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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Ανακζτουςα Αρχι τθσ φμβαςθσ είναι θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ τθσ
Μείηονοσ Περιοχισ Βόλου (ςτο εξισ Δ.Ε.Τ.Α.Μ.Β.), οδόσ Κωςταντά αρ. 141, Βόλοσ.

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
2.1 Γενικά
Με τθν υπ’ αρικμ. 19370/14-12-2020 (ΑΔΑ: 961246ΜΣΛ6-7Θ2) Απόφαςθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ
Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ Τπουργείου Εςωτερικϊν, εντάχκθκε θ Πράξθ ‘ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΙ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ Δ. ΒΟΛΟΤ’ ςτο
Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ και Αλλθλεγγφθσ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ςτα πλαίςια τθσ υπ’ αρικμ.
16402/28-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΤ746ΜΣΛ6-ΘΙ8) Πρόςκλθςθσ ΑΣ02 τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ και
Εφαρμογισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν για τθν υποβολι προτάςεων ςτο πλαίςιο του Άξονα
Προτεραιότθτασ «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αςτικϊν λυμάτων».
Η Πράξθ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων,

τα παρακάτω Τποζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ

5.340.000,00€ χωρίσ τον Φ.Π.Α., ςτθν επίβλεψθ των οποίων κα παρζχει τισ Τπθρεςίεσ του ο
Σεχνικόσ φμβουλοσ:
*1+ 'Καταςκευι Βαρυτικοφ Δικτφου Αποχζτευςθσ Ακακάρτων ςτισ Δ.Ε. Άνω Λεχωνίων και Κάτω
Λεχωνίων Δ. Βόλου' προχπολογιςμοφ 4.080.000,00 € χωρίσ τον Φ.Π.Α.
*2+ 'Καταςκευι Κατακλιπτικοφ Αγωγοφ και Α/ Δικτφου Αποχζτευςθσ Ακακάρτων των Δ.Ε. Α.
Λεχωνίων και Κ. Λεχωνίων για τθ ςφνδεςθ με τθν Ε.Ε.Λ. τθσ ΔΕΤΑΜΒ' προχπολογιςμοφ 1.260.000,00
€, χωρίσ τον Φ.Π.Α.

2.2 Ρεριγραφή Αντικειμζνου των Υποζργων τησ Ρράξησ
Η μελζτθ των Τποζργων *1+ και *2+ ςυντάχκθκε από τα ςυμπράττοντα γραφεία ‘ΡΟΪΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΝΑΜΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΣΗΣΕ Α.Ε. / INTEGER
Α.Σ.Ε.Μ. / ΕΜΒΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΣΡΑΣΑΚΟ ΧΡΗΣΟ’.
Η περιοχι επζμβαςθσ παρουςιάηεται ςτο παρακάτω απόςπαςμα ςχεδίου:
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Σο αντικείμενο του Τποζργου [1] αφορά ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθν καταςκευι των
εςωτερικϊν δικτφων αποχζτευςθσ ακακάρτων των οικιςμϊν Άνω και Κάτω Λεχωνίων του Δ. Βόλου.
Σα λφματα των οικιςμϊν Κάτω Λεχωνίων και Άνω Λεχωνίων, κα οδθγοφνται ςτο κεντρικό
αντλιοςτάςιο Α3, μζςω του οποίου κα μεταφζρονται ςτο δίκτυο ακακάρτων του οικιςμοφ τθσ
Αγριάσ και ςυγκεκριμζνα ςτο υφιςτάμενο αντλιοςτάςιο Α2-ΟΕ. Σο αντλιοςτάςιο Α3 και ο κεντρικόσ
του κατακλιπτικόσ αγωγόσ μεταφοράσ, δεν περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο του υποζργου *1+.
το υποζργο *1+ περιλαμβάνονται 19,8km περίπου αγωγϊν βαρφτθτασ ονομαςτικισ διαμζτρου
από Φ200 ζωσ Φ400, 653 φρεάτια επίςκεψθσ και περίπου 1.200 ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ αποχζτευςθσ
(διακλαδϊςεισ).

Τποζργο *1]: 'Καταςκευι Βαρυτικοφ Δικτφου Αποχζτευςθσ Ακακάρτων ςτισ Δ.Ε. Άνω Λεχωνίων και
Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου’
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Σο αντικείμενο του Τποζργου *2+ αφορά ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθν καταςκευι
καταςκευι ενόσ κεντρικοφ αντλιοςταςίου ακακάρτων - αντλιοςτάςιο Α3 - μετά του δίδυμου
κεντρικοφ κατακλιπτικοφ αγωγοφ του αντλιοςταςίου αυτοφ, μζςω του οποίου τα λφματα κα
μεταφζρονται ςτο δίκτυο ακακάρτων του οικιςμοφ τθσ Αγριάσ και ςυγκεκριμζνα ςτο υφιςτάμενο
αντλιοςτάςιο Α2-ΟΕ.
Σο αντλιοςτάςιο ακακάρτων Α3 κα είναι προκαταςκευαςμζνου τφπου. Ο δίδυμοσ κεντρικόσ
κατακλιπτικόσ αγωγόσ του αντλιοςταςίου Α3 ζχει μικοσ διαδρομισ 3,0km περίπου, είναι
ονομαςτικισ διαμζτρου 2xΦ280 και το υλικό του είναι από HDPE 10atm

Τποζργο *2]: 'Καταςκευι Κατακλιπτικοφ Αγωγοφ και Α/ Δικτφου Αποχζτευςθσ Ακακάρτων των Δ.Ε.
Α. Λεχωνίων και Κ. Λεχωνίων για τθ ςφνδεςθ με τθν Ε.Ε.Λ. τθσ ΔΕΤΑΜΒ

3. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
Η Πράξθ αποτελείται από μεγάλθσ κλίμακασ Τποζργα, θ υλοποίθςθ των οποίων χωροκετείται
ςτθ Δ.Ε. Αρτζμιδοσ Δ. Βόλου και ςε τμιμα τθσ εκνικισ οδοφ Βόλου-Καλϊν Νερϊν. Η καταςκευι του
δικτφου αποχζτευςθσ ςτισ Δ.Ε. Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου, οι οποίοι αποτελοφν
οικιςμοφσ Δ' Προτεραιότθτασ (<2.000 κατοίκων), και θ διαςφνδεςθ αυτϊν με τθν ΕΕΛ του Βόλου
ςυμβάλει:
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α) ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων ςτουσ οικιςμοφσ με πλθκυςμό
<2.0000 ι.κ. με βάςθ τισ κατευκφνςεισ τθσ Οδθγίασ για τθν επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων
(91/271/ΕΟΚ).
β) ςτθ ςταδιακι κατάργθςθ του ςυςτιματοσ διάκεςθσ αςτικϊν λυμάτων μζςω βόκρων (ςθπτικϊν ι
ςτεγανϊν) και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των επιφανειακϊν υδάτων και των ακτϊν κολφμβθςθσ.
Περαιτζρω θ Πράξθ είναι ςφνκετθ, δεδομζνου του ότι αναπτφςςεται τόςο ςε οικιςτικι ζκταςθ
και κατοικθμζνθ περιοχι (Δ.Ε. Άνω και Κάτω Λεχωνίων), όςο και ςε τμιμα εκνικισ οδοφ ταχείασ
κυκλοφορίασ (Ε.Ο. Βόλου-Κ. Νερϊν), παράγοντεσ που δθμιουργοφν δυςχζρειεσ ςτθν καταςκευι του
(π.χ. διαςταυρϊςεισ με δίκτυα Ο.Κ.Ω., απαίτθςθ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων κατά τθ φάςθ τθσ
καταςκευισ, ζντονθ όχλθςθ κατοίκων κ.λπ.).
Σα προαναφερόμενα κζματα, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι κα υλοποιοφνται ταυτόχρονα
ςτθν ευρφτερθ περιοχι δφο (2) ςυμβάςεισ μεγάλων Σεχνικϊν Ζργων, επιβάλλουν τθν αδιάλειπτθ
τεχνικι και οικονομικι παρακολοφκθςθ τθσ καταςκευισ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί: α) θ υλοποίθςθ
των Τποζργων ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, εντόσ του προβλεπόμενου χρονικοφ
προγραμματιςμοφ, β) θ όςο το δυνατόν βζλτιςτθ ςυνεργαςία μεταξφ των Αναδόχων και
ςυντονιςμόσ των χρονοδιαγραμμάτων ταυτόχρονθσ υλοποίθςθσ των τριϊν Τποζργων, και γ) θ
ζγκαιρθ πρόβλεψθ και πρόλθψθ τυχόν τεχνικϊν προβλθμάτων και κινδφνων υπζρβαςθσ των
προχπολογιςμϊν των Τποζργων.
Η ΔΕΤΑΜΒ, με το υπ’ αρικμ. 12706/2-9-2020 ζγγραφο, απευκφνκθκε ςτο Διμο Βόλου για τθν
αναγκαία ςυνδρομι ςε τεχνικό προςωπικό επίβλεψθσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων τεχνικϊν
Τποζργων, ο οποίοσ με το υπ’ αρικμ. 59922/22-10-2020 (αρ. πρωτ. ΔΕΤΑΜΒ 16270/22-10-2020)
ζγγραφο, γνωςτοποίθςε ςτθν Επιχείρθςθ ότι ‘κάτι τζτοιο δεν είναι εφικτό’, λόγω υποχρεϊςεων των
Τπθρεςιϊν του Διμου.
Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω, κρίνεται αναγκαία θ ςυνδρομι ενόσ ζμπειρου
Σεχνικοφ υμβοφλου, που να διακζτει ςτελζχθ με ιδιαίτερθ εμπειρία και εξειδίκευςθ ςτο
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, ϊςτε να αποτελεί εχζγγυο για τθν άρτια και απρόςκοπτθ καταςκευι του
ζργου.

4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
Η φμβαςθ του Σεχνικοφ υμβοφλου για τθν Τποςτιριξθ του Κυρίου του ζργου ςτθν επίβλεψθ
και υλοποίθςθ των Τποζργων, κα αφορά ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ κι εργαςίεσ του
Σεχνικοφ υμβοφλου για τθν υλοποίθςθ των Τποζργων *1+ και *2+ τθσ Πράξθσ, ςφμφωνα με τουσ
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όρουσ των υμβάςεων των Αναδόχων, τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
κάκε ςφμβαςθσ, τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ.
Οι εργαςίεσ του Σ.. περιλαμβάνουν:
-

εργαςίεσ κατά τθ φάςθ καταςκευισ και δοκιμϊν των Τποζργων

-

εργαςίεσ ολοκλιρωςθσ των Τποζργων και των υποχρεϊςεων του Δικαιοφχου τθσ Πράξθσ προσ
το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα.

4.1 Εργαςίεσ κατά την φάςη τησ καταςκευήσ των Υποζργων
τα κακικοντα του Σ.. περιλαμβάνεται κάκε εργαςία και ενζργεια που απαιτείται για τθν
υποβοικθςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςτθν παρακολοφκθςθ (πλιρθ επίβλεψθ επί τόπου των
Τποζργων), τον ζλεγχο και τθν διοίκθςθ τθσ Πράξθσ από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία αυτισ, με
ςκοπό τθν πιςτι εκπλιρωςθ από τουσ Αναδόχουσ των όρων τθσ κάκε ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι
των Τποζργων [1] και [2], ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτον προοριςμό τουσ.
Μετά τθν υπογραφι των ςυμβάςεων με τουσ Ανάδοχουσ καταςκευισ των Τποζργων ο Σεχνικόσ
φμβουλοσ κα διακζτει ςτα Τποζργα, ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ των ςυμβατικϊν τευχϊν:
-

Ζναν (1) διπλωματοφχο μηχανικό, με ελάχιςτθ εμπειρία 12 ετϊν, ωσ υντονιςτι και επί τόπου
των Τποζργων για τθν επίβλεψθ των εργαςιϊν των Αναδόχων:
Ο υντονιςτισ κα είναι υπεφκυνοσ για το ςφνολο των υποχρεϊςεων του Σεχνικοφ
υμβοφλου. Θα επικοινωνεί κακθμερινά με τουσ Αναδόχουσ των Τποζργων και τουσ Κφριουσ
Επιβλζποντεσ των Τποζργων ι τον Προϊςτάμενο τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ του
Ανακζτοντοσ Φορζα, κα ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, κα ζχει επί τόπου παρουςία ςτο ζργο και
κα ςυνεργάηεται με τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία για όλα τα κζματα που αφοροφν ςε αυτό,
κα ςυνυπογράφει τισ Αναλυτικζσ Επιμετριςεισ των Αναδόχων (μετά από ζλεγχο), τουσ
Α.Π.Ε., τισ γνωμοδοτιςεισ επί αιτθμάτων των Αναδόχων κι επί διεκδικιςεων των Αναδόχων
επί πλζον τθσ ςφμβαςθσ, κα βεβαιϊνει ςε ειδικά ζντυπα που κα διαμορφωκοφν ςτο πλαίςιο
του ςυςτιματοσ αναφοράσ και πλθροφόρθςθσ του Σ.. α) τθν ζγκριςθ εργαςιϊν επί πλζον
των ςυμβάςεων των Αναδόχων ςτο πεδίο του Τποζργου και β) τθν ςυμμόρφωςθ των προσ
ζγκριςθ υλικϊν ι εξοπλιςμοφ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου, και γενικά κα ζχει
τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ από τουσ Αναδόχουσ των όρων τθσ φμβαςθσ και των
υποχρεϊςεων του Σεχνικοφ υμβοφλου που απορρζουν από τθν παροφςα. Επιπλζον κα ζχει
και τα κακικοντα για τθν επίβλεψθ των εργαςιϊν του Αναδόχου επί τόπου του ζργου, όπωσ
ορίηονται ςτθν επόμενθ παράγραφο.
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-

