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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

της Μείζονος Περιοχής Βόλου (στο εξής Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), οδός Κωσταντά αρ. 141, Βόλος. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Γενικά  

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/6407/41/19-1-2023  (ΑΔΑ: ΨΛΦ94653Π8-4ΧΤ) 

Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., ως ωφελούμενος 

φορέας, στο Πρόγραμμα ‘Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων’ με Κωδικό Ο.Π.Σ. ΤΑ 5164462, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. ΤΑ-01 

Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συγχρηματοδοτείται 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της υπ’ αριθμ. 2650/30-3-2022 Αίτησης 

Χρηματοδότησης της ΔΕΥΑΜΒ της Πράξης ‘Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της 

Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου’, στην οποία περιλαμβάνεται το Yποέργο [1] ‘Κατασκευή Έργων 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου’, Προϋπολογισμού 

12.100.000,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α., στην επίβλεψη του οποίου θα παρέχει τις Υπηρεσίες του 

ο Τεχνικός Σύμβουλος. 

Με το Υποέργο [1]  προβλέπεται η επεξεργασία και αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος 

της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου μέσω μονάδος θερμικής ξήρανσης και 

αεριοποίησης της ιλύος με μετατροπή της σε συνθετικό καύσιμο αέριο (Syngas). 

 

2.2 Αντικείμενο του προς επίβλεψη τεχνικού Έργου 

Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 4618/20-4-2012 Σύμβασης με τίτλο ‘Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την αξιολόγηση τεχνολογιών και βελτιστοποίηση διαδικασιών επεξεργασίας 

και διάθεσης της λυματολάσπης των Ε.Ε.Λ. Βόλου’, με Ανάδοχο τη Σύμπραξη ‘Ε. Γαβαλάκη – 

Π. Κοντός’, εκπονήθηκαν η Προμελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή 

Έργων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου», τα οποία 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 56/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. 

Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 1492/18-2-2022 Σύμβασης με τίτλο ‘Επικαιροποίηση της 

Προμελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και 

Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου»’, με Ανάδοχο τον οικονομικό φορέα ‘ΕΜΒΗΣ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.’  διενεργήθηκε η επικαιροποίηση της Προμελέτης και των 

τευχών δημοπράτησης του έργου, κατά την οποία λήφθηκαν υπόψη το νέο νομοθετικό 

πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016, καθώς και νεώτερα λειτουργικά 

δεδομένα της Ε.Ε.Λ. Βόλου, κυρίως, έπειτα από την υλοποίηση του Τεχνικού Έργου 

επέκτασης της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. Βόλου για την υποδοχή λυμάτων των Οικισμών Γ’ 

προτεραιότητας Αγριάς και Ν. Αγχιάλου, αλλά και επικαιροποιημένα οικονομικά και τεχνικά 

στοιχεία του έργου.   

Αντικείμενο του Υποέργου είναι η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής, η κατασκευή 

όλων των απαιτούμενων έργων καθώς και η προμήθεια κι εγκατάσταση όλου του 

ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την επεξεργασία και αξιοποίηση της 

παραγόμενης ιλύος μέσω θερμικής ξήρανσης και αεριοποίησης. Η ξήρανση της ιλύος είναι 

η διαδικασία εξατμίσεως του νερού από την ήδη αφυδατωμένη ιλύ, κατά την οποία 

επιτυγχάνεται ποσοστό υγρασίας στο τελικό προϊόν περίπου 10%, με αποτέλεσμα την 

σημαντική μείωση του όγκου και της μάζας της ιλύος, την σταθεροποίηση της ιλύος μέσω 

της δραστικής αύξησης των στερεών, την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών 

και την αύξηση της θερμικής αξίας του τελικού προϊόντος. Ως αεριοποίηση ορίζεται η 

διεργασία κατά την οποία πραγματοποιείται μετατροπή του οργανικού τμήματος του 

στερεού πρωτογενούς υλικού με ταυτόχρονη καταστροφή των οργανικών ρύπων, μέσω 

θέρμανσης σε υψηλές θερμοκρασίες, σε αέριο σύνθεσης, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας σε κατάλληλη μονάδα. 

Στο αντικείμενο του Υποέργου περιλαμβάνεται επίσης, η λειτουργία και συντήρηση 

του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από την βεβαίωση περαίωσης των 

εργασιών, περιλαμβανομένων και των δοκιμών ολοκλήρωσης και θέση της εγκατάστασης 

σε αποδοτική λειτουργία.  

Για το Υποέργο ισχύουν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της υπ’ αριθμ. οικ.51349/26-10-2016 

(ΑΔΑ: 788Β4652Π8-3ΜΟ) Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως 

τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ, οικ.46201/9-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΞΔ4653Π8-Ψ46) 

Απόφαση για την ΕΕΛ Βόλου και το Δίκτυο Αποχέτευσης. 

Διευκρινίζεται ότι έχει υποβληθεί Μελέτη τροποποίησης και είναι υπό έκδοση νέα, 

επικαιροποιημένη, Α.Ε.Π.Ο. για την Ε.Ε.Λ. Βόλου και το Δίκτυο Αποχέτευσης.  
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2.3 Συνοπτική περιγραφή του προς επίβλεψη τεχνικού Έργου 

H ΕΕΛ Βόλου έχει κατασκευαστεί σε πέντε φάσεις και μετά τη τελευταία επέκταση, η 

δυναμικότητά της ανέρχεται σε 215.000 ι.κ., υδραυλικής παροχής 48.000m3/d, 

συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών αποβλήτων και των βοθρολυμάτων.  

