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1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Το  έργο  για  το  οποίο  θα  υλοποιηθεί  η  παροχή  υπηρεσιών  αφορά  στην  κατασκευή  νέας 
Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  των  λυμάτων,  η  οποία  θα  αντικαταστήσει  την  υφιστάμενη  μη 
λειτουργική εγκατάσταση του δήμου. 
Η  νέα  εγκατάσταση  θα  εξυπηρετεί  αφενός  ορισμένους  από  τους  οικισμούς  του  Δήμου 
Προσοτσάνης και  αφετέρου την  περιοχή του  Βιομηχανικού Πάρκου του Δήμου  Προσοτσάνης 
(ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης). Οι οικισμοί που θα εξυπηρετήσει η ΕΕΛ περιορίζονται, για τον σχεδιασμό 
της Α’ Φάσης, στους επιλέξιμους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας που θέτει το χρηματοδοτικό μέσο 
(ΕΠΠΕΡΑΑ).
Ο οικισμός Προσοτσάνης ο οποίος πρόκειται να εξυπηρετηθεί από το προτεινόμενο έργο έχει 
πληθυσμό αιχμής άνω των 2.000 κατοίκων και ως εκ τούτου αποτελεί οικισμό Γ΄ προτεραιότητας. 
Η Πετρούσα με την απογραφή του 2001 έχει 1945 κάτοικοι, ανήκει οριακά δηλαδή επίσης στους 
οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας.
Με την προτεινόμενη πράξη οι οικισμοί θα αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές στο πλαίσιο 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 91/271 της Ευρωπαϊκής. Με 
τα προτεινόμενα έργα θα προστατευθεί το υπόγειο υδατικό περιβάλλον και τα υδατορεύματα της 
περιοχής καθώς και η δημόσια υγεία, ενώ θα αναβαθμισθεί η ποιότητα του οικοσυστήματος με 
θετικές  επιπτώσεις  στην  ποιότητα  ζωής,  στον  τουρισμό  και  γενικότερα  στην  ανάπτυξη  της 
περιοχής.

Οι ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου θα είναι:
 Οι κάτοικοι και το παραγωγικό δυναμικό της Προσοτσάνης και της Πετρούσας καθώς και 

της ευρύτερης περιοχής.
 Οι μελλοντικοί επενδυτές στην περιοχή
 Οι επισκέπτες της περιοχής
 Το περιβάλλον της περιοχής εξυπηρέτησης

Η σκοπιμότητα του έργου ενισχύεται, καθώς η ΕΕΛ θα δέχεται και προεπεξεργασμένα λύματα της 
περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου του Δήμου Προσοτσάνης.

Στο πλαίσιο της ως άνω πράξης και λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα της, κρίθηκε αναγκαία η 
συνδρομή  Τεχνικού  Συμβούλου  υποστήριξης  του  Φορέα,  τόσο  για  την  διενέργεια  του 
διαγωνισμού  του  έργου  όσο  και  κυρίως  κατά  τη  φάση  της  κατασκευής  και  δοκιμαστικής 
λειτουργίας του.
Σημειώνεται ότι η Παροχή Υπηρεσίας έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2011  και  η  σύμβαση  συγχρηματοδοτείται  από το  ταμείο  συνοχής  και  από εθνικούς  πόρους. 
Συγκεκριμένα η ένταξη της πράξης  «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Προσοτσάνης» 
για την οποία θα δοθούν οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, έγινε με την υπ’ αρίθμ. Α.Π. οικ. 
170543 / 02-08-2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υ.ΠΕ.Κ.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007 – 2013.
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2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
2.1 Θέση Εργου - Μορφολογία

Το έργο επεκτείνεται στα όρια του δήμου Προσοτσάνης. Ο Δήμος Προσοτσάνης είναι δήμος της 
περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Προσοτσάνης και Σιταγρών. Η έκταση 
του Δήμου είναι 482.77 km2. Έδρα είναι η Προσοτσάνη.
Το έργο βρίσκεται νότια – νοτιοδυτικά του οικισμού Προσοτσάνης σε απόσταση περίπου 1.5km, 
1.3 km βορειοανατολικά του ποταμού Αγγίτη, 160 μέτρα από την επαρχιακή οδό Προσοτσάνης – 
Καλλιθέας και βόρεια – βορειανατολικά των οικισμών Καλής Βρύσης και Ανθοχωρίου. Βρίσκεται 
σε  αγροτική  περιοχή  στο  τεμάχιο  με  αριθμό  669  με  βάση  του  χάρτες  αναδασμού  του 
αγροκτήματος Προσοτσάνης.
Παρόλο που ο Δήμος χαρακτηρίζεται ως ημιορεινός, η έδρα του δήμου και τα γειτονικά δημοτικά 
διαμερίσματα βρίσκονται στην εύφορη κοιλάδα της Δράμας. Η βασική απασχόληση των κατοίκων 
εντοπίζεται βασικά στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

