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1 ΑΝΑΘΕΣΩΝ ΥΟΡΕΑ 

Επωνυμία Αναθέτοντοσ Φορέα: ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ 

Ταχυδρομική διεύθυνςη, Οδόσ/Αριθμόσ: Κουνϊδοσ Παροικύα Πϊρου 

Πόλη: Πϊροσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ: 84400 

Νομόσ: Κυκλϊδων  

Χώρα1: Ελλϊδα 

Κωδικόσ ΝUTS2: EL422  

Τηλέφωνο: 2284025300  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:: info@deya-parou.gr 

Αρμόδιοσ για πληροφορίεσ3: Νικ. Καραμανϋσ 

Γενικό Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο  (URL): www.deya-parou.gr  

Εργοδότησ ή Κύριοσ του Έργου: ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ 

Φορέασ καταςκευήσ του Έργου: ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ 

Προΰςταμένη Αρχή: Διοικητικό υμβούλιο ΔΕΤΑΠ 

Διευθύνουςα ή Επιβλέπουςα Υπηρεςία: ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ–Σεχνικό Τπηρεςύα 
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Σεχνικό υμβούλιο Δημοςύων Ϊργων Περιφϋρειασ Ν. Αιγαύου 

Εφόςον οι πιο πϊνω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςτούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό 
ςτον ανϊδοχο. 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ καταργηθούν, 
ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα, ςτουσ προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο τα 
ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό 
διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 

 

2 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

2.1 Γενικϊ 

Η Πρϊξη αναφϋρεται ςτην καταςκευό και επύβλεψη  τησ επϋκταςησ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου επύ τησ 

οπούασ θα παρϋχει τισ Τπηρεςύεσ του ο Σεχνικόσ ύμβουλοσ του Τποϋργου με τύτλο: «Επϋκταςη τησ 

Δυναμικότητασ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου». 

2.2 Περιγραφό Αντικειμϋνου του ϋργου τησ Πρϊξησ 

Η παρούςα Σεχνικό Περιγραφό αναφϋρεται ςτην καταςκευό του ϋργου «Επϋκταςη τησ 

                                                           

1 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

2 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεφθυνςη,ο αριθμόσ τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικοφ μηχανήματοσ (FAX), η διεφθυνςη 
ηλεκτρονικοφταχυδρομείου (e-mail) τησ υπηρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, καθώσ και ο αρμόδιοσ υπάλληλοσ τησ υπηρεςίασ αυτήσ, άρθρο 
53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016 

http://www.deya-parou.gr/
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Δυναμικότητασ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου» ςτο νηςύ τησ Πϊρου του νομού Κυκλϊδων τησ Περιφϋρειασ 

Νοτύου Αιγαύου. 

Η υφιςτϊμενη Εγκατϊςταςη Επεξεργαςύασ Λυμϊτων Νϊουςασ Πϊρου ϋχει καταςκευαςτεύ ςτη Θϋςη 

«Διαλιςκϊρι» και επεξεργϊζεται τα αςτικϊ λύματα του ομώνυμου οικιςμού Νϊουςασ, που διαθϋςει 

ςχεδόν πλόρεσ χωριςτικό δύκτυο αποχϋτευςησ. Η ΕΕΛ Νϊουςασ ϋχει καταςκευαςτεύ ςε δύο φϊςεισ: Η 

πρώτη φϊςη των ϋργων βρύςκεται ςε λειτουργύα από το 1992, ενώ η καταςκευό και η θϋςη ςε 

αποδοτικό λειτουργύα των ϋργων επϋκταςησ ολοκληρώθηκε τον Απρύλιο του 2003. 

Η μϋθοδοσ τησ επεξεργαςύασ των λυμϊτων εύναι αυτό τησ βιολογικόσ επεξεργαςύασ με ενεργό ιλύ, 

ςταθεροπούηςη τησ ιλύοσ και μερικό απομϊκρυνςη αζώτου με νιτροπούηςη και απονιτροπούηςη. Σα 

επεξεργαςμϋνα λύματα μετϊ από χλωρύωςη και αποχλωρύωςη διατύθενται ςτη θϊλαςςα, μϋςω 

υποθαλϊςςιου αγωγού διϊθεςησ. 

την εργολαβύα του ϋργου περιλαμβϊνεται η επϋκταςη τησ δυναμικότητασ με την καταςκευό μύασ 

νϋασ γραμμόσ επεξεργαςύασ με μεμβρϊνεσ διόθηςησ, η εκροό τησ οπούασ προβλϋπεται να 

τροφοδοτόςει την υφιςτϊμενη δεξαμενό αγροτών ςτην περιοχό τησ Νϊουςασ προσ 

επαναχρηςιμοπούηςη. Η ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου μετϊ την ολοκλόρωςη των νϋων ϋργων θα δύναται να 

επεξεργϊζεται μϋχρι 4.000 m3/d ςυνολικϊ για υφιςτϊμενη και νϋα γραμμό. Επύςησ, περιλαμβϊνονται 

επιπλϋον ϋργα, όπωσ η καταςκευό μύασ νϋασ μονϊδασ προεπεξεργαςύασ λυμϊτων και βοθρολυμϊτων, 

δεξαμενό αποθόκευςησ ιλύοσ, εξοπλιςμόσ επεξεργαςύασ ιλύοσ, νϋοσ υποςταθμόσ κτλ. 

