναρισμένου προϊόντος 

 Χώρο προσωρινής αποθήκευσης υπολειμμάτων / προσμίξεων και 

ακατάλληλων υλικών. 

 

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή και λειτουργία 

της εγκατάστασης κομποστοποίησης είναι οι ακόλουθες: 

 Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις 

εγκαταστάσεις κομποστοποίησης. 

 Έργα στέγασης του εξοπλισμού της μονάδας κομποστοποίησης  

 Λοιπά κτιριακά έργα της εγκατάστασης (π.χ. φυλάκιο εισόδου). 

 Έργα διαχείρισης αποπλυμάτων και στραγγισμάτων. 

 Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας. 

 Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, 

εξωτερικού φωτισμού κ.λπ. 

 Έργα εσωτερικής οδοποιίας. 

 Λοιπά έργα υποδομής (π.χ. πύλη/ες, περίφραξη, κ.λπ.) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η χωροθέτηση των έργων υποδομής και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων έχει γίνει με 

τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί με βέλτιστο τρόπο στο σύνολό της η διαθέσιμη έκταση, τηρώντας 

πιστά τους περιορισμούς που θέτουν οι χωματουργικές και οι εδαφοτεχνικές εργασίες. Ο χώρος 

θα περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις υποστήριξης και λειτουργίας του, όπως περίφραξη, 

έργα διαχείρισης ομβρίων κτλ. Παρακάτω δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του χώρου και 

των έργων υποδομής αυτού: 
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 Διαμόρφωση χώρου εισόδου: Η διαμόρφωση της εισόδου έχει γίνει ώστε να 

εξασφαλίζεται η ευχερή διακίνηση των εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων, 

χωρίς να δημιουργείται συμφόρηση ακόμη και στο μέγιστο κυκλοφοριακό φόρτο. Η 

θέση που προτείνεται να τοποθετηθεί το φυλάκιο εισόδου είναι κομβική αφού πρέπει να 

εξασφαλίζεται οπτική επαφή για την είσοδο και την έξοδο των οχημάτων δίπλα στην 

πύλη εισόδου.. 

 Έργα εσωτερικής οδοποιίας: Μπαίνοντας από την είσοδό της Μονάδας που βρίσκεται 

δυτικά της Εγκατάστασης. Ο χώρος κίνησης των μηχανημάτων είναι 

ασφαλτοστρωμένος χωρίς διακριτή οριοθέτηση της οδοποιίας έτσι εξασφαλίζεται η 

πρόσβαση σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης καθώς και η δυνατότητα των 

απαραίτητων κινήσεων για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. 

 Διαχείριση ομβρίων υδάτων: Ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων 

περιλαμβάνει τη δημιουργία κατάλληλων κλίσεων του γηπέδου ή/και «βαθιών 

γραμμών» για την απορροή των ομβρίων, την δημιουργία περιμετρικής τάφρου σε 

συγκεκριμένα σημεία του διαμορφωμένου χώρου, την κατασκευή περιμετρικών 

καναλιών όπου απαιτούνται. 

 Εξωτερικός φωτισμός: Για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης προβλέπεται 

εξωτερικός φωτισμός, ο οποίος εκτείνεται στην περιοχή της εισόδου, στην περιοχή 

εγκατάστασης του χώρου υποδοχής και προεπεξεργασίας και στο χώρο αποθήκευσης 

και τυποποίησης ραφιναρισμένου προϊόντος. 

 Διαμόρφωση χώρου υποδοχής και προεπεξεργασίας εισερχόμενου φορτίου: Ο 

σχεδιασμός του χώρου γίνεται για να εξυπηρετήσει την υποδοχή του εισερχόμενου 

φορτίου, τον τεμαχισμό, και γενικά την προεπεξεργασίας αλλά και την ομογενοποίηση 

και ανάμιξη υλικών. Ο χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να προστατεύεται το 

υπέδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Ο χώρο θα είναι στεγασμένος με 

μεταλλικό στέγαστρο και θα υπάρχουν ειδικές ράμπες πρόσβασης ώστε να μην 

εισέρχονται τα όμβρια και παρασύρουν τα εισερχόμενα βιοαπόβλητα. 