2.2 Κλιματολογικά Στοιχεία

Το κλίμα  της  περιοχής είναι  αντίστοιχο με  το  κλίμα των περιοχών που βρίσκονται  στα μέσα 
γεωγραφικά  πλάτη  του  βόρειου  ημισφαιρίου  και  ως  εκ  τούτου  είναι  έντονη  η  παρουσία 
ανταγωνιστικών και αντίθετων αέριων μαζών. Το κλίμα του Ν. Δράμας είναι ηπειρωτικό, με δριμύ 
χειμώνα και ζεστό καλοκαίρι. Οι ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από υγρό ηπειρωτικό κλίμα, 
ενώ οι πεδινές από μεσογειακό με τους μήνες Ιούνιο ως Σεπτέμβριο ξηρούς και τους υπόλοιπους 
εύκρατους. 
Στις πεδινές περιοχές η μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρος των θερμότερων μηνών του έτους δεν 
υπερβαίνει τους 28°C, ενώ η μέση ημερήσια είναι συχνά μεγαλύτερη των 30°C, με ακραίες τιμές 
τους 35°C και 40°C κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μέση μηνιαία θερμοκρασία του αέρα για τους 
ψυχρούς μήνες βρίσκεται πάνω από τους 0°C, με ακραίες τιμές που φθάνουν τους -14°C ή και 
χαμηλότερα στους -20°C στο Κάτω Νευροκόπι, διότι δημιουργούνται θύλακες από ψυχρές μάζες 
που κινούνται από τα βουνά. 
Οι περισσότερες βροχοπτώσεις εμφανίζονται τους χειμερινούς μήνες, ενώ κατά τους θερινούς 
παρατηρούνται θερμικές καταιγίδες που είναι χαρακτηριστικό του βαλκανικού χώρου. Το μέσο 
ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται ανάλογα του υπερθαλάσσιου υψόμετρου. Στα πεδινά φθάνει τα 
587 mm και  στα  ημιορεινά  τα  778 mm,  ενώ στα  ορεινά  -όπου δεν  έχουμε  μετρήσεις  -  από 
εκτιμήσεις υπολογίζεται πως ξεπερνάει τα 1000 mm.

2.3 Στοιχεία Σχεδιασμού

2.3.1 Πληθυσμός σχεδιασμού
Τα προτεινόμενα έργα σχεδιάζονται για την εξυπηρέτηση του ακόλουθου ισοδύναμου πληθυσμού 
ανά φάση κατασκευής:

• 10.000 ισοδύναμοι κάτοικοι για την Α’ Φάση (περίοδος σχεδιασμού η 20ετία)

• 15.000 ισοδύναμοι κάτοικοι για την Β’ Φάση (περίοδος σχεδιασμού η 40ετία)
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Το σύστημα επεξεργασίας που προτείνεται είναι το σύστημα της Ενεργού Ιλύος με Παρατεταμένο 
Αερισμό  (Extended Aeration)  με  ταυτόχρονη  πλήρη  σταθεροποίηση  της  ιλύος  και  βιολογική 
απομάκρυνση  αζώτου  και  φωσφόρου.  Τα  επεξεργασμένα  λύματα  θα  διατίθενται  στον  τελικό 
αποδέκτη  (Αγγίτης),  μέσω  κλειστού  αγωγού  βαρύτητας.  Στους  ακόλουθους  πίνακες 
παρουσιάζονται οι παροχές και τα ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού (φορτία εισόδου) της ΕΕΛ.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ.
Α΄ ΦΑΣΗ (20ετία) Β΄ ΦΑΣΗ (40ετία)