3 ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτο Δόμο Πϊρου.  

Η καταςκευό του ϋργου ςυμβϊλει:  

α) ςτη βελτύωςη τησ ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ αςτικών λυμϊτων ςτουσ οικιςμούσ με πληθυςμό 

2.000-15.000 ι.κ. με βϊςη τισ κατευθύνςεισ τησ Οδηγύασ για την επεξεργαςύα αςτικών λυμϊτων 

(91/271/ΕΟΚ). 

β) ςτη ςταδιακό κατϊργηςη του ςυςτόματοσ διϊθεςησ αςτικών λυμϊτων μϋςω βόθρων (ςηπτικών ό 

ςτεγανών) και ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ των επιφανειακών υδϊτων και των ακτών κολύμβηςησ. 

γ) τη διϊθεςη των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων από τη νϋα γραμμό MBR προσ την υφιςτϊμενη δεξαμενό 

αγροτών για απεριόριςτη ϊρδευςη ςύμφωνα με το Παρϊρτημα ΙΙ του Ωρθρου 16 τησ ΚΤΑ 

145116/2011. 

δ) την αναβϊθμιςη τησ υφιςτϊμενησ γραμμόσ βιολογικόσ επεξεργαςύασ. 

Λαμβϊνοντασ υπόψη όλα τα παραπϊνω, κρύνεται αναγκαύα η ςυνδρομό ενόσ ϋμπειρου και 

εξειδικευμϋνου Σεχνικού υμβούλου, που να διαθϋτει ςτελϋχη με ιδιαύτερη εμπειρύα και εξειδύκευςη 

ςτο ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο, ώςτε να αποτελεύ εχϋγγυο για την ϊρτια και απρόςκοπτη καταςκευό 

του ϋργου. 

4 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

4.1 Γενικϊ  τοιχεύα 

Η εργολαβύα του ϋργου περιλαμβϊνει ςυνοπτικϊ: 
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 Καθαύρεςη των ϋργων προεπεξεργαςύασ Α’ Υϊςησ και των κλινών ξόρανςησ τησ 

αφυδατωμϋνησ ιλύοσ, που εύχαν καταςκευαςτεύ το ϋτοσ 1992 και δεν χρηςιμοποιούνται πλϋον, 

μετϊ την ολοκλόρωςη των ϋργων επϋκταςησ του 2003. 

 Εγκατϊςταςη νϋασ μονϊδασ προεπεξεργαςύασ λυμϊτων (κοινό για την υφιςτϊμενη και τη νϋα 

γραμμό), η οπούα θα δϋχεται και βοθρολύματα. Η υφιςτϊμενη μονϊδα προεπεξεργαςύασ δεν θα 

λειτουργεύ, ενώ θα προβλεφθεύ χώροσ πληςύον του νϋου ςυγκροτόματοσ προεπεξεργαςύασ για 

τη μελλοντικό εγκατϊςταςη ενόσ επιπλϋον ςυγκροτόματοσ. 

 Καταςκευό νϋασ μονϊδασ εξιςορρόπηςησ. Μϋςω αντλιοςταςύου μϋροσ τησ παροχόσ οδηγεύται 

ςτη νϋα γραμμό MBR, ενώ η υπόλοιπη παροχό θα καταλόγει με βαρύτητα (όπωσ και ςόμερα) 

ςτην υφιςτϊμενη γραμμό επεξεργαςύασ. 

 Καταςκευό νϋασ γραμμόσ βιολογικόσ επεξεργαςύασ με μεμβρϊνεσ για το διαχωριςμό των 

υγρών ςτερεών (MBR), ςτην περιοχό των καθαιρούμενων κλινών ξόρανςησ. Η νϋα γραμμό 

βιολογικού αντιδραςτόρα MBR περιλαμβϊνει ςυγκρότημα λεπτοεςχϊρωςησ, δεξαμενό 

βιοεπιλογόσ, δύο βιολογικούσ αντιδραςτόρεσ με διακριτϋσ ανοξικϋσ και αερόβιεσ ζώνεσ 

(αεριςμό μϋςω διϊχυςησ), δύο δεξαμενϋσ μεμβρανών, μύα δεξαμενό αποξυγόνωςησ ιλύοσ, 

αντλύεσ ανακυκλοφορύασ. 

 Καταςκευό νϋου κτύριο εξυπηρϋτηςησ των MBR, που περιλαμβϊνει δεξαμενό καθαρών, 

αύθουςα χημικών, αύθουςα φυςητόρων, ςτην οπούα εγκαθύςταται οι φυςητόρεσ αεριςμού και 

πλύςησ των μεμβρανών και αύθουςα πινϊκων, εξοπλιςμόσ καθαριςμού των μεμβρανών, 

φυςητόρεσ αεριςμού υφιςτϊμενησ γραμμόσ, κτλ. 

