
1  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ  1 - ΤΚ 35200 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

ΤΗΛ. 2233081101 

Email: tydatal@otenet.gr 

 
 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: 
 
 
 
 

 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) 
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» 
 

 
ΠΡΑΞΗ: 

 

 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΙΤΣΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
(ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
 

Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών-
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» Κωδικός Πράξης MIS (ΟΠΣ): 
5044805» 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δήμος Λοκρών, 2022 

 



2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



23  

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση, Οδός / Αριθμός ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 

Πόλη ΑΤΑΛΑΝΤΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35200 

Νομός ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2 EL 644 

Τηλέφωνο +30 2233 23707 

Φαξ +30 2233 22606 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tydatal@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 ΑΘ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimos-lokron.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Φορέας κατασκευής του Έργου ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Προϊσταμένη Αρχή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Εφόσον οι πιο πάνω υπηρεσίες μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους προσφέροντεςi  ή στον ανάδοχο τα 
στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
 
 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

2.1 Γενικά 
 

Η Πράξη αναφέρεται  στην κατασκευή και επίβλεψη του του δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων επί του οποίου θα παρέχει τις Υπηρεσίες του ο Τεχνικός Σύμβουλος του Υποέργου 2 

με τίτλο: «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αταλάντης Δήμου Λοκρών». 

 

 

                                                 
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (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   

4        Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
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2.2 Περιγραφή Αντικειμένου του έργου της Πράξης 
 

Το αντικείμενο του έργου αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την 

υλοποίηση του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ" δυναμικότητας 20ετίας 15.600 ικ προκειμένου να συνεπεξεργάζεται τα 

λύματα  του οικισμού Αταλάντης καθώς και των οικισμών Λιβανατών και Αρκίτσας σύμφωνα με 

την τροποποιημένη ΑΕΠΟ με αριθμό 74752/26-4-2022, ΑΔΑ:6ΘΩΠΟΡ10-ΚΔΗ η οποία αποτελεί 

παράρτημα του παρόντος τεύχους). 

  

Υποβάλλονται συνημμένα οριζοντιογραφίες του έργου (Συνημμένο αρχείο: Αταλάντη GEN 

LAYOUT_ -EEΛ .dwg). 

 

 

3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Η Πράξη χωροθετείται στον Δήμο Λοκρών. Η κατασκευή του έργου συμβάλει: 

α) στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με 

πληθυσμό 2.000-15.000 ι.κ. με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία 

αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ). 

β) στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων 

(σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των 

ακτών κολύμβησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η συνδρομή ενός έμπειρου 

Τεχνικού Συμβούλου, που να διαθέτει στελέχη με ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο, ώστε να αποτελεί εχέγγυο για την άρτια και απρόσκοπτη 

κατασκευή του έργου. 

 

 

 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

4.1 Γενικά Στοιχεία 
 

Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. 

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΗΛΕΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ο.Τ.) Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ», 
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περιλαμβάνει την υποστήριξη του Κύριου του Έργου (ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ) καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου της Ε.Ε.Λ..   

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου (Τ.Σ.) περιλαμβάνουν συνοπτικά:  

 Εργασίες με την υπογραφή της νομικής δέσμευσης (σύμβασης) του Τ.Σ.  

 Εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του κυρίως έργου   

 Εργασίες μετά τη δημοπράτηση και κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμαστικής 

λειτουργίας   

Τονίζεται ότι οι υπηρεσίες του Τ.Σ. θα είναι αυτές που περιγράφονται στο παρόν τεύχος και 

θα ολοκληρωθούν σε 310 ανθρωποημέρες κατανεμημένες στην κατασκευή και δοκιμαστική 

λειτουργία του έργου σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα του Αναδόχου Κατασκευής.   