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι

Μέση Ημερήσια Παροχή m3/d 1600.0 1600.0 2400.0 2400.0

Παροχή Αιχμής m3/hr 197.4 197.4 283.1 283.1

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ.
Α΄ ΦΑΣΗ (20ετία) Β΄ ΦΑΣΗ (40ετία)

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι

Ειδικό φορτίο BOD5 g/κατ-d 60.0 60.0 60.0 60.0

Bιοχημικώς απαιτούμενο 
οξυγόνο, BOD5

kg/d 600.0 600.0 900.0 900.0

Bιοχημικώς απαιτούμενο 
οξυγόνο, BOD5

mg/l 375.0 375.0 375.0 375.0

Ειδικό φορτίο Αιωρούμενων 
στερεών SS g/κατ-d 70.0 70.0 70.0 70.0

Αιωρούμενα στερεά, SS kg/d 700.0 700.0 1050.0 1050.0

Αιωρούμενα στερεά, SS mg/l 437.5 437.5 437.5 437.5

Ειδικό φορτίο ολικού αζώτου, 
ΤΚΝ g/κατ-d 12.0 12.0 12.0 12.0

Ολικό άζωτο κατά Kjeldahl, TKN kg/d 120.0 120.0 180.0 180.0

Ολικό άζωτο κατά Kjeldahl, TKN mg/l 75.0 75.0 75.0 75.0

Ειδικό φορτίο ολικού 
φωσφόρου, ΤP g/κατ-d 3.0 3.0 3.0 3.0

Ολικός φώσφορος, ΤΡ kg/d 30.0 30.0 45.0 45.0

Ολικός φώσφορος, ΤΡ mg/l 18.8 18.8 18.8 18.8

Τα ανώτατα  όρια  εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων καθορίζονται  από τη  διανομαρχιακή 
απόφαση των νομαρχιών Σερρών και Δράμας 6550/1981: «Καθορισμός χρήσεως των νερών του 
ποταμού Αγγίτη και των χειμάρρων, τάφρων και διωρύγων που καταλήγουν σ’ αυτόν και ειδικών 
όρων διαθέσεως λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σ’ αυτούς».

2.3.2 Περιγραφή μονάδων
Συνοπτικά, η ΕΕΛ θα αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες/έργα:
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• ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Μονάδα Προεπεξεργασίας 

• Αντλιοστάσιο Αρχικής Ανύψωσης 

• Δεξαμενή Εκτάκτου Ανάγκης

• ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
• Φρεάτιο Μερισμού Βιολογικής Βαθμίδας 

• Φρεάτιο Επιλογής Μικροοργανισμών – Προανοξική Δεξαμενή 

• Αναερόβια Δεξαμενή (Βιολογικής Αποφωσφόρωσης)

• Δεξαμενή Απονιτροποίησης – Ανοξική Δεξαμενή

• Δεξαμενή Αερισμού (Νιτροποίησης, Οξείδωσης C)

• Αντλιοστάσιο Εσωτερικής Ανακυκλοφορίας Ανάμικτου Υγρού

• Δεξαμενή Τελικής Καθίζησης

• Αντλιοστάσιο Επανακυκλοφορίας και Περίσσειας Ιλύος

• ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΕΤΑ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ
• Μετρητής Παροχής 

• Μονάδα Απολύμανσης με Χλωρίωση - Αποχλωρίωση 

• Μονάδα Μεταερισμού (Φρεάτιο Μεταερισμού)

• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ
• Αντλιοστάσιο Επανακυκλοφορίας και Περίσσειας Ιλύος 

• Δεξαμενή Αποθήκευσης Ιλύος

• Μηχανική Αφυδάτωση Ιλύος

• Συγκρότημα Παρασκευής και Δοσομέτρησης Πολυηλεκτρολύτη 

• KTΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου 

• Εργαστήριο – Χημείο 

• ΚΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ
• Χώρος Φυσητήρων 

• Χώρος Δοσομέτρησης Χημικών Απομάκρυνσης Φωσφόρου 

• Χώρος Ενέργειας- Η/Ζ 

• Χώρος Ηλεκτρικών Πινάκων 

• Χώρος Μετασχηματιστή 

• ΚΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ
• Χώρος Χημικών 

• Χώρος Φυσητήρων Μεταερισμού

2.4 Υφιστάμενα στοιχεία

Για το έργο έχει εκπονηθεί και εγκριθεί η Προμελέτη με τίτλο:  «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΕΥΧΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ»,  στα  πλαίσια  της 
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οποίας  συντάχθηκε  η  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  της  Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας  Λυμάτων  Δήμου  Προσοτσάνης  και  η  Προμελέτη  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας 
Λυμάτων Δήμου Προσοτσάνης (Υδραυλική – ΗΜ – Χημικοτεχνική - Στατικά).
Επιπλέον, για το έργο έχουν εκδοθεί οι ΕΠΟ με την υπ’ αριθμό 2537/08-07-2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης.
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3 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ  