 Διαμόρφωση χώρου 1ης Φάσης Κομποστοποίησης: Ο σχεδιασμός του χώρου 

γίνεται για να υποδεχθεί το προεπεξεργασμένο προϊόν. Δημιουργούνται σειράδια σε 

προσαρμοσμένο δάπεδο. Ο χώρος θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 1861.92 m2 και θα 

διαμορφωθεί κατάλληλα για να προστατεύεται το υπέδαφος, τα επιφανειακά και 

υπόγεια ύδατα και να επιτρέπει και την κίνηση των ομβρίων. Τα στραγγίσματα από τις 

διεργασίες θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στη δεξαμενή αποθήκευσης. Τα 

στραγγίσματα/αποπλύματα θα συλλέγονται σε δεξαμενή και θα μεταφέρονται με 

βυτιοφόρο όχημα από το Δήμο για επεξεργασία αυτών ή θα χρησιμοποιούνται για την 

διαβροχή των σωρών και τη διατήρηση της επιθυμητής υγρασίας. 

 Διαμόρφωση χώρου 2ης Φάσης Κομποστοποίησης: Ο σχεδιασμός του χώρου 

γίνεται για να ωριμάσει το προϊόν, δηλαδή να επιτευχθεί η σταθεροποίηση και η 

χουμοποίηση του κομπόστ. Ο χώρος διαμορφώνεται σε ανοικτή πλατεία. Ο χώρος θα 

καταλαμβάνει έκταση περίπου 728 m2 και θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να 

προστατεύεται το υπέδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και να επιτρέπει και την 

κίνηση των ομβρίων. 

 Διαμόρφωση χώρου Ραφιναρίσματος - χώρου αποθήκευσης: Ο σχεδιασμός του 

χώρου γίνεται για να ραφιναριστεί το κομπόστ (περιλαμβάνει κοσκίνισμα) και να 

αποθηκευτεί το ραφιναρισμένο προϊόν. Ο χώρος θα βρίσκεται σε τμήμα του στεγασμένο 

χώρο που είναι για την υποδοχή των βιοαποβλήτων το οποίο είναι με μεταλλικό 

στέγαστρο και θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να προστατεύεται το υπέδαφος, τα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. (κοινός χώρος με υποδοχής και προεπεξεργασίας) 

 Διαχείριση αποπλυμάτων: Τα ύδατα από την πλύση των χώρων και των 

μηχανημάτων αλλά και τα στραγγίσματα από τις διάφορες διεργασίες στη μονάδα θα 
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συλλέγονται με κατάλληλες διαμορφώσεις του δαπέδου του χώρου εγκατάστασης των 

μηχανημάτων και θα οδηγούνται στη δεξαμενή αποθήκευσης 

στραγγισμάτων/αποπλυμάτων. Τα στραγγίσματα/αποπλύματα θα συλλέγονται σε 

δεξαμενή και θα μεταφέρονται με βυτιοφόρο όχημα προς επεξεργασία ή θα 

χρησιμοποιούνται για την διαβροχή των σωρών για την διατήρηση της επιθυμητής 

υγρασίας. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τα οχήματα εισέρχονται εντός του περιφραγμένου χώρου διερχόμενα από την πύλη εισόδου. 

Σε μικρή απόσταση από την κεντρική πύλη θα χωροθετηθεί το ζυγιστήριο της Μονάδας. 

Τα εισερχόμενα στη Μονάδα οχήματα θα είναι ως επί το πλείστον τα οχήματα αποκομιδής των 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και των πράσινων αποβλήτων. Τα εξερχόμενα από τη Μονάδα 

οχήματα θα είναι τα οχήματα αποκομιδής του παραγόμενου κομπόστ. Τα υπολείμματα της 

επεξεργασίας θα διατίθενται στο ΧΥΤ  που προβλέπεται από το πρόγραμμα διαχείρισης της 

περιοχής. 