Σχετικά με το έργο που  Σύμβουλος πρόκειται να υποστηρίξει, περισσότερες πληροφορίες 

(μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ) μπορούν να αναζητηθούν από την τεχνικής υπηρεσία του Δήμου 

Λοκρών 

 

 

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

Αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης, ο Τ.Σ. θα εκπονήσει αναλυτικό 

σχέδιο ενεργειών σχετικά με τα καθήκοντα του, το οποίο θα περιλαμβάνει:  

 Ενέργειες του Τ.Σ. σχετικά με το έργο και τις διαδικασίες δημοσιότητας. Οι ενέργειες αυτές θα 

αναλύονται σε ενέργειες με την υπογραφή της σύμβασης του Τ.Σ., μετά τη σύναψη σύμβασης 

με τον εργολήπτη και κατά τη φάση κατασκευής του έργου και υλοποίησης των ενεργειών 

δημοσιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα δεδομένου ότι 

πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη πράξη.  

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

παρακολουθήσει.  

 Ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που θα θέτει η 

απόφαση ένταξης της πράξης στο ΥΜΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής). 

  Χρονοδιάγραμμα ενεργειών, ενδιάμεσων στόχων και αλληλεξαρτήσεις των διαφόρων 

βημάτων.  

Αυτό το σχέδιο ενεργειών υποβάλλεται για έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών μετά την υπογραφή της νομικής δέσμευσης. 
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4.3 Εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του έργου 
 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ενέργειες του Τ.Σ. κατά τη φάση δημοπράτησης του 

έργου:   

 Ο Τ.Σ. υποστηρίζει την Υπηρεσία στις απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων που 

ενδέχεται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι -διαγωνιζόμενοι. Η διευθύνουσα υπηρεσία 

μεταβιβάζει το σύνολο των ερωτημάτων στον Τ.Σ. ο οποίος επεξεργάζεται, συντάσσει και 

αποστέλλει στην Υπηρεσία τις απόψεις επί των ερωτημάτων, εντός το πολύ 5 ημερών.  

 Ο Τ.Σ. υποστηρίζει την Υπηρεσία – επιτροπή διαγωνισμού στην αξιολόγηση των 

προσφορών και ιδιαίτερα στο τεχνικό μέρος αυτών. Ο Τ.Σ. προβαίνει σε λεπτομερή 

ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και εκφράζει εγγράφως την 

άποψη του προς την Επιτροπή Διαγωνισμού (μέσω της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) σε όλα 

τα στάδια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 Ο Τ.Σ. υποχρεούται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού κάθε 

φορά που του ζητείται.  

 Ο Τ.Σ. υποχρεούται να απαντάει εγγράφως σε κάθε ερώτημα που του απευθύνει η 

Υπηρεσία ή η Επιτροπή Διαγωνισμού.  

 Ο Τ.Σ. υποστηρίζει την Υπηρεσία στην επίλυση τεχνικών και εμπορικών εκκρεμοτήτων πριν 

την ανάθεση. 

 Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης, ο Τ.Σ. υποστηρίζει την Υπηρεσία στον έλεγχο των 

επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και στη διαμόρφωση της νομικής δέσμευσης που θα 

υπογραφεί για κάθε υποέργο. 

 

 

4.4 Εργασίες μετά τη σύναψη της σύμβασης για την κατασκευή του έργου  
 

Μετά τη σύναψη της σύμβασης του έργου με τον ανάδοχο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του, ο Τ.Σ. θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

 Γενικά θέματα διοίκησης του έργου (διαχείριση και έλεγχος της εφαρμογής της σύμβασης 

και λοιπών συμφωνιών μεταξύ του Κυρίου του Έργου και τρίτων) 

 Ορισμό του συστήματος προγραμματισμού του έργου όπου θα προσδιορίζονται φυσικοί 

και οικονομικοί δείκτες και στόχοι καθώς και χρήσιμες ενέργειες 

 Παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης και καθορισμό κριτήριων και μεθοδολογίας για 
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τον ποιοτικό έλεγχο συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης του αναγκαίου υλικού για 

την ορθή εκτέλεση του έργου 

 Παρακολούθηση χρονικού προγραμματισμού του έργου (πρόοδος φυσικού αντικειμένου) 

και των σχετικών χρηματοοικονομικών ροών (πρόοδος οικονομικού αντικειμένου) σε 

σχέση με το χρονοδιάγραμμα. 