3.1 Γενικά

Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου Προσοτσάνης στην 
υλοποίηση  του  έργου  με  τον  τίτλο  «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»,  αφορά  τις  υποχρεώσεις  του  Τεχνικού  Συμβούλου  για  την  υλοποίηση  του 
έργου καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης του 
έργου.
Οι εργασίες του ΤΣ περιλαμβάνουν

 Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του ΤΣ,
 Εργασίες πριν την υπογραφή των συμβάσεων του έργου (συμμετοχή – υποβοήθηση στην 

διαγωνιστική διαδικασία).
 Εργασίες  κατά  τη  φάση  κατασκευής  των  υποέργων  (μετά  τη  σύναψη  σύμβασης  των 

έργων),

όπως αναλύονται κατωτέρω.

Προς αποφυγήν συγκρούσεως συμφερόντων, ο ΤΣ και οι εταιρείες με τις οποίες συνδέεται, δεν 
μπορούν να συμμετέχουν με κανένα άλλο τρόπο στην φάση δημοπράτησης και κατασκευής του 
έργου, πέραν των όσων αναφέρονται στη συνέχεια.

3.2 Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του ΤΣ

Με την υπογραφή της σύμβασής του, ο ΤΣ εκπονεί αναλυτικό σχέδιο ενεργειών σχετικά με τα 
καθήκοντά του. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 Ενέργειες  του ΤΣ σε  σχέση με  το  έργο  οι  οποίες  θα  αναλύονται  σε  ενέργειες  με  την 
υπογραφή της  σύμβασης του ΤΣ, ενέργειες  μετά τη σύναψη των συμβάσεων με  τους 
εργολήπτες, κατά τη φάση κατασκευής των έργων και κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής 
λειτουργίας της Μονάδας. Σε κάθε ενέργεια πρέπει να φαίνονται τα εμπλεκόμενα στελέχη 
της ομάδας έργου, η εκτιμώμενη διάρκεια των ενεργειών, η σκοπιμότητά της και τέλος οι 
λοιποί εμπλεκόμενοι.

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

 Ενέργειες που απαιτούνται  για την συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που θέτει  η 
εγκριτική απόφαση του ΕΠΠΕΡΑΑ και οι λοιπές αδειοδοτήσεις αρμόδιων φορέων.

 Χρονοδιάγραμμα  ενεργειών,  ενδιάμεσων  στόχων  και  αλληλεξαρτήσεις  των  διαφόρων 
βημάτων.

Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση εντός δεκαπέντε (15)ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.

3.3 Εργασίες προ των συμβάσεων του έργου

Πριν από τη φάση του διαγωνισμού του έργου και κατά την διάρκεια αυτού μέχρι την υπογραφή 
της Σύμβασης ο Τεχνικός Σύμβουλος (ΤΣ) θα υποστηρίζει την Υπηρεσία στα κάτωθι:

Για  την  διαγωνιστική  διαδικασία  με  το  σύστημα  τη  Μελέτη  -  Κατασκευή  (Μ/Κ)  ο  ΤΣ θα 
υποστηρίζει την αρμόδια Υπηρεσία στις απαντήσεις των διευκρινιστικών ερωτημάτων που 
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ενδεχομένως  θέσουν  οι  Διαγωνιζόμενοι.  Η  Υπηρεσία  θα  μεταβιβάζει  το  σύνολο  των 
σχετικών ερωτημάτων στον ΤΣ και αυτός αφού τα επεξεργασθεί συντάσσει και αποστέλλει 
στην Υπηρεσία τις σχετικές απαντήσεις εντός το πολύ πέντε (5) ημερών από τη λήψη των 
ερωτήσεων.