 Αντικατϊςταςη εξοπλιςμού υφιςτϊμενησ γραμμόσ, όπωσ φυςητόρεσ αεριςμού υφιςτϊμενησ 

γραμμόσ επεξεργαςύασ, υπερχειλιςτικϊ θυροφρϊγματα. 

 Επϋκταςη των ϋργων επεξεργαςύασ (αφυδϊτωςησ) ιλύοσ για την εξυπηρϋτηςη τησ αυξημϋνησ 

ποςότητασ περύςςειασ ιλύοσ (από την υφιςτϊμενη ΕΕΛ και τα ϋργα επϋκταςησ), με καταςκευό 

δεξαμενόσ αποθόκευςησ ιλύοσ, εγκατϊςταςη ενόσ φυγοκεντρητό ςτο υφιςτϊμενο κτύριο 

αφυδϊτωςησ και τον ςχετικό περιφερειακό εξοπλιςμό: ςυγκρότημα και δοςομετρικϋσ αντλύεσ 

πολυηλεκτρολύτη, κοχλύα μεταφορϊσ αφυδατωμϋνησ ιλύσ κτλ. 

 Καταςκευό καταθλιπτικού αγωγού για τη μεταφορϊ των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων τησ 

γραμμόσ MBR ςτη δεξαμενό αγροτών για επαναχρηςιμοπούηςη. 

 Καταςκευό νϋου υποςταθμού υποβιβαςμού τησ μϋςησ τϊςησ και επϋκταςη του δικτύου 

διανομόσ XT εντόσ τησ ΕΕΛ για την εξυπηρϋτηςη του ςυνόλου των ϋργων (υφιςτϊμενα ϋργα 

και ϋργα επϋκταςησ).  Εγκατϊςταςη νϋου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγουσ για την εξυπηρϋτηςη 

του ςυνόλου των ϋργων (υφιςτϊμενα ϋργα και ϋργα επϋκταςησ). 

 Επϋκταςη του ςυςτόματοσ αυτοματιςμού για την εξυπηρϋτηςη των ϋργων επϋκταςησ 

 Επϋκταςη των βοηθητικών δικτύων εξυπηρϋτηςησ τησ ΕΕΛ για την εξυπηρϋτηςη του ςυνόλου 

των ϋργων (υφιςτϊμενα ϋργα και ϋργα επϋκταςησ). 

 Επϋκταςη τησ εςωτερικόσ οδοποιύασ για την εξυπηρϋτηςη του ςυνόλου των ϋργων. 

 Για την περιβαλλοντικό προςταςύα τησ ΕΕΛ προβλϋπεται η εγκατϊςταςη δύο μονϊδων 

απόςμηςησ, που θα εξυπηρετούν: (α) τα νϋα ϋργα προεπεξεργαςύασ και τη δεξαμενό 

εξιοςορρόπηςησ και (β) τη δεξαμενό αποθόκευςησ ιλύοσ και τη μονϊδα αφυδϊτωςησ. 

Οι εργαςύεσ του Σεχνικού υμβούλου (Σ..) περιλαμβϊνουν ςυνοπτικϊ: 

 Εργαςύεσ με την υπογραφό τησ νομικόσ δϋςμευςησ (ςύμβαςησ) του Σ.. 

 Εργαςύεσ κατϊ τη φϊςη δημοπρϊτηςησ του κυρύωσ ϋργου 

 Εργαςύεσ μετϊ τη δημοπρϊτηςη και κατϊ τη φϊςη καταςκευόσ και δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ 
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Σονύζεται ότι οι υπηρεςύεσ του Σ.. θα εύναι αυτϋσ που περιγρϊφονται ςτο παρόν τεύχοσ και θα 

ολοκληρωθούν ςε 320 ανθρωποημϋρεσ κατανεμημϋνεσ ςτη δημοπρϊτηςη, ςτην καταςκευό και 

δοκιμαςτικό λειτουργύα του ϋργου ςύμφωνα με το Φρονοδιϊγραμμα του Αναδόχου Καταςκευόσ. 

O ύμβουλοσ πρόκειται να υποςτηρύξει την υπηρεςύα (ΔΕΤΑΠ) ςε τυχόν αδειοδοτόςεισ, μελϋτεσ κτλ. 

για το ςυγκεκριμϋνο ϋργο. 

4.2 Εργαςύεσ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ του Σ.. 

Αμϋςωσ μετϊ την υπογραφό τησ ςχετικόσ νομικόσ δϋςμευςησ, ο Σ.. θα εκπονόςει αναλυτικό ςχϋδιο 

ενεργειών ςχετικϊ με τα καθόκοντα του, το οπούο θα περιλαμβϊνει: 

 Ενϋργειεσ του Σ.. ςχετικϊ με το ϋργο και τισ διαδικαςύεσ δημοςιότητασ. Οι ενϋργειεσ αυτϋσ θα 

αναλύονται ςε ενϋργειεσ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ του Σ.., μετϊ τη ςύναψη ςύμβαςησ με 

τον εργολόπτη και κατϊ τη φϊςη καταςκευόσ του ϋργου και υλοπούηςησ των ενεργειών 

δημοςιότητασ.  