Στην είσοδο του χώρου της Μονάδας θα πραγματοποιείται ζύγιση τόσο των εισερχόμενων όσο 

και των εξερχόμενων οχημάτων. 

Τα οχήματα οδηγούνται από το ζυγιστήριο στον χώρο της μονάδας κομποστοποίησης 

προδιαλεγμένων οργανικών υλικών και πράσινων αποβλήτων, μέσω της οδοποιίας.  

Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα οικιών, πράσινα κήπων και κλαδέματα θα μεταφέρονται στη 

Μονάδα με κατάλληλα οχήματα, θα ζυγίζονται, θα καταγράφονται και θα φορτώνονται σε 

κατάλληλο τεμαχιστή.  

Με ειδική διάταξη στο σύστημα τεμαχισμού θα σχίζονται οι βιοδιασπώμενοι σάκκοι και θα 

μειώνεται το μέγεθος τους. Στον τεμαχιστή θα υπάρχει και ειδική μαγνητική διάταξη μέσω 

μεταφορικής ταινίας που θα απομακρύνει αυτόματα τα σιδηρούχα απορρίμματα πριν τον 

εισέλθουν στη διάταξη τεμαχισμού.  

Η διαδικασία αυτή θα γίνεται στο στεγασμένο Χώρο Υποδοχής στον οποίο έχει προβλεφθεί 

χώρος αποθήκευσης των εισερχόμενων ποσοτήτων. 

Στη συνέχεια θα μεταφέρονται στη πλατεία κομποστοποίησης σε σωρούς. Για την αποφυγή 

έκλυσης οσμών κατά την βιοξείδωση αλλά και την αποφυγή παράσυρσης των απορριμμάτων 

από την βροχή και τον άνεμο, οι σωροί θα καλύπτονται από κατάλληλο υλικό, το οποίο θα 

εξασφαλίζει ότι δεν διαφεύγουν οσμηρές ενώσεις κατά τη διεργασία.  

Η απαιτούμενη υγρασία των σειραδίων, για να λάβει χώρα η διεργασία της κομποστοποίησης 

πρέπει να είναι 40-60%. Για το λόγο αυτό τους καλοκαιρινούς μήνες: θα διαμορφώνονται 

σειράδια με αναλογία βιοαπόβλητα: κλαδέματα ίση με 70:30, ενώ τους χειμερινούς μήνες θα 

διαμορφώνονται σειράδια με αναλογία βιοαπόβλητα : κλαδέματα ίση με 60:40. 

Για τη διαδικασία της κομποστοποίησης θα χρησιμοποιείται αναστροφέας τριγωνικών σωρών. 

Προβλέπονται 14-15 αναστροφές για την ολοκλήρωση κάθε παρτίδας. 

Οι παρεμβάσεις (αναστροφή, διαβροχή, προσθήκη του ενός ή του άλλου υλικού) θα 

καθορίζονται από τις μετρήσεις θερμοκρασιών και υγρασίας.  

Στη συνέχεια το κομποστοποιημένο υλικό θα παραμένει σε ανοικτούς σωρούς και ύψους έως 

2,1 μέτρα για το στάδιο της ωρίμανσης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) 

ημερών πριν την ενσάκκιση. Λόγω ύπαρξης του αναστροφέα είναι θεμιτό και η ανάδευση τους 

να γίνεται και για αυτή τη φάση με τον αναστροφέα παρόλο που δεν είναι τόσο έντονες οι 

ανάγκες για αναμόχλευση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται και καλύτερα αποτελέσματα. 

Στο στάδιο αυτό δεν θα υπάρχουν οχληρές οσμές αλλά λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην 

περιοχή προβλέπεται και σε αυτό το στάδιο να είναι σκεπασμένα τα σειράδια. Προβλέπεται να 

είναι στοιβαγμένα σε μορφή σειραδίων.  
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Στη συνέχεια το κομποστοποιημένο υλικό θα φορτώνεται με το φορτωτή στο περιστροφικό 

κόσκινο. Εκεί θα διαχωρίζονται τα υπερμεγέθη υλικά – άνω των 10mm.  