Ζναν (1) διπλωματοφχο μηχανικό, με ελάχιςτθ εμπειρία 12 ετϊν, επί τόπου των Τποζργων
κακθμερινά για τθν πλιρθ επίβλεψθ των εργαςιϊν των Αναδόχων, οι οποίοι κα είναι οριςμζνοι
ςτο κλιμάκιο επίβλεψθσ του κάκε Τποζργου:
Οι επιβλζποντεσ μθχανικοί κα είναι υπεφκυνοι για τθν πλιρθ επί τόπου επίβλεψθ των
Τποζργων, κα ζχουν τθν ευκφνθ, όπωσ ορίηεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, για τθν τιρθςθ
των ςυμβατικϊν τευχϊν και των υποχρεϊςεων των Αναδόχων, κα βρίςκονται κακθμερινά επί
τόπου των Τποζργων, κα ςυνεργάηονται με τουσ Ανάδοχουσ και τουσ κφριουσ Επιβλζποντεσ
Μθχανικοφσ, κα ςυνυπογράφουν ωσ Σ.. ςτο θμερολόγιο εργαςιϊν, κα ενθμερϊνουν εγκαίρωσ
για κάκε πρόβλθμα που προκφπτει επί τόπου των Τποζργων και γενικά κα είναι υπεφκυνοι για
τθν εν γζνει ςωςτι και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ υλοποίθςθ των τεχνικϊν ζργων.

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 77 παρ. 3 του ν.4412/2016 οι οικονομικοί φορείσ για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ τεχνικϊν υπθρεςιϊν επίβλεψθσ
ζργου, κα πρζπει να διακζτουν εμπειρία από τθν καταςκευι ι επίβλεψθ ζργων τθσ αντίςτοιχθσ
κατθγορίασ, με το ζργο, του οποίου θ επίβλεψθ αποτελεί αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.
Η απαιτοφμενθ εμπειρία πρζπει να βρίςκεται ςε αναλογία με τισ ιδιαιτερότθτεσ του προσ επίβλεψθ
ζργου και να καλφπτεται από τθν ανωτζρω ομάδα επίβλεψθσ, ςτθν οποία κα πρζπει να ςυμμετζχει
τουλάχιςτον ζνασ (1) μθχανικόσ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε καταςκευι ζργων τθσ αντίςτοιχθσ,
με το προσ επίβλεψθ ζργο, 4θσ τάξθσ και άνω για ζργα κατθγορίασ Τδραυλικϊν ι
Ηλεκτρομθχανολογικϊν, θ οποία μπορεί να προκφπτει είτε από ςχετικά πιςτοποιθτικά και ζγγραφα
είτε από τθν εγγραφι του ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία ζργου του Μ.Ε.Κ., δθλαδι από τθν εγγραφι
του ςτθ Β’ βακμίδα τουλάχιςτον του Μ.Ε.Κ. (ελάχιςτθ ςτελζχωςθ Πτυχίου 4θσ Σάξθσ Μ.Ε.ΕΠ.).
Διευκρινίηεται για το Προςωπικό τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του Σεχνικοφ υμβοφλου ότι, κα
οριςτεί μεν ζνασ (1) Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, ωσ υπεφκυνοσ για κάκε φμβαςθ Τποζργου, αλλά,
για το χρονικό διάςτθμα ταυτόχρονθσ υλοποίθςθσ υμβάςεων των Τποζργων *1+ και [2], όλοι οι
Μθχανικοί κα παρζχουν Τπθρεςίεσ και κα ςυνεργάηονται με το κλιμάκιο επίβλεψθσ τθσ
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για οποιαδιποτε ανάγκθ τθσ Πράξθσ απαιτθκεί ανεξαρτιτωσ Τποζργου.

Σο αντικείμενο των υπθρεςιϊν του Σ.. αναλφεται ωσ ακολοφκωσ:
4.1.1

Ραρακολοφθηςη φυςικήσ και οικονομικήσ προόδου των Υποζργων

Ο Σεχνικόσ φμβουλοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φυςικισ και
οικονομικισ προόδου των Τποζργων, τθν πρόβλεψθ για τθν ζγκαιρθ και εντόσ του προχπολογιςμοφ
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ολοκλιρωςθ τουσ και τθν πρόβλεψθ και πρόλθψθ τυχόν κακυςτεριςεων ι κινδφνων υπζρβαςθσ
του προχπολογιςμοφ και τεχνικϊν δυςκολιϊν.
το πλαίςιο αυτό, το αντικείμενο του Σεχνικοφ υμβοφλου κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα
παρακάτω:
-

παρακολοφκθςθ και καταγραφι τθσ φυςικισ και οικονομικισ προόδου των Τποζργων με βάςθ
το κακοριςμζνο ςφςτθμα αναφοράσ και πλθροφόρθςθσ

-

ζλεγχο τθσ τιρθςθσ του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ των Τποζργων

-

ζλεγχο ςυμβατότθτασ μεταξφ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, κακϊσ και αυτϊν με τθν
εγκριτικι απόφαςθ χρθματοδότθςθσ (επιλεξιμότθτα).

-

ζγκαιρθ επιςιμανςθ ςτθν Τπθρεςία, επερχομζνων προβλθμάτων και κινδφνων κακυςτζρθςθσ,
που προζρχονται είτε από τουσ αναδόχουσ του Τποζργων, είτε από αλλοφ και υπόδειξθ των
ςχετικϊν ενεργειϊν που πρζπει να αναλθφκοφν για τθν πρόλθψι τουσ.

-

παρακολοφκθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου των Τποζργων και τθσ πιςτισ εκπλιρωςθσ από
τουσ Αναδόχουσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το ιςχφον νομικό πλαίςιο, τισ ιςχφουςεσ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, ϊςτε το παραδοτζο ζργο να
ανταποκρίνεται ςτον προοριςμό του.