Το σχήμα επεξεργασίας των λυμάτων που εφαρμόζεται στην ΕΕΛ Βόλου περιλαμβάνει 

κοινή συλλογή βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, προεπεξεργασία με εσχάρωση, 

εξάμμωση και απολίπανση, φυσικό-χημική επεξεργασία με επίπλευση, χημικά 

υποβοηθούμενη πρωτοβάθμια επεξεργασία και χημική απομάκρυνση φωσφόρου, 

βιολογική επεξεργασία για την απομάκρυνση οργανικού άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου, 

τριτοβάθμια επεξεργασία με διήθηση και απολύμανση με UV και χλωρίωση. Η νέα γραμμή 

επεξεργασίας περιλαμβάνει προχωρημένη επεξεργασία σε αντιδραστήρα μεμβρανών 

ακολουθούμενη από απολύμανση με UV και χλωρίωση. Στην συνέχεια τα επεξεργασμένα 

λύματα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης. Η τελική διάθεση των 

επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται μέσω καταθλιπτικού αγωγού στον Παγασητικό Κόλπο. 

Η περίσσεια βιολογική ιλύς καθώς και η πρωτοβάθμια ιλύς των αστικών και 

βιομηχανικών λυμάτων υπόκεινται σε αναερόβια χώνευση. Στη συνέχεια η χωνευμένη ιλύς 

οδηγείται στην μονάδα αφυδάτωσης. Η επεξεργασμένη λάσπη, με ποσοστό στερεών 

περίπου 20% - 23%, διατίθεται σε Χ.Υ.Τ.Α. μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 

Η άμμος που απομακρύνεται από τα λύματα κατά την προεπεξεργασία καταλήγει 

τελικά σε κοντέινερ συλλογής, αφού αφυδατωθεί με την βοήθεια ενός κοχλιοδιαχωριστή, 

ενώ τα στραγγίδια επιστρέφουν σε μια από τις δύο δεξαμενές εξάμμωσης. Τόσο τα 

προϊόντα της εσχάρωσης όσο και της εξάμμωσης και απολίπανσης αποθηκεύονται σε σιλό 

και στην συνέχεια οδηγούνται σε ΧΥΤΑ. 

Η υφιστάμενη γραμμή επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνει: 

1. Έργα υποδοχής βοθρολυμάτων 

2. Προεπεξεργασία: 

 Εσχάρωση 

 Αεριζόμενη εξάμμωση 

 Μέτρηση παροχής 

3. Χημικά υποβοηθούμενη καθίζηση: 

 Κροκίδωση 

 Πρωτοβάθμια καθίζηση 
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4. Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης, μέσω του οποίου λύματα και 

ανακυκλοφορούμενη ιλύς ανυψώνονται προς τους βιολογικούς αντιδραστήρες. 

5. Βιολογικοί αντιδραστήρες με αναερόβιες, ανοξικές και αερόβιες ζώνες 

6. Τελική καθίζηση 

7. Τριτοβάθμια επεξεργασία: 

 Διήθηση 

 Απολύμανση με UV και χλωρίωση 

 Αντλιοστάσιο διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων 

Ενώ η νέα γραμμή επεξεργασίας περιλαμβάνει 

1. Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας από τη μονάδα προεπεξεργασίας 

2. Μονάδα λεπτοεσχάρωσης 

3. Βιολογικούς αντιδραστήρες μεμβρανών (MBR) 

4. Απολύμανση με UV και συμπλήρωση με χλωρίωση 

Η γραμμή επεξεργασίας του συνόλου της παραγόμενης ιλύος περιλαμβάνει: 

1. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας 

2. Προπάχυνση  

3. Μηχανική πάχυνση, με φυγοκέντριση και με βαρύτητα 

4. Ομογενοποίηση των ιλύων 

5. Χώνευση  

6. Μεταπάχυνση  

7. Αφυδάτωση 

 

Το Υποέργο [1] αφορά στην επεξεργασία και αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος μέσω 

θερμικής ξήρανσης και αεριοποίησης. Η ξήρανση της ιλύος είναι η διαδικασία εξατμίσεως 

του νερού από την ήδη αφυδατωμένη ιλύ, κατά την οποία επιτυγχάνεται ποσοστό υγρασίας 

στο τελικό προϊόν περίπου 10%, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του όγκου και της 

μάζας της ιλύος, την σταθεροποίηση της ιλύος μέσω της δραστικής αύξησης των στερεών, 

την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών και την αύξηση της θερμικής αξίας του 

τελικού προϊόντος. Η μονάδα ξήρανσης της αφυδατωμένης ιλύος, που προέρχεται από την 



11 

 

ΕΕΛ Βόλου και η οποία αναμένεται να φθάνει τους 25 τόνους ανά ημέρα, θα αποτελείται 

από έναν ξηραντή ονομαστικής δυναμικότητας 0,81 tn εξατμιζόμενο νερό ανά ώρα. 

Η απαιτούμενη θερμική ενέργεια για την ξήρανση προέρχεται από την αξιοποίηση των 

καυσαερίων που παράγονται κατά την καύση του αερίου σύνθεσης ή/και φυσικού αερίου 

από μία μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που θα εγκατασταθεί 

στο έργο. 

Η μονάδα ξήρανσης καθώς και οι συνοδές μονάδες (εναλλάκτες, ανυψωτές ξηραμένης 

ιλύος, διαχωριστές, συμπυκνωτές, μονάδες επεξεργασίας απαερίων, ο χώρος ελέγχου και οι 

λοιποί βοηθητικοί χώροι) θα βρίσκονται μέσα σε κτίριο. Εκτός του κτιρίου θα βρίσκονται ο 

χώρος αποθήκευσης της ξηραμένης ιλύος, ο χώρος υποδοχής και αποθήκευσης της 

αφυδατωμένης ιλύος και το σύστημα διοχέτευσης των επεξεργασμένων αερίων προς την 

ατμόσφαιρα.  