 Τεχνική γνωμάτευση για τις μελέτες των επιμέρους έργων που ενδεχομένως υποβάλλουν 

οι ανάδοχοι κατασκευής, με έμφαση σε θέματα που μπορούν να επιφέρουν καθυστέρηση 

στην υλοποίηση των έργων (π.χ. εργασίες ΟΚΩ, αρχαιολογία) 

 Έλεγχο των σχεδίων και μελετών εφαρμογής που θα υποβάλλει ο ανάδοχος και υπόδειξη 

για τυχόν συμπληρώσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις κλπ 

 Παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης και καθορισμό των κριτηρίων και της 

μεθοδολογίας για τον ποιοτικό έλεγχο, περιλαμβανομένης της επιθεώρησης του 

αναγκαίου υλικού για την ορθή εκτέλεση του έργου 

 Έγκαιρη επισήμανση τυχόν προβλημάτων σε θέματα χρηματοδότησης του έργου με 

έμφαση σε θέματα επιλεξιμότητας και προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων για την 

αντιμετώπιση τους  

 Υποστήριξη της Υπηρεσίας για τους ελέγχους του Αναδόχου σε ότι αφορά στην εφαρμογή 

κανόνων ασφαλείας και υγιεινής 

 Έλεγχος των μητρώων των έργων που συντάσσει ο Ανάδοχος και σύνταξη  χετικής έκθεσης 

με τα συμπεράσματα και προτάσεις  

 Έλεγχος και αξιολόγηση των προτεινόμενων από τον ανάδοχο αναθεωρήσεων των 

εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των υποέργων 

 Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στους ελέγχους των επιμετρητικών στοιχείων και 

πιστοποιήσεων της εργολαβίας 

 Υποστήριξη της Υπηρεσίας στη διαδικασία παραλαβής και τον έλεγχο τιμολογίων 

 Υποστήριξη της Υπηρεσίας σε τυχόν ελέγχους από ανεξάρτητες αρχές (ΕΔΕΛ, ΕΣΠΕΛ, 

Διαχειριστική Αρχή) 

 Συμμετοχή του Τ.Σ. στις τεχνικές συναντήσεις – συσκέψεις που πραγματοποιούνται με 

πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή του Κυρίου του Έργου ή της διαχειριστικής αρχής και 

παροχή πληροφοριών ή εγγράφων σχετικών με την πρόοδο των έργων 

 Υποβοήθηση της Υπηρεσίες στην ενημέρωση διαχειριστικής αρχής για την πορεία της 

πράξης σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ (σύνταξη Τεχνικών Δελτίων 
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Υποέργων, δελτίων παρακολούθησης της πράξης κλπ) 

 Παρακολούθηση της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων  

 

 

4.5 Γενικές Υποχρεώσεις Τ.Σ.  
 

Στις γενικές υποχρεώσεις του Τ.Σ. περιλαμβάνεται η ενημέρωση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας μέσω μηνιαίων εκθέσεων προόδου καθώς και η παρακολούθηση της πορείας 

(προόδου) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου μέσω κατάλληλου λογισμικού 

προγράμματος (π.χ. MS Project). Ειδικότερα οι μηνιαίες εκθέσεις θα περιέχουν περιγραφή των 

ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα και παρατηρήσεις επί 

αυτών καθώς και περιγραφή των ενεργειών για το αμέσως προσεχές διάστημα, με ιδιαίτερη 

επισήμανση των προβλημάτων που δύναται να ανακύψουν και τον τρόπο επίλυσης τους.  