Το παραγόμενο κόμποστ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μετά από ποιοτικούς ελέγχους και αφού 

διαπιστωθεί η καταλληλότητα του, ως: 

 Βελτιωτικό εδάφους καλλιεργειών (για εκτάσεις όπου υπάρχουν βρώσιμες καλλιέργειες 

ή καλλιέργειες ανθοκομικών προϊόντων.)  

 Βελτιωτικό εδάφους εγκατάστασης χλοοταπήτων. 

 Κάλυψη εδάφους καλλιεργειών. 

 Διαμόρφωση ή αποκατάσταση τοπίου 

 Παρασκευή υποστρωμάτων (ανάπτυξη καλλωπιστικών φυτών, θάμνων, δέντρων,) 

 Αναδασώσεις, δενδροστοιχίες, πάρκα. 

 Υλικό επικάλυψης στο ΧΥΤΑ ή σε ΧΑΔΑ της περιοχής έργου,  

 Υλικό ζώνης εκτόνωσης βιοαερίου,  

 Υλικό διαμόρφωσης πρανών – πλατώ κλπ). 

  

3.3  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Προμήθεια 1 νέου απορριμματοφόρου έτσι ώστε, μαζί τα τρία απορριμματοφόρα που 

έχει ήδη ο Δήμος (το τέταρτο θα τεθεί σε ακινησία), να βρίσκονται σε λειτουργία 4 

σύγχρονα θα μπορούν να εξυπηρετήσουν την αποκομιδή και μεταφορά των Α.Σ.Α., 

αλλά και άλλων ρευμάτων που θα υλοποιηθούν. Είναι σημαντικό, τα νέα 

απορριμματοφόρα να έχουν δυνατότητα απενεργοποίησης του συστήματος συμπίεσης 

ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των υπολειμμάτων τροφών από 

τους καφέ κάδους. 

 Αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα που θα φέρει εξοπλισμό θρυμματισμού κλαδεμάτων και 

καλάθι προσωρινής αποθήκευσης (προβλέπεται στην οριστική μελέτη που έχει 

εκπονηθεί), είτε φορτηγό αυτοκίνητο για τη συλλογή των κλαδεμάτων σε συνδυασμό 

σταθερό θρυμματιστή κλαδιών. Η προμήθεια και των δύο κρίνεται απαραίτητη, ώστε να 

μεταφέρονται άμεσα οι ποσότητες στο χώρο κομποστοποίησης. 

 Εφόσον δεν επιτευχθεί διαδημοτική συνεργασία, προμήθεια εξοπλισμού πλυσίματος των 

κάδων, ειδικά στην περίπτωση που επιλεγεί το κεντρικό σύστημα συλλογής των 

υπολειμμάτων τροφών. 

 Ατομικοί ή κεντρικοί κάδοι συλλογής υπολειμμάτων τροφών (καφέ κάδοι) 

 Προμήθεια επιπλέον κάδων οικιακής κομποστοποίησης 

 

 

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

4.1 Γενικά 

Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Υπηρεσίας αφορά στις 

υποχρεώσεις του για την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων όπως αυτά περιγράφηκαν 

ανωτέρω. 

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΤΣ μπορούν να αφορούν 

σε: 

 Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του ΤΣ, 

 Εργασίες πριν την υπογραφή των συμβάσεων των έργων (συμμετοχή – υποβοήθηση σε 

διαγωνιστικές διαδικασίες), 

 Εργασίες κατά τη φάση εκπόνησης μελετών, 
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 Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής έργων. 

