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ΑΡΘΡΟ 1:  ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
 
Ζ ζχκβαζε αθνξά ζηελ παξνρή Σερληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην έξγν απνρέηεπζεο «πιινγή, Μεηαθνξά 
θαη Δπεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ Γήκσλ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ θαη πάησλ-Αξηέκηδνο θαη ζηελ 
Δπαλαρξεζηκνπνίεζε-Γηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ», πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί απφ ηελ 
Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 
θνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο 
Με ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ε πεξηνρή ζα απνθηήζεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ Οδεγία 
91/271/ΔΟΚ ππνδνκέο δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ζα 
πξνζηαηεπζεί ην ζαιάζζην θαη ππφγεην πδαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε δεκφζηα πγεία, ελψ ζα αλαβαζκηζζεί 
ε πνηφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζηνλ 
ηνπξηζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Σκήκα ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα εμππεξεηεζνχλ απφ ην έξγν 
απνρέηεπζεο αθνξά ζε νηθηζκνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 
ρξεκαηηθή πνηλή, ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηε ζρεηηθή επξσπατθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 
θνπηκφηεηα ηεο χκβαζεο ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ (Σ) 
Μεηά απφ πξνζπάζεηεο δεθαεηηψλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνρέηεπζεο ζηελ Αλαηνιηθή 
Αηηηθή θαη ηελ αδπλακία εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο, ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. κε ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν 
ζρεδηαζκφ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή αλέιαβε νπζηαζηηθή δξάζε γηα ηελ 
νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη κεηά ην λφκν 
4313/17-12-2014 (ΦΔΚ 261 Α’/17-12-2014), ζρεδίαζε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο ζην 
ζπλνιηθφ ηνπ θπζηθφ αληηθείκελν αλαιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα κέζσ Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ απνρέηεπζεο ησλ εκπιεθφκελσλ Γήκσλ θαζψο θαη ηελ 
θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ πξνο ζχλδεζε ησλ αθηλήησλ ζην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη 
ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ. 
 
Σν ζχλνιν ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, ε 
αλάγθε νινθιήξσζεο εληφο πεξηνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ, νη εκπιεθφκελνη θνξείο, ε πεξηνρή 
θαηαζθεπήο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (ρψξνη αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ιηκέλαο κε 
απμεκέλε θίλεζε, θιπ) απνηεινχλ παξακέηξνπο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηφζν ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 
έξγνπ ζε ζρέζε κε ην ηερληθφ ηνπ αληηθείκελν, φζν θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ σο πξνο ην ζπληνληζκφ 
θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε.  
ην αλσηέξσ πιαίζην, θξίζεθε αλαγθαία ε ζπλδξνκή Σερληθνχ πκβνχινπ ππνζηήξημεο ηεο ΔΤΓΑΠ 
ΑΔ – Γηεχζπλζε Έξγσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ζε φιεο ηηο θάζεηο θαη κέρξη ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
έξγνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, ην θπζηθφ αληηθείκελν θαηαζθεπήο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) 
εξγνιαβίεο σο αθνινχζσο. 
 