 Ενϋργειεσ εμπλεκόμενων υπηρεςιών και φορϋων που ο Σ.. πρϋπει να ςυντονύςει και 

παρακολουθόςει. 

 Ενϋργειεσ που απαιτούνται για τη ςυμμόρφωςη με τισ ειδικϋσ απαιτόςεισ που θϋτει η απόφαςη 

ϋνταξησ τησ πρϊξησ ςτο Σαμεύο Ανϊκαμψησ. 

 Φρονοδιϊγραμμα ενεργειών, ενδιϊμεςων ςτόχων και αλληλεξαρτόςεισ των διαφόρων βημϊτων. 

Αυτό το ςχϋδιο ενεργειών υποβϊλλεται για ϋγκριςη από την Διευθύνουςα Τπηρεςύα εντόσ δεκαπϋντε 

(15) ημερών μετϊ την υπογραφό τησ νομικόσ δϋςμευςησ. 

4.3 Εργαςύεσ κατϊ τη φϊςη δημοπρϊτηςησ του ϋργου 

Ενδεικτικϊ αναφϋρονται οι ακόλουθεσ ενϋργειεσ του Σ.. κατϊ τη φϊςη δημοπρϊτηςησ του ϋργου: 

 Ο Σ.. υποςτηρύζει την Τπηρεςύα ςτισ απαντόςεισ επύ διευκρινιςτικών ερωτημϊτων που 

ενδϋχεται να υποβϊλλουν οι ενδιαφερόμενοι διαγωνιζόμενοι. Η διευθύνουςα υπηρεςύα 

μεταβιβϊζει το ςύνολο των ερωτημϊτων ςτον Σ.. ο οπούοσ επεξεργϊζεται, ςυντϊςςει και 

αποςτϋλλει ςτην Τπηρεςύα τισ απόψεισ επύ των ερωτημϊτων, εντόσ το πολύ 5 ημερών. 

 Ο Σ.. υποςτηρύζει την Τπηρεςύα - Eπιτροπό διαγωνιςμού ςτην αξιολόγηςη των προςφορών 

και ιδιαύτερα ςτο τεχνικό μϋροσ αυτών. Ο Σ.. προβαύνει ςε λεπτομερό ανϊλυςη και 

ςυγκριτικό αξιολόγηςη των τεχνικών προςφορών και εκφρϊζει εγγρϊφωσ την ϊποψη του 

προσ την Επιτροπό Διαγωνιςμού (μϋςω τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ) ςε όλα τα ςτϊδια 

αξιολόγηςησ των τεχνικών προςφορών. 

 Ο Σ.. υποχρεούται να παρευρύςκεται ςτισ ςυνεδριϊςεισ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού κϊθε 

φορϊ που του ζητεύται. 

 Ο Σ.. υποχρεούται να απαντϊει εγγρϊφωσ ςε κϊθε ερώτημα που του απευθύνει η Τπηρεςύα 

ό η Επιτροπό Διαγωνιςμού. 

 Ο Σ.. υποςτηρύζει την Τπηρεςύα ςτην επύλυςη τεχνικών και εμπορικών εκκρεμοτότων πριν 

την ανϊθεςη. 

 Μετϊ την ϋκδοςη απόφαςησ ανϊθεςησ, ο Σ.. υποςτηρύζει την Τπηρεςύα ςτον ϋλεγχο των 

επικαιροποιημϋνων δικαιολογητικών και ςτη διαμόρφωςη τησ νομικόσ δϋςμευςησ που θα 
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υπογραφεύ για κϊθε υποϋργο. 

4.4 Εργαςύεσ μετϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ για την καταςκευό του ϋργου 

Μετϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ του ϋργου με τον ανϊδοχο και κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του, ο Σ.. 

θα ϋχει τα ακόλουθα καθόκοντα: 

 Γενικϊ θϋματα διούκηςησ του ϋργου (διαχεύριςη και ϋλεγχοσ τησ εφαρμογόσ τησ ςύμβαςησ 

και λοιπών ςυμφωνιών μεταξύ του Κυρύου του Ϊργου και τρύτων). 

 Οριςμό του ςυςτόματοσ προγραμματιςμού του ϋργου όπου θα προςδιορύζονται φυςικού και 

οικονομικού δεύκτεσ και ςτόχοι καθώσ και χρόςιμεσ ενϋργειεσ. 

 Παρακολούθηςη τησ ποιότητασ εκτϋλεςησ και καθοριςμό κριτόριων και μεθοδολογύασ για 

τον ποιοτικό ϋλεγχο ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ επιθεώρηςησ του αναγκαύου υλικού για την 

ορθό εκτϋλεςη του ϋργου. 

 Παρακολούθηςη χρονικού προγραμματιςμού του ϋργου (πρόοδοσ φυςικού αντικειμϋνου) 

και των ςχετικών χρηματοοικονομικών ροών (πρόοδοσ οικονομικού αντικειμϋνου) ςε ςχϋςη 

με το χρονοδιϊγραμμα. 