 

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

τρόπο στην φάση υλοποίησης των μελετών και δημοπράτησης των έργων, πέραν των όσων 

αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

4.2 Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του ΤΣ 

Με την υπογραφή της σύμβασής του, ο ΤΣ εκπονεί αναλυτικό σχέδιο ενεργειών σχετικά με τα 

καθήκοντά του. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

 Ενέργειες του ΤΣ σε σχέση με το έργο οι οποίες θα αναλύονται σε ενέργειες μετά τη 

σύναψη των συμβάσεων με τους εργολήπτες, κατά τη φάση κατασκευής των έργων και 

κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. Σε κάθε ενέργεια πρέπει να 

φαίνονται τα εμπλεκόμενα στελέχη της ομάδας έργου, η εκτιμώμενη διάρκεια των 

ενεργειών, η σκοπιμότητά της και τέλος οι λοιποί εμπλεκόμενοι. 

 Ενέργειες εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που ο ΤΣ πρέπει να συντονίσει και να 

παρακολουθήσει. 

 Ενέργειες που απαιτούνται για την συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που θέτει η 

εγκριτική απόφαση του χρηματοδοτικού μέσου και οι λοιπές αδειοδοτήσεις αρμόδιων 

φορέων. 

 Χρονοδιάγραμμα ενεργειών, ενδιάμεσων στόχων και αλληλεξαρτήσεις των διαφόρων 

βημάτων. 

Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής 

προόδου του έργου, αλλά και η υιοθέτηση «κοινής γλώσσας» επικοινωνίας μεταξύ του ΤΣ, της 

υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, θα καθορισθεί σύστημα αναφοράς και 

πληροφόρησης, με εκ των προτέρων καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των 

εκθέσεων προόδου, των σχετικών δεικτών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και 

του τρόπου και του χρόνου υποβολής των στοιχείων από και προς τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Σχέδιο του εν λόγω συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης θα συνταχθεί και θα υποβληθεί 

από τον ΤΣ εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και την παροχή σε αυτών 

όλων των στοιχείων του έργου. 

 

4.3 Εργασίες πρίν την υπογραφή των Συμβάσεων των Έργων 

Πριν από τη φάση του διαγωνισμού των έργων και κατά την διάρκεια τους μέχρι την 

υπογραφή της Σύμβασης ο Τεχνικός Σύμβουλος (ΤΣ) θα υποστηρίζει την Υπηρεσία στα κάτωθι: 

 Για την διαγωνιστική διαδικασία ο ΤΣ θα υποστηρίζει την αρμόδια Υπηρεσία στις 

απαντήσεις των διευκρινιστικών ερωτημάτων που ενδεχομένως θέσουν οι 

Διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία θα μεταβιβάζει το σύνολο των σχετικών ερωτημάτων στον 

ΤΣ και αυτός αφού τα επεξεργασθεί συντάσσει και αποστέλλει στην Υπηρεσία τις 

σχετικές απαντήσεις εντός το πολύ πέντε (5) ημερών από τη λήψη των ερωτήσεων. 

 Ο ΤΣ, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, 

μπορεί να παρέχει την υποστήριξή του σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού και για άλλα 

θέματα (εκτός τεχνικών ζητημάτων), όπως τήρηση των διαδικασιών, κανονικότητα και 

νομιμότητα των ενεργειών προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος του Διαγωνισμού. Ο 

ΤΣ απαντά σε σχετικό γραπτό αίτημα της Υπηρεσίας εντός το πολύ δέκα (10) ημερών. 
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 Ο ΤΣ επίσης γνωμοδοτεί (για τεχνικά και διαδικαστικά θέματα) επί των ενστάσεων των 

διαγωνιζόμενων και συντάσσει σχετική έκθεση γνωμοδότησης, η οποία παραδίδεται 

στην Υπηρεσία το πολύ εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των ενστάσεων 

σε αυτόν. 

 Ο ΤΣ μπορεί επίσης να παρευρίσκεται, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας, στις 

κρίσιμες συνεδριάσεις της ΕΔ των έργων. 

 O TΣ υποστηρίζει την Υπηρεσία στην προετοιμασία για έγκριση της σύμβασης από 

Ελεγκτικό Συνέδριο και σε περιπτώσεις άσκησης προσφυγών ή άλλων δικονομικών 

μέσων. 