-

ςφνταξθ και υποβολι προσ τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία του Ζργου, κάκε τρίμθνο, ςυνοπτικϊν
ανακεφαλαιωτικϊν εκκζςεων για τθν πορεία των Τποζργων και τα ςθμαντικά προβλιματα που
ςχετίηονται με τθν καταςκευι τουσ. τθν ζκκεςθ κα περιλαμβάνεται ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν
πορεία εφαρμογισ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ των Τποζργων, τον εντοπιςμό ςφαλμάτων τθσ
προμζτρθςθσ και τθν εμφάνιςθ απρόβλεπτων περιςτάςεων που ιδθ ζλαβαν χϊρα ι είναι ςε
εξζλιξθ και εκτίμθςθ για το αν ςτο επόμενο τρίμθνο υπάρχει ανάγκθ εκτζλεςθσ
ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και για το κόςτοσ αυτϊν.

4.1.2

Ραρακολοφθηςη καταςκευήσ των Υποζργων

τα κακικοντα του Σ.. περιλαμβάνεται θ πλιρθσ παρακολοφκθςθ τθσ καταςκευισ των
Τποζργων ςε ότι αφορά κζματα επί τόπου επίβλεψθσ, ποιότθτασ, τιρθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ
μελζτθσ και των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, υποςτιριξθσ ςτθ διαχείριςθ του ζργου κ.λπ.
το πλαίςιο αυτό, ο Σ.. κα παρζχει τισ κάτωκι υπθρεςίεσ:
-

πλιρθσ επίβλεψθ τθσ καταςκευισ επί τόπου των Τποζργων, ςφμφωνα με το ωράριο εργαςίασ
του Αναδόχου και υποςτιριξθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τθν επιτυχι υλοποίθςι τουσ
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
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-

κακθμερινι και ανελλιπι φωτογράφθςθ με ίδια μζςα των φάςεων καταςκευισ του Τποζργου,
τιρθςθ θλεκτρονικοφ αρχείου των φωτογραφιϊν και παράδοςθ αυτοφ ςτθν Τπθρεςία.

-

υποςτιριξθ τθσ Τπθρεςίασ για τουσ ελζγχουσ των Αναδόχων των Τποζργων ςε ότι αφορά τθν
εφαρμογι των εγκεκριμζνων μελετϊν ι/και ςτισ απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ αυτϊν κακϊσ
και τον ζλεγχο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ των Αναδόχων.

-

υποςτιριξθ τθσ Τπθρεςίασ για τουσ ελζγχουσ των Αναδόχων των Τποζργων ςε ότι αφορά τθν
εφαρμογι και τθν τιρθςθ του Προγράμματοσ Ποιότθτασ Ζργου.

-

υποςτιριξθ τθσ Τπθρεςίασ για τουσ ελζγχουσ των Αναδόχων των Τποζργων ςε ότι αφορά τθν
εφαρμογι και τθν τιρθςθ των κανόνων αςφάλειασ και υγιεινισ.

-

υποςτιριξθ τθσ Τπθρεςίασ για τθν εξεφρεςθ κατάλλθλων λφςεων, ςφμφωνα με τουσ
ςυμβατικοφσ όρουσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςε περίπτωςθ που ανακφψουν προβλιματα
ι/και διαφορζσ με τουσ Αναδόχουσ των Τποζργων.

-

παρακολοφκθςθ επί τόπου, υποςτιριξθ τθσ Τπθρεςίασ και παροχι ςυμβουλϊν κατά τθν φάςθ
των δοκιμϊν και των εργαςτθριακϊν ελζγχων.

-

υποβοικθςθ τθσ Τπθρεςίασ ςτουσ ελζγχουσ των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων και των
πιςτοποιιςεων των Τποζργων και υπογραφι επιβεβαίωςθσ των Αναλυτικϊν Επιμετριςεων των
Αναδόχων.

-

Ο Σ.. επικουρικά, με βάςθ τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία του, κα υποςτθρίηει τθν Διευκφνουςα
Τπθρεςία των Τποζργων ςε όλα τα ςτάδια τθσ καταςκευισ, ενϊ κα ελζγχει και γνωμοδοτεί για
οποιοδιποτε διαδικαςτικό κζμα προκφπτει, προκειμζνου να διαφυλάξει τον Φορζα του Ζργου
και τθν υλοποίθςθ των όρων τθσ φμβαςθσ.

-

υποςτιριξθ ςτθν διαχείριςθ του ζργου, κυρίωσ ςε ότι αφορά τισ υποχρεϊςεισ προσ το
χρθματοδοτικό μζςο και κυρίωσ:
- ςτθν τιρθςθ κοινοτικϊν και εκνικϊν κανόνων.
- ςτθν τιρθςθ των κανόνων Δθμοςιότθτασ
- ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ διαπίςτωςθσ πραγματικϊν περιςτατικϊν, αυτοψία και ςφνταξθ
ςχετικισ ζκκεςθσ.
- Πλιρθ ζλεγχο του Μθτρϊου του κάκε Τποζργου, παρακολοφκθςθ ποιοτικϊν ελζγχων,
δοκιμϊν λειτουργίασ και διαςφάλιςθ παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία του κάκε Τποζργου.
- κάκε άλλθ εργαςία ι ενζργεια που απορρζει ωσ υποχρζωςθ του Φορζα καταςκευισ των
Τποζργων από το άρκρο 136 του Ν. 4412/2016 είτε απαιτείται από τθν υφιςτάμενθ
νομοκεςία για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ Διευκφνουςασ και Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ
και ςχετίηονται με τα Τποζργα και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία ι ενζργεια ςχετίηεται με τθν
Διοίκθςθ και Επίβλεψθ των Τποζργων.
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4.1.3
-

Ζλεγχοσ Αιτημάτων Αναδόχων - Γνωμοδότηςη επί Ενςτάςεων

τα κακικοντα του Σ.. περιλαμβάνεται ο ζλεγχοσ και θ γνωμοδότθςθ για αιτιματα που ζχουν
ςχζςθ με τθν ανακεϊρθςθ και τροποποίθςθ του αντικειμζνου των Τποζργων, κακϊσ και με
τροποποίθςθ του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ τθσ κάκε ςφμβαςθσ.

-

υνδρομι και ςφνταξθ προσ τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, Γνωμοδοτικοφ θμειϊματοσ, με βάςθ
τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία του, για κάκε Ζνςταςθ των Αναδόχων κατά αποφάςεων ι πράξεων
ι παραλείψεων τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ι τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ των Τποζργων (εντόσ
των προβλεπόμενων από τθ νομοκεςία προκεςμιϊν) ι και ενδεχόμενθσ δικαςτικισ
προςφυγισ.