Ως αεριοποίηση ορίζεται η διεργασία κατά την οποία πραγματοποιείται μετατροπή του 

οργανικού τμήματος του στερεού πρωτογενούς υλικού με ταυτόχρονη καταστροφή των 

οργανικών ρύπων, μέσω θέρμανσης σε υψηλές θερμοκρασίες, σε αέριο σύνθεσης, το οποίο 

θα αξιοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας σε κατάλληλη 

μονάδα. Η δυναμικότητα της μονάδας αεριοποίησης καθορίζεται από την ποσότητα των 

ξηρών στερεών που θα επεξεργάζεται και ανέρχεται σε 12 τόνους ξηρών στερεών ανά 

ημέρα.  
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Εικόνα 1: Γενική διάταξη έργων διαχείρισης και επεξεργασίας ιλύος 

Το αντικείμενο του Υποέργου [1] περιλαμβάνει: 

 την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους 

συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, 

 την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,  

 την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 

εξοπλισμού,  

 την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,  

 την λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από 

την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (περιλαμβανομένων και των δοκιμών 

ολοκλήρωσης και θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία) μέχρι την 

ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής  

Η Ανάδοχος του Υποέργου [1] θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την 

επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της 

ξηραμένης ιλύος, την αξιοποιήσιμη ενέργεια, τις αέριες εκπομπές και τις τελικές εκροές από 

την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα 

καθορίζονται στα Τεύχη Δημοπράτησης καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί 

με την Τεχνική Προσφορά της. 

 

3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες όπως : 

 Ο χώρος εκτέλεσης των έργων και ανάπτυξης του εργοταξίου βρίσκεται εντός του 

γηπέδου της υφιστάμενης ΕΕΛ και νέας έκτασης 2,8 στρεμμάτων, είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένος και θα πρέπει να τηρούνται πρόσθετες διατάξεις ασφαλείας για την 

λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.  

 Το έργο θα κατασκευαστεί με λειτουργούσα την υφιστάμενη Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων. Συνεπώς θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα 

και κατάλληλος προγραμματισμός εργασιών, ώστε οι διακοπές λειτουργίας 

υφιστάμενων μονάδων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο σύνολό της 

να είναι οι ελάχιστες δυνατές και να περιορίζονται σε περιόδους χαμηλών παροχών.  

 Ο ορθός σχεδιασμός και η κατάλληλη επιλογή του Η/Μ  εξοπλισμού μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος, καθώς και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του έργου. Έτσι, τόσο ο σχεδιασμός του έργου, όσο και κατασκευή του, 

θα πρέπει να είναι αδιάσπαστα και ενιαία, προκειμένου η λειτουργικότητα, η 
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ασφάλεια και η οικονομία κατασκευής και συντήρησης του έργου, να είναι 

εξασφαλισμένα.  

 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καθώς η ΕΕΛ 

εξυπηρετεί τη μείζονα περιοχή του Βόλου και αποδέκτης των επεξεργασμένων 

λυμάτων είναι ο Παγασητικός κόλπος.  

 Απαιτείται η αυστηρή τήρηση των ορίων εκροής καθώς ο προβλεπόμενος βαθμός 

επεξεργασίας των λυμάτων εξασφαλίζει την πλήρη προστασία του τελικού αποδέκτη.  

Το Υποέργο είναι σύνθετο, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών αυτού και κυρίως των 

εξόχως τεχνολογικών απαιτήσεών του, που επιτείνονται αφενός από την στενότητα χώρου 

και αφετέρου από την ανάγκη συνδυασμένης, αδιάλειπτης και αποτελεσματικής 

λειτουργίας του υφισταμένου έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών της 

επέκτασης.  

Δημοπρατείται με το σύστημα αξιολόγησης Μελέτης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 του 

Ν. 4412/2016 και την υπ΄ αριθ. Δ17γ/256/7/ΦΝ433.5 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων στη κατηγορία «Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων και 

Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ιλύος ( OEEI)», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

231845/10-6-2022 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. 

Μαγνησίας και Σποράδων (Συνεδρίαση 9-6-2022, Πράξη 6η, Θέμα 2ο). 

Τα προαναφερόμενα θέματα επιβάλλουν την αδιάλειπτη τεχνική και οικονομική 

παρακολούθηση της κατασκευής, ώστε να εξασφαλιστεί:  

α) η υλοποίηση του Υποέργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, εντός του 

προβλεπόμενου χρονικού προγραμματισμού,  

β) η όσο το δυνατόν βέλτιστη συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου και της λειτουργούσας 

μονάδος και ο συντονισμός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου σε σχέση με 

την υφιστάμενη Μονάδα, και  

γ) η έγκαιρη πρόβλεψη και πρόληψη τυχόν τεχνικών προβλημάτων και κινδύνων 

υπέρβασης του προϋπολογισμού του Υποέργου.  

Για την έγκριση διαδικασίας διενέργειας σύναψης της σύμβασης εκδόθηκε η υπ’ 

αριθμ. 366903/21-9-2022 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (Συνεδρίαση 21-9-2022, Πράξη 9η, Θέμα 3ο), σύμφωνα με το 

άρθρο 52 του Ν. 4412/2016. 

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

Τεχνικού Συμβούλου, που να διαθέτει στελέχη με ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στο 
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συγκεκριμένο αντικείμενο, ώστε να αποτελεί εχέγγυο για την άρτια και απρόσκοπτη 

κατασκευή του έργου. 