 Σεχνικό γνωμϊτευςη για τισ μελϋτεσ των επιμϋρουσ ϋργων που ενδεχομϋνωσ υποβϊλλουν οι 

ανϊδοχοι καταςκευόσ, με ϋμφαςη ςε θϋματα που μπορούν να επιφϋρουν καθυςτϋρηςη ςτην 

υλοπούηςη των ϋργων (π.χ. εργαςύεσ ΟΚΨ, αρχαιολογύα). 

 Ϊλεγχο των ςχεδύων και μελετών εφαρμογόσ που θα υποβϊλλει ο ανϊδοχοσ και υπόδειξη για 

τυχόν ςυμπληρώςεισ, διορθώςεισ, τροποποιόςεισ κλπ. 

 Παρακολούθηςη τησ ποιότητασ εκτϋλεςησ και καθοριςμό των κριτηρύων και τησ 

μεθοδολογύασ για τον ποιοτικό ϋλεγχο, περιλαμβανομϋνησ τησ επιθεώρηςησ του αναγκαύου 

υλικού για την ορθό εκτϋλεςη του ϋργου. 

 Ϊγκαιρη επιςόμανςη τυχόν προβλημϊτων ςε θϋματα χρηματοδότηςησ του ϋργου με ϋμφαςη 

ςε θϋματα επιλεξιμότητασ και προςδιοριςμόσ των απαιτούμενων δρϊςεων για την 

αντιμετώπιςη τουσ. 

 Τποςτόριξη τησ Τπηρεςύασ για τουσ ελϋγχουσ του Αναδόχου ςε ότι αφορϊ ςτην εφαρμογό 

κανόνων αςφαλεύασ και υγιεινόσ. 

 Ϊλεγχοσ των μητρώων των ϋργων που ςυντϊςςει ο Ανϊδοχοσ και ςύνταξη ςχετικόσ ϋκθεςησ 

με τα ςυμπερϊςματα και προτϊςεισ. 

 Ϊλεγχοσ και αξιολόγηςη των προτεινόμενων από τον ανϊδοχο αναθεωρόςεων των 

εγκεκριμϋνων χρονοδιαγραμμϊτων υλοπούηςησ των υποϋργων. 

 Τποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ ςτουσ ελϋγχουσ των επιμετρητικών ςτοιχεύων και 

πιςτοποιόςεων τησ εργολαβύασ. 

 Τποςτόριξη τησ Τπηρεςύασ ςτη διαδικαςύα παραλαβόσ και τον ϋλεγχο τιμολογύων. 

 Τποςτόριξη τησ Τπηρεςύασ ςε τυχόν ελϋγχουσ από ανεξϊρτητεσ αρχϋσ (ΕΔΕΛ, ΕΠΕΛ, 

Διαχειριςτικό Αρχό). 

 υμμετοχό του Σ.. ςτισ τεχνικϋσ ςυναντόςεισ - ςυςκϋψεισ που πραγματοποιούνται με 

πρωτοβουλύα τησ Τπηρεςύασ ό του Κυρύου του Ϊργου ό τησ διαχειριςτικόσ αρχόσ και παροχό 



7 

πληροφοριών ό εγγρϊφων ςχετικών με την πρόοδο των ϋργων. 

 Τποβοόθηςη τησ Τπηρεςύεσ ςτην ενημϋρωςη διαχειριςτικόσ αρχόσ για την πορεύα τησ 

πρϊξησ ςύμφωνα με το ςύςτημα διαχεύριςησ του Σαμεύου Ανϊκαμψησ. 

 Παρακολούθηςη τησ δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ των ϋργων 

4.5 Γενικϋσ Τποχρεώςεισ Σ.. 

τισ γενικϋσ υποχρεώςεισ του Σ.. περιλαμβϊνεται η ενημϋρωςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ μϋςω 

μηνιαύων εκθϋςεων προόδου καθώσ και η παρακολούθηςη τησ πορεύασ (προόδου) του φυςικού και 

οικονομικού αντικειμϋνου του ϋργου μϋςω κατϊλληλου λογιςμικού προγρϊμματοσ (π.χ. MSProject). 

Ειδικότερα, οι μηνιαύεσ εκθϋςεισ θα περιϋχουν περιγραφό των ενεργειών και εργαςιών που 

εκτελϋςτηκαν κατϊ το προηγούμενο διϊςτημα και παρατηρόςεισ επύ αυτών καθώσ και περιγραφό 

των ενεργειών για το αμϋςωσ προςεχϋσ διϊςτημα, με ιδιαύτερη επιςόμανςη των προβλημϊτων που 

δύναται να ανακύψουν και τον τρόπο επύλυςησ τουσ. 

Επιπλϋον ο Σ.. ςε ςυνεννόηςη με την Τπηρεςύα, οφεύλει να ενημερώνει τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ 

και ιδιαύτερα την οικεύα διαχειριςτικό αρχό για την πορεύα τησ πρϊξησ, ςύμφωνα με το ςύςτημα 

διαχεύριςησ και ελϋγχου του Σαμεύου Ανϊκαμψησ. 