-

υνδρομι και ςφνταξθ προσ τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, Γνωμοδοτικοφ θμειϊματοσ, με βάςθ
τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία του, για κάκε αίτθμα των Αναδόχων που αφορά ςτουσ όρουσ τθσ
φμβαςθσ των Τποζργων ι τθν τροποποίθςθ αυτϊν (π.χ. εργαςίεσ που δεν προβλζπονται από
τθ φμβαςθ κλπ).

4.2 Γενικά Θζματα, Ειδικοί Προι

-

Ο Σ.. εγγυάται ότι κα διακζςει όλα τα απαραίτθτα μζςα και τουσ κατάλλθλουσ ανκρϊπινουσ
πόρουσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν που κα προςφζρει και ςε καμιά περίπτωςθ θ ΔΕΤΑΜΒ
ΔΕΝ υποχρεοφται ςτθν παροχι είτε εξοπλιςμοφ είτε γραφείων και χϊρου εργαςίασ είτε
οχθμάτων προσ τον Σ..

-

Ο Σ.. δεν ζχει αποφαςιςτικι εξουςία. Για κάκε κζμα τθσ αρμοδιότθτάσ του κα ειςθγείται ςτα
αρμόδια όργανα του Εργοδότθ, τα οποία κα αποφαςίηουν ςχετικά.

-

Οι κάκε είδουσ προτάςεισ, παρατθριςεισ, οδθγίεσ, απόψεισ, κ.λπ. του Σ.. ςε όλα τα ςτάδια
των εργαςιϊν κα απευκφνονται πάντοτε κατά περίπτωςθ προσ τον Εργοδότθ. ε καμία
περίπτωςθ ο Σ.. δεν κα δίνει απευκείασ οδθγίεσ προσ τουσ μελετθτζσ και τουσ Αναδόχουσ
καταςκευισ των Τποζργων. Ο Σ.. ςυμβουλεφει, υποβοθκά και βρίςκεται ςτο πλευρό τθσ
Τπθρεςίασ, πλθν όμωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν τθν υποκακιςτά.

-

Ο Σ.. υποχρεοφται να ςυνεργάηεται και να βοθκά τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του Εργοδότθ, ϊςτε
να εξαςφαλίηεται θ μεταφορά τεχνογνωςίασ, και να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, εφόςον καλείται
(προφορικά).

-

Ο Κφριοσ του Ζργου ζχει δικαίωμα να δεχκεί ι να απορρίψει εν όλω ι εν μζρει προτάςεισ του
Σ.., όπωσ επίςθσ να ηθτιςει από τον Σ.. υποβολι νζων προτάςεων ι παρατθριςεων με
απαιτιςεισ που κα κακοριςτοφν από τον Κφριο του Ζργου.
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-

Ο Σ.. είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνεχίηει απρόςκοπτα το εποπτικό και ςυμβουλευτικό του ζργο
και να ςυνεργάηεται ομαλά με τον Εργοδότθ και με τουσ άλλουσ ςυνεργάτεσ του, ακόμθ και
ςτθν περίπτωςθ που θ Τπθρεςία επιλζγει λφςεισ διαφορετικζσ από αυτζσ που προτείνονται
από αυτόν ι ςτθ περίπτωςθ που θ Τπθρεςία απορρίπτει τισ προτάςεισ του και ηθτά τθν
υποβολι νζων εναλλακτικϊν λφςεων.

-

Οποιαδιποτε διαφωνία μεταξφ του Σ.. και των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Κυρίου του Ζργου που
εμπίπτει ςτο πεδίο των προαναφερομζνων αρμοδιοτιτων και θ οποία δεν μπορεί να
διευκετθκεί ςε τεχνικό επίπεδο, πρζπει να διευκετείται από τον Κφριο του ζργου.

-

Περιοχι υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κεωρείται οποιαδιποτε περιοχι εντόσ των ορίων του
Διμου Βόλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Δ.Ε. Αρτζμιδοσ, τθσ Εκνικισ Οδοφ Βόλου – Κ. Νερϊν,
όπου είναι και θ περιοχι επζμβαςθσ των χρθματοδοτοφμενων Τποζργων, κακϊσ και τα
γραφεία τθσ ΔΕΤΑΜΒ.

-

Ο Σ.. δεν δικαιοφται καμία επιπλζον αποηθμίωςθ για μεταφορζσ εντόσ τθσ περιοχισ
υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι από τθν περιοχι υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ προσ και από τθν ζδρα
του Σ..

-

Ο Σ. παρακολουκεί το ζργο επί τόπου κακθμερινά, ςφμφωνα με το ωράριο εργαςίασ του
Αναδόχου. Δεν δικαιοφται καμιά επιπλζον αποηθμίωςθ για τυχόν απογευματινι ι κατά τθ
διάρκεια θμεραργίασ απαςχόλθςθ.
-

Κάκε ειςερχόμενο ζγγραφο του Αναδόχου κα χαρακτθρίηεται αρμοδίωσ από τον Προϊςτάμενο
τθσ Δ.Τ. του ζργου και ςτον Σεχνικό φμβουλο. Ο Σ.. υποχρεοφται να γνωμοδοτεί για κάκε
τρζχον κζμα τθσ ςφμβαςθσ (υλικά, τροποποιιςεισ, διεκδικιςεισ κλπ) άμεςα, χωρίσ
κακυςτζρθςθ και ςε καμιά περίπτωςθ πζραν των επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν από τον
χαρακτθριςμό του ςχετικοφ εγγράφου του Αναδόχου.

-

Η ΔΕΤΑΜΒ δεν υποχρεοφται να παρζχει καμιά υλικοτεχνικι υποδομι ςτον Σεχνικό φμβουλο,
ςυμπεριλαμβανομζνων ςε αυτά κτίςματοσ και επίπλων γραφείου, μθχανογραφικοφ ι
τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, οχθμάτων κλπ.

-

Ο Σ. παρακολουκεί το ζργο επί τόπου κακθμερινά και ανελλιπϊσ, ςφμφωνα με το ωράριο
εργαςίασ των Αναδόχων των Τποζργων. Δεν δικαιοφται καμιά επιπλζον αποηθμίωςθ για τυχόν
απογευματινι ι κατά τθ διάρκεια θμεραργίασ απαςχόλθςθ.