 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Η Σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του Κυρίου του έργου στην 

επίβλεψη και υλοποίηση του Υποέργου [1] της Πράξης ‘Ολοκληρωμένη Διαχείριση και 

Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου’ θα αφορά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 

εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του Υποέργου σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης της Αναδόχου, την εγκεκριμένη προμελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης, την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης.  

Οι εργασίες του Τ.Σ. περιλαμβάνουν: 

- εργασίες κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμών του Υποέργου 

- εργασίες κατά τη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας του Υποέργου 

- εργασίες ολοκλήρωσης του Υποέργου και των υποχρεώσεων του Δικαιούχου της 

Πράξης προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

4.1 Εργασίες κατά την φάση της κατασκευής και δοκιμών του Υποέργου 

Στα καθήκοντα του Τ.Σ. περιλαμβάνεται κάθε εργασία και ενέργεια που απαιτείται για 

την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην παρακολούθηση (πλήρη επίβλεψη επί τόπου του 

έργου), τον έλεγχο και την διοίκηση του Υποέργου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία αυτού,  

με σκοπό την πιστή εκπλήρωση από την Ανάδοχο των όρων της σύμβασης και την 

κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. 

Μετά την υπογραφή σύμβασης με την Ανάδοχο κατασκευής του έργου, σύμφωνα με 

το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και ανάλογα με την εξέλιξη της Σύμβασης του προς 

επίβλεψη Τεχνικού Έργου, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα διαθέτει στο έργο, σύμφωνα με την 

πρόβλεψη των συμβατικών τευχών: 

- Έναν (1) διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο μηχανικό, με ελάχιστη εμπειρία 8 

ετών, ως Συντονιστή και επί τόπου του έργου για την επίβλεψη των εργασιών του 

Αναδόχου: 

Ο Συντονιστής θα είναι υπεύθυνος για το σύνολο των υποχρεώσεων του Τεχνικού 

Συμβούλου. Θα επικοινωνεί καθημερινά με τον Ανάδοχο του Έργου και τον Κύριο 

Επιβλέποντα του έργου ή τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του 

Αναθέτοντος Φορέα, θα συμμετέχει σε συσκέψεις, θα έχει επί τόπου παρουσία στο 
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έργο και θα συνεργάζεται με την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου για όλα τα 

θέματα που αφορούν σε αυτό, θα συνυπογράφει τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις του 

Αναδόχου (μετά από έλεγχο), τον Α.Π.Ε., τις γνωμοδοτήσεις επί αιτημάτων του 

Αναδόχου κι επί διεκδικήσεων του Αναδόχου επί πλέον της σύμβασης, θα 

βεβαιώνει σε ειδικά έντυπα που θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο του συστήματος 

αναφοράς και πληροφόρησης του Τ.Σ.  α) την έγκριση εργασιών επί πλέον της 

σύμβασης της Αναδόχου στο πεδίο του έργου και β) την συμμόρφωση των προς 

έγκριση υλικών ή εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, και γενικά 

θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και 

των υποχρεώσεων του Τεχνικού Συμβούλου που απορρέουν από την παρούσα. 

Επιπλέον θα έχει και τα καθήκοντα για την επίβλεψη των εργασιών του Αναδόχου 

επί τόπου του έργου, όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο. 

- Δύο (2) διπλωματούχους μηχανικούς, με ελάχιστη εμπειρία 6 ετών, επί τόπου του 

έργου για την επίβλεψη των εργασιών του Αναδόχου, οι οποίοι θα είναι ορισμένοι στο 

κλιμάκιο επίβλεψης του Υποέργου: 

Οι επιβλέποντες μηχανικοί θα είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη του έργου, θα 

έχουν την ευθύνη, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την τήρηση των 

συμβατικών τευχών και των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα βρίσκονται επί τόπου 

του έργου, θα συνεργάζονται με τον Ανάδοχο του Υποέργου και τον κύριο 

Επιβλέποντα Μηχανικό, θα συνυπογράφουν ως Τ.Σ. στο ημερολόγιο εργασιών, θα 

ενημερώνουν εγκαίρως για κάθε πρόβλημα που προκύπτει επί τόπου του έργου και 

γενικά θα είναι υπεύθυνοι για την εν γένει σωστή και σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης υλοποίηση του τεχνικού έργου. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2(δ) 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. Η απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να βρίσκεται σε 

αναλογία με τις ιδιαιτερότητες του προς επίβλεψη έργου και να καλύπτεται από την 

ανωτέρω ομάδα επίβλεψης, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) 

μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευή έργων της κατηγορίας με τον 

μεγαλύτερο προϋπολογισμό του προς επίβλεψη έργο (Η/Μ). Δηλαδή, στην ομάδα 

επίβλεψης επί τόπου του έργου θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) μηχανικός, 
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που να έχει εμπειρία σε τεχνικά έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, ελάχιστου 

προϋπολογισμού κατηγορίας Η/Μ 3.800.000,00€, η οποία μπορεί να προκύπτει είτε από 

σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα είτε από την εγγραφή τους στην αντίστοιχη κατηγορία 

έργου του Μ.Ε.Κ., δηλαδή, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας για την 

κατηγορία έργων Ηλεκτρομηχανολογικών ή αποδεδειγμένη εμπειρία. 

 

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου αναλύεται ως ακολούθως: 

4.1.1 Παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου του Υποέργου 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της φυσικής και 

οικονομικής προόδου, την πρόβλεψη για την έγκαιρη και εντός του προϋπολογισμού 

ολοκλήρωση και την πρόβλεψη και πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων ή κινδύνων υπέρβασης 

του προϋπολογισμού και τεχνικών δυσκολιών του Υποέργου.  