Ο  ΤΣ  υποστηρίζει  την  Υπηρεσία  στην  αξιολόγηση  των  προσφορών  των  υποψηφίων 
Αναδόχων,  κυρίως  στο  τεχνικό  μέρος  αυτών,  και  προβαίνει  εγγράφως  σε  λεπτομερή 
ανάλυση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τεθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), 
μέσω της Υπηρεσίας, εντός το πολύ πέντε (5) ημερών.

Στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων ο ΤΑ, μετά 
από αίτημα της  Υπηρεσίας,  μπορεί  να υποστηρίζει  την  ΕΔ στον έλεγχο των τεχνικών 
προσφορών,  όσον  αφορά  τα  επί  ποινή  αποκλεισμού  σημεία  τους,  και  να  συντάσσει 
σχετική τεκμηριωμένη έκθεση, εντός το πολύ δέκα (10) ημερών.

Στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων ο ΤΣ μετά 
από αίτημα της Υπηρεσίας μπορεί να προβαίνει σε αναλυτική συγκριτική αξιολόγηση, με 
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε προσφοράς, ενώ επίσης μπορεί, εφόσον του 
ζητηθεί από την Υπηρεσία, να συντάξει εισήγηση βαθμολόγησης, σύμφωνα με τα κριτήρια 
αξιολόγησης που έχουν τεθεί στη Διακήρυξη του έργου, εντός το πολύ δέκα (10) ημερών.

Ο ΤΣ, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, μπορεί να 
παρέχει την υποστήριξή του σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού και για άλλα θέματα (εκτός 
τεχνικών ζητημάτων), όπως τήρηση των διαδικασιών, κανονικότητα και νομιμότητα των 
ενεργειών  προκειμένου  να  διαφυλαχθεί  το  κύρος  του  Διαγωνισμού.  Ο  ΤΣ απαντά  σε 
σχετικό γραπτό αίτημα της Υπηρεσίας εντός το πολύ δέκα (10) ημερών.

Ο ΤΣ επίσης  γνωμοδοτεί  (για  τεχνικά  και  διαδικαστικά  θέματα)  επί  των  ενστάσεων των 
διαγωνιζόμενων και συντάσσει σχετική έκθεση γνωμοδότησης, η οποία παραδίδεται στην 
Υπηρεσία  το  πολύ  εντός  δέκα  (10)  ημερών από την  κοινοποίηση  των  ενστάσεων σε 
αυτόν.

Ο  ΤΣ  μπορεί  επίσης  να  παρευρίσκεται,  μετά  από  σχετικό  αίτημα  της  Υπηρεσίας,  στις 
κρίσιμες συνεδριάσεις της ΕΔ του έργου, καθώς και σε ενδεχόμενες παρουσιάσεις των 
Τεχνικών προσφορών από τους υποψηφίους Αναδόχους.

O TΣ  υποστηρίζει  την  Υπηρεσία  στην  προετοιμασία  για  έγκριση  της  σύμβασης  από 
Ελεγκτικό  Συνέδριο  και  σε  περιπτώσεις  άσκησης  προσφυγών  ή  άλλων  δικονομικών 
μέσων.

Τέλος, μετά την ανάδειξη Αναδόχου των Έργων, ο ΤΣ θα υποστηρίξει τη Υπηρεσία σε όλα τα 
στάδια που ακολουθούν έως την υπογραφή των σχετικών Εργολαβικών Συμβάσεων.

3.4 Εργασίες μετά τη σύμβαση και κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Μετά την υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο και κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής και 
δοκιμαστικής λειτουργίας, το αντικείμενο των υπηρεσιών του ΤΣ αναλύεται ως ακολούθως:
3.4.1 Έλεγχος μελετών

 Έλεγχος των μελετών εφαρμογής που υποχρεούται να υποβάλλει ο Ανάδοχος, με βάση 
την  μελέτη  προσφοράς,  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  την  εργολαβική  σύμβαση,  την 
απόφαση χρηματοδότησης,  τις  υπάρχουσες αδειοδοτήσεις και γνωμοδοτήσεις και τους 
κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. 