Επιπλϋον: 

 Ο Σ.. εγγυϊται ότι θα διαθϋςει όλα τα απαραύτητα μϋςα και ανθρώπινουσ πόρουσ για την 

παροχό των ζητούμενων υπηρεςιών. 

 Ο Σ.. αναλαμβϊνει να διαμορφώςει πρόταςη για την οργϊνωςη τησ λειτουργύασ των 

εγκαταςτϊςεων μετϊ την φϊςη δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 

οργανωτικϋσ, τεχνικϋσ και οικονομικϋσ δυνατότητεσ τησ ΔΕΤΑ. 

 Ο Σ.. δεν ϋχει αποφαςιςτικό εξουςύα. Για κϊθε θϋμα τησ αρμοδιότητασ του θα ειςηγεύται 

ςτα αρμόδια όργανα του εργοδότη τα οπούα και θα αποφαςύζουν ςχετικϊ. 

 Οι κϊθε εύδουσ προτϊςεισ, παρατηρόςεισ, οδηγύεσ κλπ. του Σ.. ςε όλα τα ςτϊδια των 

εργαςιών, θα απευθύνονται προσ τον Εργοδότη. ε καμύα περύπτωςη ο Σ.. δε θα δύνει 

απευθεύασ οδηγύεσ προσ του μελετητϋσ και τουσ αναδόχουσ καταςκευόσ των ϋργων. 

 Ο Σ.. ςυμβουλεύει, υποβοηθϊ και βρύςκεται ςτο πλευρό τησ Τπηρεςύασ πλην όμωσ ςε καμύα 

περύπτωςη δεν την υποκαθιςτϊ. 

 Ο εργοδότησ ϋχει δικαύωμα να δεχθεύ ό να απορρύψει εν όλω ό εν μϋρει προτϊςεισ του Σ.. 

όπωσ επύςησ να ζητόςει από τον Σ.. υποβολό νϋων προτϊςεων ό παρατηρόςεων με 

απαιτόςεισ που θα καθοριςτούν από τον εργοδότη. 

 Ο Σ.. υποχρεούται να ςυνεργαςτεύ με την Τπηρεςύα, τον ανϊδοχο και τη διαχειριςτικό αρχό 

ςχετικϊ με την τόρηςη των υποχρεώςεων για τισ δρϊςεισ δημοςιότητασ που αφορούν το 

πρόγραμμα χρηματοδότηςησ. 

5 ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΟ ΤΥΙΣΑΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ 

τον Σεχνικό ύμβουλο θα διατεθούν οι μελϋτεσ και τα τεύχη δημοπρϊτηςησ του χρηματοδοτούμενου 

ϋργου τησ Πρϊξησ. 
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6 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΜΒΑΗ - ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ - 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

6.1 Απαιτούμενα πτυχύα 

Η ςύμβαςη, βϊςει του Κανονιςμού Προεκτιμωμϋνων Αμοιβών μελετών και υπηρεςιών και του 

Ν.4412/2016, εμπύπτει ςτην κατηγορύα των δημοςύων ςυμβϊςεων μελετών και παροχόσ τεχνικών και 

λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών. 

Με βϊςη το φυςικό αντικεύμενο τησ παροχόσ υπηρεςιών που περιγρϊφεται ανωτϋρω απαιτούνται οι 

εξόσ κατηγορύεσ πτυχύων: 13, 9, 18. 

6.2 Ιςχύουςεσ διατϊξεισ - Κανονιςμού - Προδιαγραφϋσ 

Η ύμβαςη διϋπεται από τισ κϊτωθι διατϊξεισ - κανονιςμούσ και προδιαγραφϋσ: 

 Σισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών». 

 Σο Π.Δ. 696/74, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, ωσ προσ τισ προδιαγραφϋσ των μελετών. 

 Σην Τπουργικό Απόφαςη ΔΝγ/32129/ΥΝ466/16.05.2017 (Β' 2519) «Ϊγκριςη 

Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών 

ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών κατϊ τη διαδικαςύα τησ παρ. 8 δ του ϊρθρου 53 του 

ν.4412/2016 (Α' 147)», ωσ αυτό τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα. 

 Σισ διατϊξεισ του Ν.4782/2021. 

6.3 Παραδοτϋα Σεχνικού υμβούλου 

Σα παραδοτϋα του Σ.. προσ τον κύριο του ϋργου, περιγρϊφονται ωσ εξόσ: 

 χϋδιο ενεργειών Σ.. και χϋδιο ςυςτόματοσ αναφορϊσ και πληροφόρηςησ Σ.. που 

υποβϊλλονται προσ ϋγκριςη εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερών από την ημερομηνύα υπογραφόσ 

τησ ςύμβαςησ. 