Στο πλαίσιο αυτό, το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου θα περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω: 

-  παρακολούθηση και καταγραφή της φυσικής και οικονομικής προόδου του Υποέργου 

με βάση το καθορισμένο σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης 

- έλεγχος της τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου 

- έλεγχος συμβατότητας μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και 

αυτών με την εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης (επιλεξιμότητα). 

- έγκαιρη επισήμανση στην Υπηρεσία, επερχομένων προβλημάτων και κινδύνων 

καθυστέρησης, που προέρχονται είτε από τον ανάδοχο του Υποέργου, είτε από αλλού 

και υπόδειξη των σχετικών ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψή 

τους. 

- Την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου και της πιστής 

εκπλήρωσης από τον Ανάδοχο των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το ισχύον νομικό 

πλαίσιο, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε το 

παραδοτέο έργο να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. 

- Την σύνταξη και υποβολή προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου, κάθε τρίμηνο, 

συνοπτικών ανακεφαλαιωτικών εκθέσεων για την πορεία του Υποέργου και τα 

σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του. Στην έκθεση θα 

περιλαμβάνεται ενημέρωση σχετικά με την πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης 

μελέτης του Υποέργου, τον εντοπισμό σφαλμάτων της προμέτρησης και την εμφάνιση 

απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίμηση για 
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το αν στο επόμενο τρίμηνο υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, 

καθώς και για το κόστος αυτών. 

4.1.2 Παρακολούθηση κατασκευής του Υποέργου 

Στα καθήκοντα του Τ.Σ. περιλαμβάνεται η πλήρης παρακολούθηση της κατασκευής 

τουΥποέργου σε ότι αφορά θέματα επί τόπου επίβλεψης, ποιότητας, τήρησης της 

εγκεκριμένης μελέτης και των Τεχνικών Προδιαγραφών, υποστήριξης στη διαχείριση του 

Υποέργου κ.λπ., αλλά και της δοκιμαστικής λειτουργίας αυτού. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τ.Σ. θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες: 

- πλήρης επίβλεψη της κατασκευής επί τόπου του Υποέργου, σύμφωνα με το ωράριο 

εργασίας του Αναδόχου και υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αυτού για την 

επιτυχή υλοποίησή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

- υποστήριξη της Υπηρεσίας σε οτιδήποτε αφορά στη σύνταξη της οριστικής μελέτης 

από τον Ανάδοχο, τον έλεγχο και την έγκριση αυτής ή/και στις οιεσδήποτε 

απαιτούμενες τροποποιήσεις αυτής. 

- υποστήριξη της Υπηρεσίας για τους ελέγχους του Αναδόχου του Υποέργου σε ότι 

αφορά την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών ή/και στις απαιτούμενες 

τροποποιήσεις αυτών. 

- υποστήριξη της Υπηρεσίας για τους ελέγχους του Αναδόχου του Υποέργου σε ότι 

αφορά την εφαρμογή και την τήρηση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου. 

- υποστήριξη της Υπηρεσίας για τους ελέγχους του Αναδόχου του Υποέργου σε ότι 

αφορά την εφαρμογή και την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. 

- υποστήριξη της Υπηρεσίας για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων, σύμφωνα με τους 

συμβατικούς όρους και την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση που ανακύψουν 

προβλήματα ή/και διαφορές με τον ανάδοχο του Υποέργου. 

- παρακολούθηση επί τόπου, υποστήριξη της Υπηρεσίας και παροχή συμβουλών κατά 

την φάση των δοκιμών και των εργαστηριακών ελέγχων. 

- υποβοήθηση της Υπηρεσίας στους ελέγχους των επιμετρητικών στοιχείων και των 

πιστοποιήσεων του Υποέργου και υπογραφή επιβεβαίωσης των Αναλυτικών 

Επιμετρήσεων του Αναδόχου. 

- υποβοήθηση της Υπηρεσίας στη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, Πρωτοκόλλων 

Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), την τυχόν αναθεώρηση 

εργασιών. 
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- υποστήριξη της Υπηρεσίας σε κάθε θέμα και απαιτούμενη ενέργεια που αφορά 

συναρμόδιους φορείς, όπως π.χ. η Εφορεία Αρχαιοτήτων, ο Πάροχος / Διαχειριστής 

Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Πάροχος Φυσικού Αερίου κ.α. 

- υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Υποέργου σε όλα τα στάδια της 

κατασκευής, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του, καθώς θα ελέγχει και 

γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα προκύπτει, προκειμένου να 

διαφυλάξει τον Φορέα του Έργου και την υλοποίηση των όρων της Σύμβασης. 

- υποστήριξη της Υπηρεσίας σε όλα σε όλα τα στάδια της κατασκευής και της 

δοκιμαστικής λειτουργίας με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του, για την ομαλή 

λειτουργία της νέας εγκατάστασης και την απρόσκοπτη συνεργασία του νέου έργου με 

την υφιστάμενη ΕΕΛ. 

-    υποστήριξη στην διαχείριση του έργου, κυρίως σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις προς το 

χρηματοδοτικό μέσο και κυρίως: 

 - στην τήρηση κοινοτικών και εθνικών κανόνων. 

 -  στις προεγκρίσεις των σταδίων εξέλιξης του Υποέργου. 

 -  στην υλοποίηση της Πράξης (Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Δελτία Παρακολούθησης

 Προόδου) 

 -  στην τροποποίηση της Πράξης 

 -  στην τήρηση των κανόνων Δημοσιότητας. 

- στη συμμετοχή σε επιτροπές διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, αυτοψία και 

σύνταξη σχετικής έκθεσης. 