Επιπλέον ο Τ.Σ. σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, οφείλει να ενημερώνει τους εμπλεκόμενους 

φορείς και ιδιαίτερα την οικεία διαχειριστική αρχή για την πορεία της πράξης, σύμφωνα με το νέο 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου τού νέου ΕΣΠΑ.  

Επιπλέον:  

 Ο Τ.Σ. εγγυάται ότι θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα μέσα και ανθρώπινους πόρους για την 

παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών  

 Ο Τ.Σ. αναλαμβάνει να διαμορφώσει πρόταση για την οργάνωση της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων μετά την φάση δοκιμαστικής λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

οργανωτικές, τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. 

 Ο Τ.Σ. δεν έχει αποφασιστική εξουσία. Για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του θα εισηγείται 

στα αρμόδια όργανα του εργοδότη τα οποία και θα αποφασίζουν σχετικά  

 Οι κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες κλπ του Τ.Σ. σε όλα τα στάδια των 

εργασιών, θα απευθύνονται προς τον Εργοδότη. Σε καμία περίπτωση ο Τ.Σ. δεν θα δίνει 

απευθείας οδηγίες προς του μελετητές και τους αναδόχους κατασκευής των έργων.  

 Ο Τ.Σ. συμβουλεύει, υποβοηθά και βρίσκεται στο πλευρό της Υπηρεσίας πλην όμως σε 

καμία περίπτωση δεν την υποκαθιστά  

 Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει προτάσεις του Τ.Σ. 

όπως επίσης να ζητήσει από τον Τ.Σ. υποβολή νέων προτάσεων ή παρατηρήσεων με 

απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον εργοδότη.  

 Ο Τ.Σ. υποχρεούται να συνεργαστεί με την Υπηρεσία, τον ανάδοχο και την διαχειριστική 
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αρχή σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων για τις δράσεις δημοσιότητας που αφορούν 

το πρόγραμμα χρηματοδότησης.  

 

 

 
5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

Στον  Τεχνικό  Σύμβουλο  θα  διατεθούν  οι  μελέτες  και  τα  τεύχη  δημοπράτησης  του 

χρηματοδοτούμενου έργου της Πράξης. 

 

 

 

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

6.1 Απαιτούμενα πτυχία 

 
 

Η σύμβαση, βάσει του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών και 

του Ν.4412/2016 εμπίπτει στην κατηγορία των δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

Με βάση το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών που περιγράφεται ανωτέρω 

απαιτούνται οι εξής κατηγορίες πτυχίων: 13 , 9, 18. 

 
 
 

6.2 Ισχύουσες διατάξεις – Κανονισμοί – Προδιαγραφές 
 

Η Σύμβαση διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις – κανονισμούς και προδιαγραφές: 

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" 

- το Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις προδιαγραφές των μελετών. 

- την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (Β’ 2519)  «Έγκριση Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του 

ν.4412/2016 (Α΄ 147), ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

- Τις διατάξεις του Ν.4782/2021. 
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6.3 Παραδοτέα Τεχνικού Συμβούλου 
 

Τα παραδοτέα του Τ.Σ. προς τον κύριο του έργου, περιγράφονται ως εξής: 

- Σχέδιο ενεργειών Τ.Σ. και Σχέδιο συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης Τ.Σ. που 

υποβάλλονται προς έγκριση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

- Τακτικές Ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις, ανά τρίμηνο, για τις δραστηριότητες του Τ.Σ. 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 τους). Στις εκθέσεις θα περιλαμβάνεται ενημέρωση σχετικά με την πορεία 

εφαρμογής των εγκεκριμένων μελετών του Υποέργων, τον εντοπισμό σφαλμάτων της 

προμέτρησης και την  εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι 

σε εξέλιξη και εκτίμηση για το αν στο επόμενο τρίμηνο υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης 

συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και για το κόστος αυτών. 

- Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου λοιπών στοιχείων (υλικών ή εξοπλισμού προς έγκριση, 

παραδοτέων και αιτημάτων Αναδόχων, εργασιών επί πλέον της σύμβασης κ.λπ.) οι 

οποίες θα υποβάλλονται για κάθε στοιχείο προς έλεγχο και αξιολόγηση, εντός δέκα (10) 

ημερών από την παροχή προς τον Τ.Σ. 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. 

- Γνωμοδοτήσεις για κάθε Ένσταση των  Αναδόχων προς την  Προϊσταμένη Αρχή  του 

έργου. ή Αίτηση Θεραπείας ή οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση των Αναδόχων επί πλέον 

της σύμβασης. Υποβάλλονται άμεσα ή εντός δεσμευτικού χρόνου ολίγων ημερών, που 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των επτά (7) ημερολογιακών ημερών, ώστε να 

επιλύονται άμεσα οι τυχόν διαφορές και να προετοιμάζεται έγκαιρα η υπερασπιστική 

πολιτική της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής. 

- Πλήρες Ηλεκτρονικό Φωτογραφικό Αρχείο όλων των Φάσεων κατασκευής του έργου.. 

 
 
 

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται σε 24 μήνες. Ο 
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καθαρός χρόνος της διάρκειας της σύμβασης του Τ.Σ. αναλύεται ως εξής: 

- 23 μήνες για την διαδικασία δημοπράτηση – κατασκευή του έργου – δοκιμαστική λειτουργία . 

- 1  μήνας για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας προς το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. 

Σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια της σύμβασης ακολουθεί τη διάρκεια υλοποίησης 

του υποέργου 2 χωρίς πρόσθετη οικονομική αποζημίωση. 

Το απαιτούμενο προσωπικό και ο προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης αυτού 

παρουσιάζεται αναλυτικά και συγκεντρωτικά στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

 

 

8. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Η Ομάδα Εργασίας του Τεχνικού Συμβούλου θα αποτελείται από: 

- Έναν (1) Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό, με ελάχιστη εμπειρία 8 έτη. 

- Έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, με ελάχιστη εμπειρία 8 έτη. 

- Έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με ελάχιστη 

εμπειρία 12 έτη. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του ν.4412/2016 οι  οικονομικοί φορείς 

για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών 

επίβλεψης έργου, θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία από την κατασκευή ή επίβλεψη έργων της 

αντίστοιχης κατηγορίας, με το έργο, του οποίου η επίβλεψη αποτελεί αντικείμενο της υπό 

ανάθεσης σύμβασης.  
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Β.  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
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1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Για την υλοποίηση της σύμβασης, θα απαιτηθεί, κατ’ ελάχιστο, το παρακάτω 

επιστημονικό προσωπικό: 

- Χημικός Μηχανικός (1 άτομο): Επιστήμονας Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, με 

εμπειρία μεγαλύτερη των 8 ετών σε μελέτη – επίβλεψη αντίστοιχων τεχνικών έργων 

που έχει την ευθύνη της επίβλεψης των χημικοτεχνικών έργων καθώς και την ευθύνη για 

τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο και την τήρηση των ορίων εκροής.  

Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι (60) ανθρωποημέρες. 

- Πολιτικός Μηχανικός (1 άτομο): Επιστήμονας Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία 

μεγαλύτερη των 8 ετών σε μελέτη – επίβλεψη υδραυλικών τεχνικών έργων με έμφαση 

σε έργα επεξεργασίας λυμάτων. 

Ο  εκτιμώμενος  χρόνος  απασχόλησης  είναι  (150)  ανθρωποημέρες. 
 

- Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός (1 άτομο): Επιστήμονας Διπλωματούχος 

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός, με εμπειρία μεγαλύτερη των 12 ετών σε 

μελέτη - επίβλεψη Η/Μ έργων με έμφαση σε έργα αποχέτευσης (αγωγοί υπό  πίεση,  

αντλιοστάσια,  Ε . Ε . Λ .  κ.λπ.), αυτομάτου ελέγχου και συστημάτων τηλεμετρίας.  

Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι (100) ανθρωποημέρες. 

 

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
 

Η προεκτίμηση της αμοιβής διενεργείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού  Προεκτιμώμενων  Αμοιβών 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη 

διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), ως αυτή τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα. 

Από τα ανωτέρω και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου ΓΕΝ.4 του 

εγκεκριμένου Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, προκύπτει 

ότι η ημερήσια προεκτιμώμενη αμοιβή διπλωματούχου μηχανικού εμπειρίας από 10 μέχρι 20 

ετών είναι: 

Α = (τκ) * 450  όπου τκ=1,260 

 

Ενώ για εμπειρία μέχρι 10 έτη είναι 

 

Α = (τκ) * 300  όπου τκ=1,260 
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Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 
 

 
 

Αντικείμενο μελετών/ 
Υπηρεσιών Τεχνικού 

Συμβούλου 

Προεκτιμώμενη 
αμοιβή 

Απρόβλεπτα 
15% 

Προεκτιμώμενη 
αμοιβή με 

απρόβλεπτα 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Υδραυλικές Μελέτες 56.700,00 8.505,00 65.205,00 15.649,20 80.854,20 

Χημικοτεχνικές 
Μελέτες 

22.680,00 3.402,00 26.082,00 6.259,68 32.341,68 

Η/Μ Μελέτες 56.700,00 8.505,00 65.205,00 15.649,20 80.854,20 

Σύνολο Αμοιβών 136.080,00 20.412,00 156.492,00 37.558,08 194.050,08 

 
 
 
 

3.1 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

Η προεκτιμώμενη Αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου υπολογίζεται ως εξής: 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
Ελάχιστη 
Εμπειρία 

(Έτη) 
Πλήθος 

Απασχόληση 
(Ανθρωπο- 

ημέρες) 

Τιμή μονάδος 
ανθρωποημέρας 

(2022) 

Προεκτιμώμενη 
αμοιβή 

Διπλωματούχος 
Πολιτικός Μηχανικός  

8 1 150 378,00 € 56.700 ,00 € 

Διπλωματούχος  
Χημικός Μηχανικός  

8 1 60 378,00 € 22.680,00 € 
 

Διπλωματούχος 
Μηχανικός Η/Μ  

12 1 100 567,00 € 56.700,00 € 
 

 

  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (Χωρίς Φ.Π.Α.) 136.080,00  €  

 Απρόβλεπτα (15%) 20.412,00  €  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (Χωρίς Φ.Π.Α.) 156.492,00  €  

 Φ.Π.Α. (24%) 37.558,08  €  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 194.050,08  €  

 

Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, 

γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του Τ.Σ. 

 

 



3.2 ΑΠΑΙΤογΜΕΝΕΣ τΑΞΕιΣ ΠτγΧ!ΩΝ

Στον παρακÜτω πßνακα παρουσιÜζονται οι απαιτοýμενεò τÜξειò και κατηγορßεò
μελετητικþν πτυχßων:

ΑταλÜτιτη 23/06 / 2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΗΛιΑΣ

ΑΞΑΣ

Υπηρεσιþν
ΜΗΧΑΝι

ΔΗΜΟγ ΛΟΚΡΩΝ

ß ΜÝσω τηò λειτουργικüτηταò "Επικοινωνßα" του υποσυστÞματοò.

Η ΔΗßνιογ ΛοΚΡΩΝ

13 ΥδραυλικÝò ΜελÝτεò 56.700,00 8.505,00

18
ΧημικοτεχνικÝò

ΜελÝτεò
22.680,00 3.402,00

9 Η/Μ ΙνΙελÝτεò 56.700,0Ο 8.505,CIo
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*ι

ΣυνολικÞ
αμοιβÞ

65.205,00

22.680,00

65.205,0Ο