-

Η ΔΕΤΑΜΒ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ επίβλεψθσ, ι
ακόμθ και τθν ζκπτωςθ του Αναδόχου, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ελλιποφσ παρουςίασ επί τόπου των Τποζργων του αντίςτοιχου
προςωπικοφ.
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-

Λόγω του αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ περιοχισ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ, οι
καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ κα εποπτεφονται από κλιμάκιο τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων
Μαγνθςίασ. Ο Σ.. υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με το προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ
Αρχαιολογίασ.

-

Η οποιαδιποτε υποςτθρικτικι εργαςία του Σ.. από τθν ζδρα τθσ Επιχείρθςθσ ι τθν Ομάδα
Τποςτιριξθσ περιλαμβάνεται ανοιγμζνθ ςτθν αποηθμίωςθ ανκρωποθμζρασ του επί τόπου
Μθχανικοφ και ΔΕΝ δεν δικαιοφται καμία επιπλζον αποηθμίωςθ.

5. ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ
τον Σεχνικό φμβουλο κα διατεκοφν θ μελζτθ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ των
χρθματοδοτοφμενων Τποζργων τθσ Πράξθσ:
*1+ 'Καταςκευι 'Καταςκευι Βαρυτικοφ Δικτφου Αποχζτευςθσ Ακακάρτων ςτισ Δ.Ε. Άνω
Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου ' προχπολογιςμοφ 4.080.000,00 €.
[2] 'Καταςκευι Κατακλιπτικοφ Αγωγοφ και Α/ Δικτφου Αποχζτευςθσ Ακακάρτων των Δ.Ε. Α.
Λεχωνίων και Κ. Λεχωνίων για τθ ςφνδεςθ με τθν Ε.Ε.Λ. τθσ ΔΕΤΑΜΒ ' προχπολογιςμοφ 1.260.000,00
€.

6. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΜΒΑΗ – ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ
6.1 Απαιτοφμενα πτυχία
Η ςφμβαςθ, βάςει του Κανονιςμοφ Προεκτιμωμζνων Αμοιβϊν μελετϊν και υπθρεςιϊν και του
Ν.4412/2016 εμπίπτει ςτθν κατθγορία των δθμοςίων ςυμβάςεων μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν.
Με βάςθ το φυςικό αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν που περιγράφεται ανωτζρω
απαιτοφνται οι εξισ κατθγορίεσ πτυχίων: 13 (Υδραυλικζς Μελζτες) και 9 (Ηλεκτρομηχανολογικζς
Μελζτες).

6.2 Ιςχφουςεσ διατάξεισ – Κανονιςμοί – Ρροδιαγραφζσ
Η φμβαςθ διζπεται από τισ κάτωκι διατάξεισ – κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ:
-

Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 "Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν"

-

το Π.Δ. 696/74, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ωσ προσ τισ προδιαγραφζσ των μελετϊν.
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-

τθν Τπουργικι Απόφαςθ ΔΝγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (Β’ 2519) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ
Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν.4412/2016 (Αϋ 147), ωσ αυτι
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.

-

τθν εγκφκλιο 37/11.09.1995/ΤΠΕΧΩΔΕ, «Εκπόνθςθ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων», όπωσ αυτι
ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τθν Εγκφκλιο 38/15.11.2005 ΤΠΕΧΩΔΕ.

6.3 Ραραδοτζα Τεχνικοφ Συμβοφλου
Σα παραδοτζα του Σ.. προσ τον κφριο του ζργου, περιγράφονται ωσ εξισ:
-

Σχζδιο ενεργειϊν Τ.Σ. και Σχζδιο ςυςτήματοσ αναφοράσ και πληροφόρηςησ Τ.Σ. που
υποβάλλονται προσ ζγκριςθ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ.

-

Τακτικζσ Ανακεφαλαιωτικζσ εκθζςεισ, ανά τρίμθνο, για τισ δραςτθριότθτεσ του Σ... Οι
τακτικζσ εκκζςεισ κα περιζχουν περιγραφι των ενεργειϊν και εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν και
παρατθριςεισ επ' αυτϊν, προτάςεισ για τυχόν ενζργειεσ ι εργαςίεσ και γενικότερα κάκε
ςτοιχείο που κα ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ ςχετικά με τθν πρόοδο και τα
προβλιματα των Τποζργων (παρακολοφκθςθ φυςικισ και οικονομικισ προόδου και
καταςκευισ τουσ). τισ εκκζςεισ κα περιλαμβάνεται ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν πορεία
εφαρμογισ των εγκεκριμζνων μελετϊν του Τποζργων, τον εντοπιςμό ςφαλμάτων τθσ
προμζτρθςθσ και τθν εμφάνιςθ απρόβλεπτων περιςτάςεων που ιδθ ζλαβαν χϊρα ι είναι ςε
εξζλιξθ και εκτίμθςθ για το αν ςτο επόμενο τρίμθνο υπάρχει ανάγκθ εκτζλεςθσ
ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και για το κόςτοσ αυτϊν.

-

Εκθζςεισ αξιολόγηςησ και ελζγχου λοιπϊν ςτοιχείων (υλικϊν ι εξοπλιςμοφ προσ ζγκριςθ,
παραδοτζων και αιτθμάτων Αναδόχων, εργαςιϊν επί πλζον τθσ ςφμβαςθσ κ.λπ.) οι οποίεσ κα
υποβάλλονται για κάκε ςτοιχείο προσ ζλεγχο και αξιολόγθςθ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν
παροχι προσ τον Σ.. των ςτοιχείων αυτϊν.

-

Ζκτακτεσ εκθζςεισ κα υποβάλλονται για κάκε κζμα που είτε απαιτεί άμεςθ ενζργεια, είτε
ηθτείται από τον Εργοδότθ, είτε τζλοσ αφορά εκτεταμζνο μεμονωμζνο αντικείμενο.

-

Γνωμοδοτήςεισ για κάκε Ζνςταςθ των Αναδόχων προσ τθν Προϊςταμζνθ Αρχι των Τποζργων ι
Αίτθςθ Θεραπείασ ι οποιαδιποτε άλλθ διεκδίκθςθ των Αναδόχων επί πλζον των υμβάςεων.
Τποβάλλονται άμεςα ι εντόσ δεςμευτικοφ χρόνου ολίγων θμερϊν, που δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτεροσ των επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν, ϊςτε να επιλφονται άμεςα οι τυχόν
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διαφορζσ και να προετοιμάηεται ζγκαιρα θ υπεραςπιςτικι πολιτικι τθσ Διευκφνουςασ
Τπθρεςίασ ι τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ.
-

Ρλήρεσ Θλεκτρονικό Φωτογραφικό Αρχείο όλων των Φάςεων καταςκευισ των Τποζργων.

7. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ του Σεχνικοφ υμβοφλου ανζρχεται ςε 24 μινεσ.
Σο απαιτοφμενο προςωπικό και ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ αυτοφ, παρουςιάηεται
αναλυτικά και ςυγκεντρωτικά ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν:

Διευκρινίηονται για το Προςωπικό τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του Σεχνικοφ υμβοφλου τα
παρακάτω:
-

κα οριςτεί μεν ζνασ (1) Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, ωσ υπεφκυνοσ για κάκε φμβαςθ
Τποζργου, αλλά, για το χρονικό διάςτθμα ταυτόχρονθσ υλοποίθςθσ υμβάςεων των
Τποζργων *1+ και [2], όλοι οι Μθχανικοί κα παρζχουν Τπθρεςίεσ και κα ςυνεργάηονται με
το κλιμάκιο επίβλεψθσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για οποιαδιποτε ανάγκθ τθσ Πράξθσ
απαιτθκεί ανεξαρτιτωσ Τποζργου.

-

Ο κάκε υπεφκυνοσ Μθχανικόσ Τποζργου, κα εκκινεί τθν παροχι Τπθρεςίασ με τθν
υπογραφι τθσ αντίςτοιχθσ φμβαςθσ αυτοφ.

8. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΓΑ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
Η Ομάδα Εργαςίασ του Σεχνικοφ υμβοφλου κα αποτελείται από:
-

Ζναν (1) Διπλωματοφχο Πολιτικό Μθχανικό (υντονιςτι & επί τόπου του ζργου πλιρθσ
επίβλεψθ), με ελάχιςτθ εμπειρία 12 ζτθ.

-

Ζναν (1) Διπλωματοφχο Ηλεκτρολόγο ι Μθχανολόγο Μθχανικό, επί τόπου του ζργου (πλιρθσ
επίβλεψθ), με ελάχιςτθ εμπειρία 12 ζτθ.
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φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 77 παρ. 3 του ν.4412/2016 οι οικονομικοί φορείσ για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ τεχνικϊν υπθρεςιϊν επίβλεψθσ
ζργου, κα πρζπει να διακζτουν εμπειρία από τθν καταςκευι ι επίβλεψθ ζργων τθσ αντίςτοιχθσ
κατθγορίασ, με το ζργο, του οποίου θ επίβλεψθ αποτελεί αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.
Η απαιτοφμενθ εμπειρία πρζπει να βρίςκεται ςε αναλογία με τισ ιδιαιτερότθτεσ του προσ επίβλεψθ
ζργου και να καλφπτεται από τθν ανωτζρω ομάδα επίβλεψθσ, ςτθν οποία κα πρζπει να ςυμμετζχει
τουλάχιςτον ζνασ (1) μθχανικόσ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε καταςκευι ζργων τθσ αντίςτοιχθσ,
με το προσ επίβλεψθ ζργο, 4θσ τάξθσ και άνω για ζργα κατθγορίασ Τδραυλικϊν ι
Ηλεκτρομθχανολογικϊν, θ οποία μπορεί να προκφπτει είτε από ςχετικά πιςτοποιθτικά και ζγγραφα
είτε από τθν εγγραφι του ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία ζργου του Μ.Ε.Κ., δθλαδι από τθν εγγραφι
του ςτθ Β’ βακμίδα τουλάχιςτον του Μ.Ε.Κ. (ελάχιςτθ ςτελζχωςθ Πτυχίου 4θσ Σάξθσ Μ.Ε.ΕΠ.).
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Β. ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
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1. ΓΔΝΙΚΑ
Σο αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν Σεχνικοφ υμβοφλου είναι ςφνκετο και απαιτοφνται
πτυχία ςτισ εξισ κατθγορίεσ :
-

Yδραυλικζσ Μελζτεσ (κατ. 13)

-

Ηλεκτρομθχανολογικζσ Μελζτεσ (κατ. 9)

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΓΑ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα απαιτθκεί, κατ’ ελάχιςτο, το παρακάτω επιςτθμονικό
προςωπικό:
-

Συντονιςτήσ και επί τόπου Μηχανικόσ Επίβλεψησ (1 άτομο): Επιςτιμονασ Διπλωματοφχοσ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ, με εμπειρία μεγαλφτερθ των 12 ετϊν ςε μελζτθ – επίβλεψθ υδραυλικϊν
τεχνικϊν ζργων. Ο υντονιςτισ κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν ςυνολικι Διοίκθςθ, Επίβλεψθ,
Ζλεγχο και Πρόοδο του Ζργου. Θα ζχει επίςθσ τθν ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν ζντεχνθ καταςκευι του ζργου, κακϊσ επίςθσ και τθν
ευκφνθ για τθν πλιρθ επίβλεψθ επί τόπου του ζργου των υδραυλικϊν εργαςιϊν του Τποζργου
*1+, αλλά κα παρζχει Τπθρεςίεσ για το ςφνολο των Τποζργων τθσ Πράξθσ, ανάλογα με τισ
ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ.
Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι πεντακόςιεσ είκοςι οκτϊ (528) ανθρωποημζρεσ,
ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ παραγράφου Α.7.

-

Επί τόπου του ζργου Μηχανικόσ Επίβλεψησ (1 άτομο): Επιςτιμονασ Διπλωματοφχοσ
Ηλεκτρολόγοσ ι Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ, με εμπειρία μεγαλφτερθ των 12 ετϊν ςε μελζτθ –
επίβλεψθ Η/Μ τεχνικϊν ζργων με ζμφαςθ ςε ζργα αποχζτευςθσ (αγωγοί υπό πίεςθ,
αντλιοςτάςια κ.λπ.) ι/και

βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων ι/και αυτομάτου ελζγχου ι/και

ςυςτθμάτων τθλεμετρίασ. Ο Μθχανικόσ Επίβλεψθσ κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ επί τόπου
επίβλεψθ τθσ καταςκευισ του Τποζργου *2+, αλλά κα παρζχει Τπθρεςίεσ για το ςφνολο των
Τποζργων τθσ Πράξθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ.
Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι διακόςιεσ εξήντα τζςςερεισ (264) ανθρωποημζρεσ,
ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ παραγράφου Α.7.