-  κάθε άλλη εργασία ή ενέργεια που απορρέει ως υποχρέωση του Φορέα 

κατασκευής του έργου από το άρθρο 136 του Ν. 4412/2016 είτε απαιτείται από την 

υφιστάμενη νομοθεσία για την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύνουσας και 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και σχετίζονται με το έργο και οποιαδήποτε άλλη εργασία 

ή ενέργεια σχετίζεται με την Διοίκηση και Επίβλεψη του Υποέργου. 

4.1.3 Έλεγχος Αιτημάτων Αναδόχου - Γνωμοδότηση επί Ενστάσεων 

Στα καθήκοντα του Τ.Σ. περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

- έλεγχος και η γνωμοδότηση για αιτήματα που έχουν σχέση με την αναθεώρηση και 

τροποποίηση του αντικειμένου του Υποέργου, καθώς και με τροποποίηση του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

- συνδρομή και σύνταξη προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Υποέργου,  

Γνωμοδοτικού Σημειώματος, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του, για κάθε 
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Ένσταση του Αναδόχου προς την Προϊσταμένη Αρχή του Έργου ή Προδικαστική 

Προσφυγή. 

- συνδρομή και σύνταξη προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου,  Γνωμοδοτικού 

Σημειώματος, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του, για κάθε αίτημα του 

Αναδόχου που αφορά στους όρους της Σύμβασης ή την τροποποίηση αυτών (π.χ. 

εργασίες που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση κλπ). 

 

4.2 Εργασίες ολοκλήρωσης του Υποέργου και των υποχρεώσεων του Δικαιούχου της 

Πράξης προς το χρηματοδοτικό μέσο 

Στα καθήκοντα του Τ.Σ. περιλαμβάνεται η υποστήριξη στην ολοκλήρωση των 

υποχρεώσεων του Φορέα προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χρηματοδότησης, ως αυτές 

προκύπτουν από την σχετική πρόσκληση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τ.Σ. θα παρέχει κατ΄ ελάχιστο 

τις κάτωθι υπηρεσίες: 

- υποστήριξη στην σύνταξη και υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων 

Παρακολούθησης Προόδου 

- υποστήριξη στην συγκέντρωση στοιχείων και την σύνταξη της Έκθεσης ολοκλήρωσης 

της πράξης. 

 

4.3 Γενικά Θέματα 

- Ο Τ.Σ. εγγυάται ότι θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα μέσα και τους κατάλληλους 

ανθρώπινους πόρους για την παροχή των υπηρεσιών που θα προσφέρει και σε καμιά 

περίπτωση η ΔΕΥΑΜΒ ΔΕΝ υποχρεούται στην παροχή είτε εξοπλισμού είτε γραφείων 

και χώρου εργασίας προς τον Τ.Σ. 

- Ο Τ.Σ. δεν έχει αποφασιστική εξουσία. Για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του θα 

εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Κυρίου του Έργου, τα οποία θα αποφασίζουν 

σχετικά. 

- Οι κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες, απόψεις, κ.λπ. του Τ.Σ. σε όλα τα 

στάδια των εργασιών θα απευθύνονται πάντοτε κατά περίπτωση προς τον Κύριο του 

Έργου. Σε καμία περίπτωση ο Τ.Σ. δεν θα δίνει απευθείας οδηγίες προς τους μελετητές 

και τον ανάδοχο κατασκευής του Υποέργου. Ο Τ.Σ. συμβουλεύει, υποβοηθά και 

βρίσκεται στο πλευρό της Υπηρεσίας, πλην όμως σε καμία περίπτωση δεν την 

υποκαθιστά. 
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- Ο Τ.Σ. υποχρεούται να συνεργάζεται και να βοηθά τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κυρίου 

του Έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά τεχνογνωσίας, και να συμμετέχει σε 

συσκέψεις εφόσον καλείται. 

- Ο Κύριος του Έργου 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 Κύριο του Έργου. 

- Ο Τ.Σ. είναι υποχρεωμένος να συνεχίζει απρόσκοπτα το εποπτικό και συμβουλευτικό 

του έργο και να συνεργάζεται ομαλά με τον Κύριο του Έργου και με τους άλλους 

συνεργάτες του, ακόμη και στην περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει λύσεις 

διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από αυτόν ή στη περίπτωση που η 

Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή νέων εναλλακτικών 

λύσεων. 

- Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Τ.Σ. 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.  

-  Περιοχή υλοποίησης της σύμβασης θεωρούνται οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της ΔΕΥΑΜΒ, όπου είναι και η περιοχή επέμβασης του 

χρηματοδοτούμενου Υποέργου, καθώς και τα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ. Ο Τ.Σ. δεν 

δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση για μεταφορές εντός της περιοχής υλοποίησης 

της σύμβασης ή από την περιοχή υλοποίησης της σύμβασης προς και από την έδρα του 

Τ.Σ.  

-  Ο Τ.Σ παρακολουθεί το έργο επί τόπου καθημερινά, σύμφωνα με το ωράριο εργασίας 

του Αναδόχου. Δεν δικαιούται καμιά επιπλέον αποζημίωση για τυχόν απογευματινή ή 

κατά τη διάρκεια ημεραργίας απασχόληση. 

- Κάθε εισερχόμενο έγγραφο του Αναδόχου θα χαρακτηρίζεται ή θα κοινοποιείται 

αρμοδίως από τον Προϊστάμενο της Δ.Υ. του έργου και στον Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Τ.Σ. 