 Τέλος, μετά την ανάδειξη Αναδόχου των Έργων, ο ΤΣ θα υποστηρίξει τη Υπηρεσία σε 

όλα τα στάδια που ακολουθούν έως την υπογραφή των σχετικών Εργολαβικών 

Συμβάσεων. 

 

4.4 Έλεγχος μελετών 

Υποστήριξη της Υπηρεσίας στον: 

 Έλεγχο όλων των επί μέρους κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών τεχνικών στοιχείων 

τα οποία συντάσσονται από τους Αναδόχους κατά τη φάση κατασκευής. 

 Έλεγχο των προβλεπόμενων μελετών της πράξης. 

Ο έλεγχος θα ακολουθεί την παράδοση των μελετών και λοιπών στοιχείων από τους 

Αναδόχους έργων και μελετών. Ο ΤΣ θα συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου και αξιολόγησης. 

Κατά την διαδικασία της τεχνικής γνωμάτευσης επισημαίνονται μεταξύ άλλων και τεχνικά 

θέματα που μπορούν να επιφέρουν καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου και των μελετών 

και καταρτίζει χρονοδιάγραμμα επίλυσης των σχετικών προβλημάτων. 

 

4.5 Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

Μετά την υπογραφή σύμβασης με τους Αναδόχους των έργων και κατά τη διάρκεια της φάσης 

κατασκευής, το αντικείμενο των υπηρεσιών του ΤΣ αναλύεται ως ακολούθως: 

 

4.5.1 Παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων 

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην παρακολούθηση της 

φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων, η πρόβλεψη για την έγκαιρη και εντός 

Προϋπολογισμού ολοκλήρωση του έργου και η πρόβλεψη και πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων 

ή κινδύνων υπέρβασης του Προϋπολογισμού. Στα πλαίσια αυτά, ο ΤΣ θα παρέχει υπηρεσίες 

συμβούλου στα παρακάτω: 

 Προετοιμασία και έλεγχος των σχετικών φακέλων σύμβασης, που απαιτούν προέγκριση 

από την Διαχειριστική Αρχή (π.χ. παρατάσεις, ΑΠΕ, Διακοπές εργασιών κλπ.). 

 Παρακολούθηση και καταγραφή της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου με 

βάση το καθορισμένο σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης 

 Έλεγχος τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

 Κατάρτιση του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού του έργου συνολικά καθώς και 

των επί μέρους εργολαβιών και η παρακολούθηση των σχετικών χρηματοοικονομικών 

ροών (cash flow), σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. 

 Προέλεγχος των λογαριασμών που υποβάλλονται για προέγκριση στο χρηματοδοτικό 

μέσο. 

 Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και αυτών 

με την εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης (επιλεξιμότητα). 
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 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 

πρόληψή τους. 

 Έγκαιρη επισήμανση τυχόν προβλημάτων σε θέματα χρηματοδότησης των έργων και ο 

προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων για την αντιμετώπισή τους. 

 Ο ΤΣ υποχρεούται να δίδει σύμφωνη γνώμη για όλα τα στάδια εξέλιξης των συμβάσεων 

των έργων της κατασκευής καθώς επίσης και για τις πιστοποιήσεις – πληρωμές τους. 

 

4.5.2 Έλεγχος λοιπών παραδοτέων Αναδόχων έργων 

Ο ΤΣ υποστηρίζει την Υπηρεσία στον έλεγχο των στοιχείων τα οποία με βάσει τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από την σύμβαση και την κείμενη Νομοθεσία συντάσσει και υποβάλει ο 

Ανάδοχος του έργου και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 

 Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

 Το οργανόγραμμα του προσωπικού του Αναδόχου 

 Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 

 Ο φάκελος και το σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ & ΣΑΥ) 

 Μητρώο έργου 

 

4.5.3 Παρακολούθηση κατασκευής έργων 

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της κατασκευής των έργων, σε ότι 

αφορά θέματα ποιότητας, τήρησης των εγκεκριμένων μελετών και Τεχνικών Προδιαγραφών, 

κλπ. Στα πλαίσια αυτά, ο ΤΣ θα παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στα παρακάτω: 

 Παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης και καθορισμό των κριτηρίων και της 

μεθοδολογίας για τον ποιοτικό έλεγχο, περιλαμβανόμενης της επιθεώρησης του 

αναγκαίου υλικού για την ορθή εκτέλεση του έργου.  