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 77 παρ. 3 του ν.4412/2016 οι οικονομικοί φορείσ για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ τεχνικϊν υπθρεςιϊν επίβλεψθσ
ζργου, κα πρζπει να διακζτουν εμπειρία από τθν καταςκευι ι επίβλεψθ ζργων τθσ αντίςτοιχθσ
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κατθγορίασ, με το ζργο, του οποίου θ επίβλεψθ αποτελεί αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.
Η απαιτοφμε νθ εμπειρία πρζπει να βρίςκεται ςε αναλογία με τισ ιδιαιτερότθτεσ του προσ επίβλεψθ
ζργου και να καλφπτεται από τθν ανωτζρω ομάδα επίβλεψθσ, ςτθν οποία κα πρζπει να ςυμμετζχει
τουλάχιςτον ζνασ (1) μθχανικόσ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε καταςκευι ζργων τθσ αντίςτοιχθσ,
με το προσ επίβλεψθ ζργο, 4θσ τάξθσ και άνω για ζργα κατθγορίασ Τδραυλικϊν ι
Ηλεκτρομθχανολογικϊν, θ οποία μπορεί να προκφπτει είτε από ςχετικά πιςτοποιθτικά και ζγγραφα
είτε από τθν εγγραφι του ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία ζργου του Μ.Ε.Κ., δθλαδι από τθν εγγραφι
του ςτθ Β’ βακμίδα τουλάχιςτον του Μ.Ε.Κ. (ελάχιςτθ ςτελζχωςθ Πτυχίου 4θσ Σάξθσ Μ.Ε.ΕΠ.).

3. ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η προεκτίμθςθ τθσ αμοιβισ διενεργείται ςφμφωνα με τθν Τπουργικι Απόφαςθ
ΔΝγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (Β’ 2519)

«Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν

μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία
τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν.4412/2016 (Αϋ 147), ωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
φμφωνα με τθν Εγκφκλιο 2 του Τπ. Τποδομϊν και Μεταφορϊν (αρ. πρωτ. ΔΝ/οικ20641/ΦΝ
439.6/19-3-2020), αναπροςαρμόςτθκε ο ςυντελεςτισ (τκ) του άρκρου ΓΕΝ.3 του Κανονιςμοφ
Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και Τπθρεςιϊν (Τ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/09.08.2005, ΦΕΚ Β’
1162), και, πλζον, για το ζτοσ 2020 ζχει τιμι (τκ) = 1,223.
Από τα ανωτζρω και ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου ΓΕΝ.4 του εγκεκριμζνου
Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και Τπθρεςιϊν, προκφπτει ότι θ θμεριςια
προεκτιμϊμενθ αμοιβι διπλωματοφχου μθχανικοφ εμπειρίασ από 10 μζχρι 20 ετϊν είναι:
Α = (τκ) * 450 = 1,223 * 450 = 550,35€,

όπου τκ=1,223

Η αποηθμίωςθ ανκρωπομινα νοείται ωσ αποηθμίωςθ 22 ανκρωποθμερϊν.

3.1 ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΘΩΡΟΘΜΕΑΣ

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

τκ
(2020)

Απαςχόλθςθ Επιςτθμόνων
εμπειρίασ από 10 ζωσ 20 ζτθ

1,223

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΘΩΡΟΘΜΕΑΣ

450,00€

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΘΩΡΟΘΜΕΑΣ
(Αναθεωρημζνη
2020)
550,35€
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3.2 ΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΜΟΙΒΘ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Η προεκτιμϊμενθ Αμοιβι του Σεχνικοφ υμβοφλου υπολογίηεται για κάκε Διπλωματοφχο
Μθχανικό, βάςει των ανκρωποθμερϊν παροχισ υπθρεςίασ, ωσ εξισ:

ΑΝΑΛΥΣΘ

Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ
(υντονιςτισ και πλιρθσ
Επίβλεψθ επί τόπου)
Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ
Η/Μ (Πλιρθσ Επίβλεψθ επί
τόπου)

Ελάχιςτη
Εμπειρία
(Ζτη)

Ρλήθοσ

Απαςχόληςη
(Ανθρωποημζρεσ)

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΝΘΩΡΟΘΜΕΑΣ (2020)

12

1

528

550,35 €

290.584,80 €

12

1

264

550,35€

145.292,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΜΟΙΒΘ
(Χωρίσ Φ.Ρ.Α.)

Ρροεκτιμϊμενη
Αμοιβή

435.877,20 €

ΑΡΟΒΛΕΡΤΑ (15%)

65.381,58 €

ΑΘΟΙΣΜΑ

501.258,78 €

Φ.Ρ.Α. (24%)

120.302,11 €

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ

621.560,89 €

τθν ανωτζρω αμοιβι νοείται ότι περιλαμβάνεται το ςφνολο των άμεςων και ζμμεςων, γενικϊν
και ειδικϊν υποςτθρικτικϊν και λειτουργικϊν δαπανϊν του Σ..
Η οποιαδιποτε υποςτθρικτικι εργαςία του Σ.. από τθν ζδρα τθσ Επιχείρθςθσ ι τθν Ομάδα
Τποςτιριξθσ περιλαμβάνεται ανοιγμζνθ ςτθν αποηθμίωςθ ανκρωποθμζρασ του επί τόπου
Μθχανικοφ και ΔΕΝ δεν δικαιοφται καμία επιπλζον αποηθμίωςθ.
Η χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ τθσ ΔΕΤΑΜΒ (CPV 71312000-8) ςε
βάροσ του Κ.Α. 15.02.513 του προχπολογιςμοφ τθσ ΔΕΤΑΜΒ για τθν κφρια δαπάνθ και του Κ.Α.
54.00.295 για το Φ.Π.Α.

4. ΚΑΛΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ
Οι κατθγορίεσ μελετθτικϊν πτυχίων κακορίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 2 Παράγραφοσ 2 του
Ν. 3316/05.
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Κατόπιν όλων των παραπάνω, και επιπλζον ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 2 του Τπ. Τποδομϊν και
Μεταφορϊν (αρ. πρωτ. ΔΝ/οικ20641/ΦΝ 439.6/19-3-2020), οι κατθγορίεσ κάκε πτυχίου
παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί:

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΟΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΘΓΟΙΩΝ ΡΤΥΧΙΩΝ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΜΕΛΕΤΘΣ/ΡΕΙΓΑΦΘ

ΑΜΟΙΒΘ

ΑΡΟΒΛΕΡΤΑ
(15%)

ΤΕΛΙΚΘ
ΑΜΟΙΒΘ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (13): ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ

290.584,80 €

43.587,72 €

334.172,52 €

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (9): ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ

145.292,40 €

21.793,86 €

167.086,26 €

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΜΟΙΒΘ (ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α.)

435.877,20 €

65.381,58 €

501.258,78 €

Βόλοσ, Ιανουάριοσ 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ
Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ

Χ. ΦΑΦΟΥΤΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤ. ΚΑΝΤΑΤΗΘΣ
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ

26