υποχρεούται να γνωμοδοτεί για κάθε τρέχον θέμα της σύμβασης (υλικά, 

τροποποιήσεις, διεκδικήσεις κλπ) άμεσα, χωρίς καθυστέρηση και σε καμιά περίπτωση 

πέραν των επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τον χαρακτηρισμό ή την κοινοποίηση 

του σχετικού εγγράφου του Αναδόχου. 
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5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στον Τεχνικό Σύμβουλο θα διατεθούν η προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του 

χρηματοδοτούμενου Υποέργου [1] ‘Κατασκευή έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης και 

αξιοποίησης της ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου’ προϋπολογισμού 12.100.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

6.1 Απαιτούμενα πτυχία 

Η συγκεκριμένη σύμβαση, βάσει του Κανονισμού Προεκτιμώμενων  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:  

- κατηγορία 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες)  

- κατηγορία 13 (ΥδραυλικέςΜελέτες) και  

- κατηγορία 18 (Χημικοτεχνικές Μελέτες). 

 

6.2 Ισχύουσες διατάξεις – Κανονισμοί – Προδιαγραφές 

Η παροχή υπηρεσίας 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. 

- την  εγκύκλιο 37/11.09.1995/ΥΠΕΧΩΔΕ, «Εκπόνηση μελετών Δημοσίων Έργων», όπως 

αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 38/15.11.2005 ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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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 Υποέργου (παρακολούθηση φυσικής και 

οικονομικής προόδου και κατασκευής). Στις εκθέσεις θα περιλαμβάνεται ενημέρωση 

σχετικά με την πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης του Υποέργου, 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 Αναδόχου, 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 Κύριο του Έργου, είτε τέλος αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο 

αντικείμενο. 

- Γνωμοδοτήσεις για κάθε Ένσταση του Αναδόχου προς την Προϊσταμένη Αρχή του 

Έργου ή τον αρμόδιο Υπουργό ή οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση του Αναδόχου επί 

πλέον της Σύμβασης. 

-  Ημερολόγιο Έργου το οποίο τηρείται καθημερινά σε ηλεκτρονική μορφή και 

περιλαμβάνει στοιχεία καθημερινής απασχόλησης του υπό επίβλεψη έργου και 

σχετικές φωτογραφίες. 

-  Πλήρης φωτογραφική αποτύπωση σε ηλεκτρονική μορφή του υπό επίβλεψη 

Υποέργου σε κάθε Στάδιο κατασκευής. 
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7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται σε 25 μήνες. Ο 

καθαρός χρόνος της διάρκειας της σύμβασης του Τ.Σ. αναλύεται ως εξής: 

- Δέκα οκτώ (18) μήνες για την κατασκευή και ολοκλήρωση του Υποέργου  

- Έξι (6) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία του Υποέργου 

- Έναν (1) μήνα για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας προς το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

 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 Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό (Συντονιστή& επί 

τόπου του έργου),  με ελάχιστη εμπειρία 8 έτη. 

- Έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Υδραυλικής κατεύθυνσης, (επί τόπου του 

έργου),με ελάχιστη εμπειρία 6 έτη. 

- Έναν (1) Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό,(επί τόπου του έργου), με ελάχιστη εμπειρία 

6 έτη. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2(δ) 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. Η απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να βρίσκεται σε 

αναλογία με τις ιδιαιτερότητες του προς επίβλεψη έργου και να καλύπτεται από την 

ανωτέρω ομάδα επίβλεψης, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) 

μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευή έργων της κατηγορίας με τον 

μεγαλύτερο προϋπολογισμό του προς επίβλεψη έργο (Η/Μ). Δηλαδή, στην ομάδα 
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επίβλεψης επί τόπου του έργου θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) μηχανικός, 

που να έχει εμπειρία σε τεχνικά έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, ελάχιστου 

προϋπολογισμού κατηγορίας Η/Μ 3.800.000,00€, η οποία μπορεί να προκύπτει είτε από 

σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα είτε από την εγγραφή τους στην αντίστοιχη κατηγορία 

έργου του Μ.Ε.Κ., δηλαδή, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας για την 

κατηγορία έργων Ηλεκτρομηχανολογικών ή αποδεδειγμένη εμπειρία. 
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Β.  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι σύνθετο και απαιτούνται 

πτυχία στις εξής κατηγορίες : 

- Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (κατ. 9) 

- Υδραυλικές Μελέτες (κατ. 13) 

- Χημικοτεχνικές Μελέτες (κατ. 18) 

 

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

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

προσωπικό: 

 Συντονιστής και επί τόπου του έργου Μηχανικός Επίβλεψης: Επιστήμονας Διπλωματούχος 

Ηλεκτρολόγοςή Μηχανολόγος Μηχανικός, με εμπειρία μεγαλύτερη των 8 ετών σε μελέτη – 

επίβλεψη Η/Μ υδραυλικών ή/και Ηλεκτρομηχανολογικών ή/και Βιομηχανικών-Ενεργειακών 

τεχνικών έργων. Ο Συντονιστής θα έχει την ευθύνη για την συνολική Διοίκηση, Επίβλεψη, 

Έλεγχο και Πρόοδο του Έργου. Θα έχει επίσης την ευθύνη για την εκπλήρωση των όρων της 

σύμβασης από τον Ανάδοχο και την έντεχνη κατασκευή του έργου, καθώς επίσης και την 

ευθύνη για την επίβλεψη επί τόπου του έργου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του 

Υποέργου και την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου της Ε.Ε.Λ. Βόλου κατά την περίοδο 

δοκιμαστικής λειτουργίας.  

Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι πεντακόσιες πενήντα (550) ανθρωποημέρες, 

σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου Α.7.  