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους σε ότι αφορά την εφαρμογή των 

κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. 

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους σε ότι αφορά την εφαρμογή των 

Περιβαλλοντικών Όρων. 

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας κατά τη διαπραγμάτευση της με τους Αναδόχους 

για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σε 

περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα. Σε περίπτωση σοβαρών διαφορών ο ΤΣ 

συντάσσει αναλυτική αναφορά με τεκμηρίωση των προτάσεων του προς την αρμόδια 

υπηρεσία. 

 Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στους ελέγχους των επιμετρητικών στοιχείων και των 

πιστοποιήσεων των εργολαβιών. 

 Έλεγχο επίτευξης των εγγυημένων αποδόσεων του έργου. 

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας στη διαδικασία παραλαβής και τον έλεγχο των 

λογαριασμών και τιμολογίων. 

 

4.5.4 Έλεγχος αιτημάτων Αναδόχων 

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται και η υποστήριξη της Υπηρεσίας στον έλεγχο σε 

αιτήματα των Αναδόχων που έχουν σχέση με την αναθεώρηση και τροποποίηση του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, όπου επιτρέπεται, χωρίς αλλαγή του σχεδίου των 

έργων, καθώς και στις περιπτώσεις τροποποίησης των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. 
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4.5.5 Υποχρεώσεις προς χρηματοδοτικό μέσο 

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται και η υποβοήθηση του Φορέα Υλοποίησης στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς το χρηματοδοτικό μέσο (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ» 2014-2020), με σύνταξη 

και έλεγχο των εκθέσεων προόδου και των δελτίων της πράξης, συμμετοχή σε τεχνικές 

συσκέψεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της αρμόδιας υπηρεσίας ή/και της 

επιτροπής παρακολούθησης και παροχή πληροφοριών ή εγγράφων σχετικών με την υλοποίηση 

της πράξης σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ζητηθεί. 

 

4.5.6 Εργασίες μετά την κατασκευή των έργων 

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

Προσωρινής Παραλαβής (ή αντιστοίχως Οριστικής παραλαβής εάν δεν πραγματοποιηθεί 

Προσωρινή παραλαβή) των έργων, καθώς και στην υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 

αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την παραλαβή. 

 

4.6 Εργασίες υποστήριξης θεμάτων ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης 

Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργαστεί με τον φορέα που θα υλοποιήσει τις ενέργειες ενημέρωσης - 

δημοσιοποίησης του έργου σε κάθε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί. Επίσης υποχρεούται να 

προδιαγράψει τις τεχνικές πλευρές των θεμάτων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης όχι όμως και 

να συγγράψει ή εκπονήσει τα σχετικά υλικά που θα παραχθούν από τον φορέα που θα 

αναλάβει το σχετικό έργο. 

 

4.7 Προθεσμία εκτέλεσης έργου 

Καταρχήν η προθεσμία των 18 μηνών είναι ο καθαρός χρόνος απασχόλησης (αναλογική 

εφαρμογή άρθρου 184 του Ν.4412/2016) και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις 

οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος καθώς και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την 

ολοκλήρωση σταδίου εργασιών μέχρι την λήψη νέας εντολής (ως ορίζεται κατωτέρω) για 

επόμενο στάδιο. Αναλυτικότερα: 

Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου θα καλύψει τον χρόνο 

δημοπράτησης και κατασκευής του έργου. Για τον σκοπό αυτό θα συντάσσονται 

χρονοδιαγράμματα ανά 3μηνο (που θα ακολουθούνται από τις 3μηνιαίες εκθέσεις του 

συμβούλου), που θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

έργου και τις τυχόν προβλεπόμενες καθυστερήσεις του, και κατόπιν θα δίδονται Εντολές στον 

Τεχνικό Σύμβουλο για τα επόμενα στάδια υποστήριξης. 

Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή των υποέργων της πράξης επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή 

διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Η 

έκπτωση των Αναδόχων έργων και μελετών, επιφέρει διακοπή του έργου του Τεχνικού 

Συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή εργασιών μετά την ανάθεση των έργων και 

μελετών σε νέο Ανάδοχο. 

 

4.8 Παραδοτέα ΤΣ 

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 της μελέτης και των έργων και τις τυχόν 

προβλεπόμενες καθυστερήσεις τους. 

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

περιέχουν περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν και παρατηρήσεις 
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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 

της μελέτης και των έργων (παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου της 

μελέτης και της κατασκευής των έργων). 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. 

 Τριμηνιαίες εκθέσεις ανά τρίμηνο για τις δραστηριότητές του. Οι εκθέσεις αυτές θα 

αποτυπώνουν την εξέλιξη πορείας υλοποίησης των έργων με αναφορά στην πρόοδο του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά 

την εκτέλεσή του καθώς και τις τυχόν καθυστερήσεις που έχουν συντελεσθεί κατά το 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα ή προβλέπεται να υπάρξουν το αμέσως επόμενο. 

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

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 Σχέδιο συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης εντός ενός (1) μήνα από την 

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

 Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου (μελετών, λοιπών παραδοτέων και αιτημάτων 

Αναδόχου, κλπ.) οι οποίες θα υποβάλλονται για κάθε στοιχείο προς έλεγχο και 

αξιολόγηση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παροχή προς τον ΤΣ των στοιχείων 

αυτών. 

 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. 

 

4.9 Γενικά Θέματα 

 Ο Τεχνικός Σύμβουλος εγγυάται ότι θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα μέσα και τους 

κατάλληλους ανθρώπινους πόρους για την παροχή των υπηρεσιών που θα προσφέρει. 

 Στον εργοταξιακό χώρο εργασίας θα τηρείται βιβλίο σημειώσεων του ΤΣ για ενημέρωση 

της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 Ο ΤΣ δεν έχει αποφασιστική εξουσία. Για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του θα εισηγείται 

στα αρμόδια όργανα του Εργοδότη, τα οποία θα αποφασίζουν σχετικά. 

 Οι κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες, απόψεις, κ.λπ. του ΤΣ σε όλα τα 

στάδια των εργασιών θα απευθύνονται πάντοτε κατά περίπτωση προς τον Εργοδότη. Σε 

καμία περίπτωση ο ΤΣ δεν θα δίνει απευθείας οδηγίες προς τους μελετητές και τους 

αναδόχους κατασκευής των έργων. Ο ΤΣ συμβουλεύει, υποβοηθά και βρίσκεται στο 

πλευρό της Υπηρεσίας, πλην όμως σε καμία 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 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 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 
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προτείνονται από αυτόν ή στη περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του 

και ζητά την υποβολή νέων εναλλακτικών λύσεων.  

 Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργαστεί, μετά από εντολή του Εργοδότη, με την αρμόδια 

υπηρεσία για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από το χρηματοδοτικό 

μέσο (Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013) και 

οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία, καθώς και για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την 

υλοποίηση του έργου. 

 Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργαστεί με τον φορέα που θα υλοποιήσει τις ενέργειες 

ενημέρωσης - δημοσιοποίησης του έργου σε κάθε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί. 

Επίσης υποχρεούται να προδιαγράψει τις τεχνικές πλευρές των θεμάτων ενημέρωσης - 

ευαισθητοποίησης όχι όμως και να συγγράψει ή εκπονήσει τα σχετικά υλικά που θα 

παραχθούν από τον φορέα που θα αναλάβει το σχετικό έργο. 

 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 διευθετηθεί σε τεχνικό επίπεδο, πρέπει να διευθετείται από τον Κύριο του 

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

 

 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη της Τ.Υ. 
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