 Σακτικϋσ Ανακεφαλαιωτικϋσ εκθϋςεισ, ανϊ τρύμηνο, για τισ δραςτηριότητεσ του Σ.. Οι 

τακτικϋσ εκθϋςεισ θα περιϋχουν περιγραφό των ενεργειών και εργαςιών που εκτελϋςτηκαν 

και παρατηρόςεισ επ' αυτών, προτϊςεισ για τυχόν ενϋργειεσ ό εργαςύεσ και γενικότερα κϊθε 

ςτοιχεύο που θα ςυμβϊλλει ςτη διαμόρφωςη τησ εικόνασ ςχετικϊ με την πρόοδο και τα 

προβλόματα του ϋργου (παρακολούθηςη φυςικόσ και οικονομικόσ προόδου και καταςκευόσ 

τουσ). τισ εκθϋςεισ θα περιλαμβϊνεται ενημϋρωςη ςχετικϊ με την πορεύα εφαρμογόσ των 

εγκεκριμϋνων μελετών του Τποϋργων, τον εντοπιςμό ςφαλμϊτων τησ προμϋτρηςησ και την 

εμφϊνιςη απρόβλεπτων περιςτϊςεων που όδη ϋλαβαν χώρα ό εύναι ςε εξϋλιξη και εκτύμηςη 

για το αν ςτο επόμενο τρύμηνο υπϊρχει ανϊγκη εκτϋλεςησ ςυμπληρωματικών εργαςιών, 

καθώσ και για το κόςτοσ αυτών. 

 Εκθϋςεισ αξιολόγηςησ και ελϋγχου λοιπών ςτοιχεύων (υλικών ό εξοπλιςμού προσ 

ϋγκριςη, παραδοτϋων και αιτημϊτων Αναδόχων, εργαςιών επύ πλϋον τησ ςύμβαςησ κ.λπ.) οι 

οπούεσ θα υποβϊλλονται για κϊθε ςτοιχεύο προσ ϋλεγχο και αξιολόγηςη, εντόσ δϋκα (10) 

ημερών από την παροχό προσ τον Σ.. των ςτοιχεύων αυτών. 

 Έκτακτεσ εκθϋςεισ θα υποβϊλλονται για κϊθε θϋμα που εύτε απαιτεύ ϊμεςη ενϋργεια, εύτε 
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ζητεύται από τον Εργοδότη, εύτε τϋλοσ αφορϊ εκτεταμϋνο μεμονωμϋνο αντικεύμενο. 

 Γνωμοδοτόςεισ για κϊθε Ϊνςταςη των Αναδόχων προσ την Προώςταμϋνη Αρχό του ϋργου. ό 

Αύτηςη Θεραπεύασ ό οποιαδόποτε ϊλλη διεκδύκηςη των Αναδόχων επύ πλϋον τησ ςύμβαςησ. 

Τποβϊλλονται ϊμεςα ό εντόσ δεςμευτικού χρόνου ολύγων ημερών, που δε μπορεύ να εύναι 

μεγαλύτεροσ των επτϊ (7) ημερολογιακών ημερών, ώςτε να επιλύονται ϊμεςα οι τυχόν 

διαφορϋσ και να προετοιμϊζεται ϋγκαιρα η υπεραςπιςτικό πολιτικό τησ Διευθύνουςασ 

Τπηρεςύασ ό τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ. 

 Πλόρεσ Ηλεκτρονικό Υωτογραφικό Αρχεύο όλων των Υϊςεων καταςκευόσ του ϋργου.. 

7 ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ του Σεχνικού υμβούλου ανϋρχεται ςε  30 μόνεσ. Ο καθαρόσ 

χρόνοσ τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ του Σ.. αναλύεται ωσ εξόσ: 

 29 μόνεσ για την διαδικαςύα δημοπρϊτηςη - καταςκευό του ϋργου - δοκιμαςτικό λειτουργύα . 

 1 μόνασ για την ολοκλόρωςη των υποχρεώςεων τησ Τπηρεςύασ προσ το Επιχειρηςιακό 

Πρόγραμμα. 

ε κϊθε περύπτωςη η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ακολουθεύ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του 

υποϋργου χωρύσ πρόςθετη οικονομικό αποζημύωςη. 

8 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

Η Ομϊδα Εργαςύασ του Σεχνικού υμβούλου θα αποτελεύται από: 

  Ϊναν (1) Διπλωματούχο Φημικό Μηχανικό, με ελϊχιςτη εμπειρύα 4 ϋτη. 

  Ϊναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, με ελϊχιςτη εμπειρύα 8 ϋτη. 

 Ϊναν (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο ό Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με ελϊχιςτη εμπειρύα 12 ϋτη. 

ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 77 παρ. 3 του ν.4412/2016 οι οικονομικού φορεύσ για τη 

ςυμμετοχό τουσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ παροχόσ τεχνικών υπηρεςιών επύβλεψησ ϋργου, 

θα πρϋπει να διαθϋτουν εμπειρύα από την καταςκευό ό επύβλεψη ϋργων τησ αντύςτοιχησ κατηγορύασ, 

με το ϋργο, του οπούου η επύβλεψη αποτελεύ αντικεύμενο τησ υπό ανϊθεςησ ςύμβαςησ. 
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Β. ΣΕΤΦΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
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1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

Για την υλοπούηςη τησ ςύμβαςησ, θα απαιτηθεύ, κατ' ελϊχιςτο, το παρακϊτω επιςτημονικό 

προςωπικό: 

- Φημικόσ Μηχανικόσ (1 ϊτομο): Επιςτόμονασ Διπλωματούχοσ Φημικόσ Μηχανικόσ, με εμπειρύα 

μεγαλύτερη των 4 ετών ςε μελϋτη - επύβλεψη αντύςτοιχων τεχνικών ϋργων που ϋχει την ευθύνη 

τησ επύβλεψησ των χημικοτεχνικών ϋργων καθώσ και την ευθύνη για τη δοκιμαςτικό λειτουργύα 

των ϋργων από τον Ανϊδοχο και την τόρηςη των ορύων εκροόσ.  