 Έλεγχος όλων των επί μέρους κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών τεχνικών στοιχείων 
τα οποία συντάσσονται από τον Ανάδοχο κατά την φάση κατασκευής.
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Ο έλεγχος θα ακολουθεί την παράδοση των μελετών και λοιπών στοιχείων από τον Ανάδοχο. 
Μετά  τον  έλεγχο  ο  ΤΣ  θα  συντάσσει  σχετική  έκθεση  ελέγχου  και  αξιολόγησης.  Κατά  την 
διαδικασία  της  τεχνικής  γνωμάτευσης  επισημαίνονται  μεταξύ  άλλων  και  τεχνικά  θέματα  που 
μπορούν να  επιφέρουν  καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου (όπως π.χ.  εργασίες  ΟΚΩ, 
αρχαιότητες, μη ομαλή ροή χρηματοδοτήσεων κλπ.) και καταρτίζει χρονοδιάγραμμα επίλυσης των 
σχετικών προβλημάτων

3.4.2 Έλεγχος λοιπών παραδοτέων Αναδόχου
Ο ΤΣ θα ελέγχει τα στοιχεία τα οποία με βάση την Νομοθεσία και τις προδιαγραφές συντάσσει και 
υποβάλει ο Ανάδοχος του έργου και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:

 Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
 Το οργανόγραμμα του προσωπικού του Αναδόχου
 Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)
 Ο φάκελος και το σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ & ΣΑΥ)
 Μητρώο έργου
 Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού

3.4.3 Καθορισμός συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης
Προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  παρακολούθηση  της  φυσικής  και  οικονομικής  προόδου  των 
υποέργων, αλλά και η υιοθέτηση «κοινής γλώσσας» επικοινωνίας μεταξύ του ΤΣ, της υπηρεσίας 
και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, θα καθορισθεί σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης, 
με εκ των προτέρων καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των εκθέσεων προόδου, των 
σχετικών δεικτών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του τρόπου και του χρόνου 
υποβολής  των  στοιχείων  από  και  προς  τους  εμπλεκόμενους  φορείς.  Στο  σύστημα 
πληροφόρησης, εκτός των άλλων περιλαμβάνεται η παραγωγή των παραδοτέων εκθέσεων και 
δελτίων προς το χρηματοδοτικό μέσο, με τις απαιτήσεις του οποίου το εν λόγω σύστημα θα είναι 
συμβατό. 
Σχέδιο του εν λόγω συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης θα συνταχθεί και θα υποβληθεί 
από τον ΤΣ εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και την παροχή 
σε αυτών όλων των στοιχείων των υποέργων.

3.4.4 Παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου
Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου 
του έργου, η πρόβλεψη για την έγκαιρη και εντός Προϋπολογισμού ολοκλήρωση του έργου και η 
πρόβλεψη και πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων ή κινδύνων υπέρβασης του Προϋπολογισμού. Στα 
πλαίσια αυτά, ο ΤΣ θα παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στα παρακάτω:

 Προετοιμασία και έλεγχος των σχετικών φακέλων σύμβασης, που απαιτούν προέγκριση 
από την Διαχειριστική Αρχή (π.χ παρατάσεις, ΑΠΕ, Διακοπές εργασιών κλπ.).

 Παρακολούθηση και καταγραφή της φυσικής και οικονομικής προόδου των υποέργων με 
βάση το καθορισμένο σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης

 Έλεγχος τήρησης των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης
 Κατάρτιση του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού του έργου συνολικά καθώς και των 

επί μέρους εργολαβιών και η παρακολούθηση των σχετικών χρηματοοικονομικών ροών 
(cash fIow), σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα.

 Προέλεγχος των λογαριασμών που υποβάλλονται για προέγκριση στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.
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 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 της εργολαβίας, είτε από αλλού 
και προσδιορισμός των σχετικών ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψή 
τους.

 Έγκαιρη επισήμανση τυχόν προβλημάτων σε θέματα χρηματοδότησης του έργου και ο 
προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων για την αντιμετώπισή τους.

 Ο ΤΣ υποχρεούται να δίδει σύμφωνη γνώμη για όλα τα στάδια εξέλιξης της σύμβασης του 
έργου της κατασκευής καθώς επίσης και για τις πιστοποιήσεις – πληρωμές του.