 

 Επί τόπου του έργου Μηχανικός Επίβλεψης: Επιστήμονας Διπλωματούχος Πολιτικός 

Μηχανικός, κατεύθυνσης υδραυλικού μηχανικού, με εμπειρία μεγαλύτερη των 6 ετών σε 

μελέτη – επίβλεψη υδραυλικών τεχνικών έργων με έμφαση στα έργα αποχέτευσης (συλλογή, 

αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά, διανομή, αγωγοί υπό πίεση κ.λπ.) ή/και Βιομηχανικών-

Ενεργειακών τεχνικών έργων. Ο Μηχανικός Επίβλεψης θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη 

των υδραυλικών εργασιών και εργασιών πολιτικού μηχανικού του Υποέργου. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι διακόσιες ενενήντα επτά (297) ανθρωποημέρες, 

σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου Α.7. 

 

 Επί τόπου του έργου Μηχανικός Επίβλεψης:  Επιστήμονας Διπλωματούχος Χημικός 

Μηχανικός, με εμπειρία μεγαλύτερη των 6 ετών σε μελέτη - επίβλεψη χημικοτεχνικών  έργων 

με έμφαση σε έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων 
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Αποβλήτων. Ο Μηχανικός Επίβλεψης θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη των χημικοτεχνικών 

εργασιών του Υποέργου και κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την τήρηση της ομαλής βιολογίας 

της Ε.Ε.Λ. Βόλου κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, όπου θα συνεργάζεται 

καθημερινά με το Τεχνικό Προσωπικό της Ε.Ε.Λ. και της Αναδόχου. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι διακόσιες πενήντα πέντε (255) ανθρωποημέρες, 

σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου Α.7. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2(δ) 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. 

Η απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία με τις ιδιαιτερότητες του προς επίβλεψη 

έργου και να καλύπτεται από την ανωτέρω ομάδα επίβλεψης, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει 

τουλάχιστον ένας (1) μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευή έργων της κατηγορίας με 

τονμεγαλύτερο προϋπολογισμό του προς επίβλεψη έργο (Η/Μ). Δηλαδή, στην ομάδα επίβλεψης επί 

τόπου του έργου θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) μηχανικός, που να έχει εμπειρία σε 

τεχνικά έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, ελάχιστου προϋπολογισμού κατηγορίας Η/Μ 

3.800.000,00€, η οποία μπορεί να προκύπτει είτε από σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα είτε από 

την εγγραφή τους στην αντίστοιχη κατηγορία έργου του Μ.Ε.Κ., δηλαδή, θα πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον 1 Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας για την κατηγορία έργων Ηλεκτρομηχανολογικών ή 

αποδεδειγμένη εμπειρία. 

 

 

3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η προεκτίμηση της αμοιβής διενεργείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 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.  

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Δ11/104190/06-04-2022 έγγραφο του Υπ. Υποδομών και 

Μεταφορών, αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/09.08.2005, ΦΕΚ Β’ 

1162)), και, πλέον, για το έτος 2022 έχει τιμή (τκ) = 1,260.  
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Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η ημερήσια προεκτιμώμενη αμοιβή διπλωματούχου μηχανικού 

εμπειρίας μέχρι 10 ετών είναι: 

€00,37800,300*260,1)(*)(  A , όπου τκ=1,260 

Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

 

3.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
τκ  

(2022) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟ- 

ΗΜΕΡΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΘΡΩΠΗΜΕΡΑΣ 

(Αναθεωρημένη 2022) 

Απασχόληση Επιστημόνων εμπειρίας  

μικρότερης από 10 έτη 
1,260 300,00€ 378,00€ 

 

3.2 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
Ελάχιστη 
Εμπειρία 

(Έτη) 
 

Πλήθος 
Απασχόληση 
(Ανθρωπο-

ημέρες)  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟ-

ΗΜΕΡΑΣ (2022) 

Προεκτιμώμενη 
αμοιβή 

Διπλωματούχος Ηλεκτρο-
λόγος ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός (Συντονιστής και 
επίβλεψη επί τόπου)  

8 1 550 378,00 € 207.900,00 € 

Διπλωματούχος Πολιτικός 
Μηχανικός 
(επίβλεψη επί τόπου) 

6 1 297 378,00 € 112.266,00 € 

Διπλωματούχος Χημικός 
Μηχανικός  
(επίβλεψη επί τόπου) 

6 1 255 378,00 € 96.390,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(χωρίς Φ.Π.Α.)  
416.556,00 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 62.483,40 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 479.039,40 € 

Φ.Π.Α. (24%) 114.969,46 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 594.008,86 € 

 

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

και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του Τ.Σ. 
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Η οποιαδήποτε υποστηρικτική εργασία του Τ.Σ. από την έδρα της Επιχείρησης ή την Ομάδα 

Υποστήριξης περιλαμβάνεται ανοιγμένη στην αποζημίωση ανθρωποημέρας του επί τόπου 

Μηχανικού και ΔΕΝ δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση. 

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ (CPV 71312000-8) σε 

βάρος του Κ.Α. 15.02.511 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΜΒ για την κύρια δαπάνη και τον 

αντίστοιχο Φ.Π.Α.  

 

4. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 

Οι κατηγορίες μελετητικών πτυχίων καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 Παράγραφος 2 του 

Ν. 3316/05 και το Π.Δ. 71/2019.   

Κατόπιν όλων των παραπάνω, και επιπλέον σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Δ11/104190/06-04-2022 

έγγραφο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, οι κατηγορίες κάθε πτυχίου, παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί:   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

(15%) 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (9):  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 207.900,00 € 31.185,00 € 239.085,00 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13):  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 112.266,00 € 16.839,90 € 129.105,90 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (18):  ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 96.390,00 € 14.458,50 € 110.848,50 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

  479.039,40 € 

 

Βόλος, Ιανουάριος 2023 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 

 

ΣΤ. ΤΖΙΝΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΤ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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