Ο εκτιμώμενοσ χρόνοσ απαςχόληςησ εύναι (30) ανθρωποημϋρεσ. 

- Πολιτικόσ Μηχανικόσ (1 ϊτομο): Επιςτόμονασ Πολιτικόσ Μηχανικόσ, με εμπειρύα μεγαλύτερη 

των 8 ετών ςε μελϋτη - επύβλεψη υδραυλικών τεχνικών ϋργων με ϋμφαςη ςε ϋργα επεξεργαςύασ 

λυμϊτων. 

Ο εκτιμώμενοσ χρόνοσ απαςχόληςησ εύναι (180) ανθρωποημϋρεσ. 

- Ηλεκτρολόγοσ ό Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ (1 ϊτομο): Επιςτόμονασ Διπλωματούχοσ 

Ηλεκτρολόγοσ ό Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ, με εμπειρύα μεγαλύτερη των 12 ετών ςε μελϋτη - 

επύβλεψη Η/Μ ϋργων με ϋμφαςη ςε ϋργα επεξεργαςύασ λυμϊτων. 

Ο εκτιμώμενοσ χρόνοσ απαςχόληςησ εύναι (110) ανθρωποημϋρεσ. 

2 ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η προεκτύμηςη τησ αμοιβόσ διενεργεύται ςύμφωνα με την Τπουργικό Απόφαςη 

ΔΝγ/32129/ΥΝ466/16.05.2017 (Β' 2519) «Ϊγκριςη Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών κατϊ τη διαδικαςύα 

τησ παρ. 8 δ του ϊρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α' 147)», ωσ αυτό τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα. 

Από τα ανωτϋρω και ςύμφωνα με την παρϊγραφο 4 του ϊρθρου ΓΕΝ.4 του εγκεκριμϋνου Κανονιςμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Τπηρεςιών, προκύπτει ότι η ημερόςια προεκτιμώμενη 

αμοιβό διπλωματούχου μηχανικού εμπειρύασ από 10 μϋχρι 20 ετών εύναι: 

Α = (τκ) * 450 όπου τκ=1,260 

Ενώ για εμπειρύα μϋχρι 10 ϋτη εύναι Α = (τκ) * 300 όπου τκ=1,260 

Η αποζημύωςη ανθρωπομόνα νοεύται ωσ αποζημύωςη 22 ανθρωποημερών. 

2.1 ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

Η προεκτιμώμενη Αμοιβό του Σεχνικού υμβούλου υπολογύζεται ωσ εξόσ: 
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ΑΝΑΛΤΗ 

Ελϊχιςτη 
Εμπειρύα 

(Έτη) 
Πλόθοσ 

Απαςχόληςη
(Ανθρωπο 

ημϋρεσ) 

Σιμό μονϊδοσ 
ανθρωποημϋρασ 

(2022) 

Προεκτιμώμενη 
αμοιβό 

Διπλωματούχοσ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

8 1 180 378,00 € 68.040,00 € 

Διπλωματούχοσ 
Φημικόσ Μηχανικόσ 

4 1 30 378,00 € 11.340,00 € 

Διπλωματούχοσ 
Μηχανικόσ Η/Μ 

12 1 110 567,00 € 62.370,00 € 

 ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (Φωρύσ Υ.Π.Α.) 141.750,00 € 

 Υ.Π.Α. (24%) 34.020,00 € 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 175.770,00 € 

την ανωτϋρω αμοιβό νοεύται ότι περιλαμβϊνεται το ςύνολο των ϊμεςων και ϋμμεςων, γενικών και 

ειδικών υποςτηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του Σ.. 

2.2 Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ δραςτηριότητασ 

Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν Πτυχύο Μελετητό ό 
Γραφεύων Μελετών μϋχρι την λόξη τησ μεταβατικόσ περιόδου ιςχύοσ του π.δ. 71/2019 ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 39 αυτού και από την πλόρη ϋναρξη ιςχύοσ του τελευταύου, βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Σμόμα 
Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τισ κατηγορύεσ  
ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΟΣΕΦΝΙΚΨΝ μελετών. 

 

Πϊροσ,   Μϊρτιοσ 2023 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ            ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 ΓΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΣΟΠΟΓΡΑΥΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΕΤΑΠ 

 

 

             ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΝΙΚΟΛΑΟ 

       ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦ/ΚΟ ΠΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθμό 34/2023 (ΑΔΑ:ΧΖΕ0ΟΡΓΠ-ΖΕ1)απόφαςη του Δ.. ΔΕΤΑΠ 
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