3.4.5 Παρακολούθηση κατασκευής και λειτουργίας έργου
Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της κατασκευής και της λειτουργίας του 
έργου,  σε  ότι  αφορά  θέματα  ποιότητας,  τήρησης  των  εγκεκριμένων  μελετών  και  Τεχνικών 
Προδιαγραφών, κλπ. Στα πλαίσια αυτά, ο ΤΣ θα παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στα παρακάτω:

 Παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης του έργου και καθορισμό των κριτηρίων και της 
μεθοδολογίας  για  τον  ποιοτικό  έλεγχο,  περιλαμβανόμενης  της  επιθεώρησης  του 
αναγκαίου υλικού για την ορθή εκτέλεση του έργου. Στο τμήμα του ελέγχου της εφαρμογής 
του ΠΠΕ του Αναδόχου του έργου ο ΤΣ οφείλει να υποστηρίξει με όποιον τρόπο θεωρεί 
ορθό την αρμόδια Υπηρεσία.

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους του αναδόχου της εργολαβίας σε 
ότι αφορά την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους του αναδόχου της εργολαβίας σε 
ότι αφορά την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων.

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας κατά τη διαπραγμάτευση της με τον ανάδοχο για την 
εξεύρεση κατάλληλων λύσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σε περίπτωση που 
ανακύψουν προβλήματα. Σε περίπτωση σοβαρών διαφορών ο ΤΣ συντάσσει αναλυτική 
αναφορά με τεκμηρίωση των προτάσεων του προς την αρμόδια υπηρεσία.

 Υποβοήθηση  της  Υπηρεσίας  στους  ελέγχους  των  επιμετρητικών  στοιχείων  και  των 
πιστοποιήσεων της εργολαβίας.

 Έλεγχο επίτευξης των εγγυημένων αποδόσεων του έργου.
 Παρακολούθηση και παροχή συμβουλών στον Εργοδότη κατά την φάση της δοκιμαστικής 

λειτουργίας των έργων.
 Υποστήριξη  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  στη  διαδικασία  παραλαβής  και  τον  έλεγχο  των 

λογαριασμών και τιμολογίων.
 Ο Τεχνικός  Σύμβουλος  αναλαμβάνει  να  συγκροτήσει  πρόταση για  την  οργάνωση της 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων μετά την φάση δοκιμαστικής λειτουργίας λαμβάνοντας 
υπόψη τις οργανωτικές, τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

3.4.6 Έλεγχος αιτημάτων Αναδόχων
Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η γνωμοδότηση για αιτήματα του Αναδόχου 
που έχουν σχέση με την αναθεώρηση και τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
του έργου, καθώς και με τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 
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3.5 Εργασίες μετά την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου

Στα καθήκοντα  του  ΤΣ περιλαμβάνεται  επίσης  η  υποστήριξη  της  Υπηρεσίας  στην  διαδικασία 
Προσωρινής Παραλαβής του κυρίως έργου, μετά την οποία αποπληρώνεται  και το συμβατικό 
αντικείμενο του ΤΣ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Προκήρυξη.

3.6 Εργασίες υποστήριξης θεμάτων ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης

Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργαστεί με τον φορέα που θα υλοποιήσει τις ενέργειες ενημέρωσης - 
δημοσιοποίησης του έργου σε κάθε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί. Επίσης υποχρεούται να 
προδιαγράψει τις τεχνικές πλευρές των θεμάτων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης όχι όμως και 
να συγγράψει ή εκπονήσει τα σχετικά υλικά που θα παραχθούν από τον φορέα που θα αναλάβει  
το σχετικό έργο.

3.7 Παραδοτέα ΤΣ

Τα παραδοτέα του ΤΣ προς τον Εργοδότη, περιγράφονται ως εξής:
 Εκθέσεις προόδου του έργου ανά τρίμηνο οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν προβλεπόμενες καθυστερήσεις του.

 Τακτικές εκθέσεις ανά εξάμηνο για τις δραστηριότητές του. 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  και  λειτουργίας  του  έργου).  Στο  τέλος  θα 
φέρουν συνημμένα τις εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης, τα σημειώματα και τις έκτακτες εκθέσεις 
που συντάχθηκαν κατά το διάστημα που αφορά η έκθεση.

 Σχέδιο ενεργειών ΤΣ που υποβάλλεται  προς  έγκριση εντός  δεκαπέντε  (15)ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 Σχέδιο συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της 
εργολαβικής σύμβασης και την παροχή στον ΤΣ όλων των στοιχείων του έργου.

 Εκθέσεις  αξιολόγησης  και  ελέγχου  λοιπών στοιχείων  (μελετών,  λοιπών  παραδοτέων  και 
αιτημάτων  Αναδόχου,  κλπ.)  οι  οποίες  θα  υποβάλλονται  για  κάθε  στοιχείο  προς  έλεγχο  και  
αξιολόγηση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παροχή προς τον ΤΣ των στοιχείων αυτών.

 Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που είτε απαιτεί άμεση ενέργεια, είτε ζητείται 
από τον Εργοδότη, είτε τέλος αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο αντικείμενο.

 Για τα υπόλοιπα θέματα ο ΤΣ θα συντάσσει και θα παραδίδει στην Υπηρεσία απλά σημειώματα.

 Όλες οι  παραπάνω εκθέσεις  και  τα  σημειώματα θα  συντάσσονται  και  θα  υποβάλλονται  στην 
Υπηρεσία σε τρία (3) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα.

3.8 Γενικά Θέματα

 Ο  Τεχνικός  Σύμβουλος  εγγυάται  ότι  θα  διαθέσει  όλα  τα  απαραίτητα  μέσα  και  τους 
κατάλληλους ανθρώπινους πόρους για την παροχή των υπηρεσιών που θα προσφέρει.

 Στον εργοταξιακό χώρο εργασίας θα τηρείται βιβλίο σημειώσεων του ΤΣ για ενημέρωση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας.
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 Ο ΤΣ δεν έχει αποφασιστική εξουσία. Για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του θα εισηγείται 
στα αρμόδια όργανα του Εργοδότη, τα οποία θα αποφασίζουν σχετικά.

 Οι  κάθε  είδους  προτάσεις,  παρατηρήσεις,  οδηγίες,  απόψεις,  κ.λ.π.  του  ΤΣ σε  όλα  τα 
στάδια των εργασιών θα απευθύνονται πάντοτε κατά περίπτωση προς τον Εργοδότη. Σε 
καμία περίπτωση ο  ΤΣ δεν θα  δίνει  απευθείας  οδηγίες  προς τους  μελετητές  και  τους 
αναδόχους  κατασκευής  των  έργων.  Ο  ΤΣ συμβουλεύει,  υποβοηθά  και  βρίσκεται  στο 
πλευρό της Υπηρεσίας, πλην όμως σε καμία περίπτωση δεν την υποκαθιστά.

 Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργάζεται και να βοηθά τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εργοδότη, 
ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά τεχνογνωσίας, και να συμμετέχει σε συσκέψεις εφόσον 
καλείται.

 Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει προτάσεις του ΤΣ 
όπως επίσης να ζητήσει  από τον  ΤΣ υποβολή νέων προτάσεων ή παρατηρήσεων με 
απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον Εργοδότη.

 Ο ΤΣ είναι υποχρεωμένος να εξακολουθεί το συμβουλευτικό του έργο και να συνεργάζεται 
ομαλά με τον Εργοδότη και με τους άλλους συνεργάτες του, ακόμη και στην περίπτωση 
που η Υπηρεσία επιλέγει λύσεις διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από αυτόν ή 
στη περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή νέων 
εναλλακτικών λύσεων.

 Ο ΤΣ υποχρεούται  να  συνεργαστεί,  μετά  από  εντολή  του  Εργοδότη,  με  την  αρμόδια 
υπηρεσία  για  την  εξασφάλιση  όλων  των  απαραίτητων  εγκρίσεων  από  την  Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ και οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία, καθώς και για τις 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου.

 Ο  ΤΣ  υποχρεούται  να  συνεργαστεί  με  τον  φορέα  που  θα  υλοποιήσει  τις  ενέργειες 
ενημέρωσης -  δημοσιοποίησης  του  έργου σε  κάθε  περίπτωση που  αυτό  του  ζητηθεί. 
Επίσης υποχρεούται να προδιαγράψει τις τεχνικές πλευρές των θεμάτων ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης  όχι  όμως  και  να  συγγράψει  ή  εκπονήσει  τα  σχετικά  υλικά  που  θα 
παραχθούν από τον φορέα που θα αναλάβει το σχετικό έργο.

 Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του ΤΣ και των τεχνικών υπηρεσιών του Κυρίου του Έργου 
που εμπίπτει στο πεδίο των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων και η οποία δεν μπορεί να 
διευθετηθεί  σε τεχνικό επίπεδο, πρέπει να διευθετείται  από τον Κύριο του έργου ή, σε 
περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο, από την αρμόδια ανώτερη αρχή.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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