2.1 Δπγολαβίερ Γικηύυν 
 
ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Α-455: 
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΔ ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ, ΝΣΡΑΦΙ, ΑΓΙΟΤ 
ΠΤΡΙΓΩΝΑ, ΓΙΩΝΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ» 
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ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 1 
Φπζηθφ Αληηθείκελν: Γίθηπν ζπιινγήο αθαζάξησλ Πεξηνρήο Πηθεξκίνπ-Νηξάθη, Αγ. ππξίδσλα θαη 
Γηψλε. 
Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη ε θαηαζθεπή ησλ Έξγσλ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ (θχξησλ θαη 
δεπηεξεπφλησλ αγσγψλ βαξχηεηαο, ησλ απαηηνχκελσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, ζπκβνιήο ή/θαη πηψζεο 
ζηηο πεξηνρέο ησλ νηθηζκψλ Πηθεξκίνπ, Νηξάθη θαη Αγίνπ ππξίδσλα, Γηψλεο ηνπ Γήκνπ Ραθήλαο – 
Πηθεξκίνπ, ηνπ Κεληξηθνχ πιιεθηεξίνπ Πηθεξκίνπ, ν νπνίνο νδεγεί ηα ιχκαηα ησλ παξαπάλσ 
πεξηνρψλ ζηνλ πξνβιεπφκελν Γπηηθφ Αγσγφ – Γ (βαζηθφ ζπιιεθηήξα βνξείσλ Μεζνγείσλ πνπ ζα 
θαηαζθεπαζηεί απφ άιιε εξγνιαβία) θαη ελ ζπλερεία ζην πξνβιεπφκελν ΚΔΛ Γήκσλ Ραθήλαο - 
Πηθεξκίνπ θαη πάησλ - Αξηέκηδαο, θαζψο θαη ησλ πέληε αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ (ηεζζάξσλ 
αληιηνζηαζίσλ θαηάζιηςεο θαη ελφο αληιηνζηαζίνπ αλχςσζεο, κε ηνλ απαηηνχκελν Ζ/Μ εμνπιηζκφ θαη 
ηνπο αληίζηνηρνπο δίδπκνπο θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο) ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα, Γηψλεο. 
Δπηπιένλ ζην Έξγν πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ ησλ αθηλήησλ κε 
ην δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ (θξεάηην πξνζαξκνγήο θαη δηαθιάδσζε απφ ξπκνηνκηθή γξακκή 
κέρξη ηνλ αγσγφ αθαζάξησλ). 
 
 
ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Α-456: 
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Δ 
ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑ- ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ – ΑΡΣΔΜΙΓΟ» 
ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 2 
Φπζηθφ Αληηθείκελν: Πεξηιακβάλνληαη νη αγσγνί κεηαθνξάο, νη θχξηνη αγσγνί θαη ην δεπηεξεχνλ δίθηπν 
ησλ πεξηνρψλ ησλ Γήκσλ, θαζψο θαη ην ρεξζαίν ηκήκα ηνπ αγσγνχ δηάζεζεο. 
Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε θαηαζθεπή έξγσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ (εζσηεξηθψλ δηθηχσλ, 
αγσγψλ κεηαθνξάο θαη εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ) ζε πεξηνρέο ησλ Γήκσλ Ραθήλαο- Πηθεξκίνπ θαη 
πάησλ-Αξηέκηδνο θαζψο θαη ζε ηκήκαηα ησλ νηθηζκψλ Ν. Βνπηδά θαη Μάηη ηεο Γ.Δ. Νέαο Μάθξεο. 
Σειηθφο απνδέθηεο ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο ζα είλαη ην πξνβιεπφκελν Κέληξν Δπεμεξγαζίαο 
Λπκάησλ (ΚΔΛ) ην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί ζηε ζέζε «Πιαηχ Υσξάθη», ε νπνία βξίζθεηαη ζηα 
δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ πάησλ - Αξηέκηδνο. Σα έξγα ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλνπλ ηα 
θεληξηθά αληιηνζηάζηα Ραθήλαο θαη Αξηέκηδαο, ηα θαηάληε απηψλ έξγα γηα ηελ πξνζαγσγή ησλ 
ιπκάησλ ζην ΚΔΛ, ηα εζσηεξηθά δίθηπα αθαζάξησλ θαη ινηπνχο δεπηεξεχνληεο αγσγνχο. 
Δπηπιένλ, ζηελ εξγνιαβία πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ ησλ 
αθηλήησλ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ (θξεάηην πξνζαξκνγήο θαη δηαθιάδσζε απφ 
ξπκνηνκηθή γξακκή κέρξη ηνλ αγσγφ αθαζάξησλ 
 
 
Δπγολαβία Α-457:  
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Δ 
ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΔΜΙΓΑ» 
ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 3 
Φπζηθφ Αληηθείκελν: Πεξηιακβάλνληαη νη θχξηνη αγσγνί θαη ην δεπηεξεχνλ δίθηπν ησλ πεξηνρψλ ηνπ 
Γήκνπ πάησλ – Αξηέκηδαο. 
Γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ ζπιινγήο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ζπλνιηθά επηά 
(7) αληιηνζηαζίσλ, ελφο (1) ζηε Γ.Δ πάησλ θαη έμη (6) ζηε Γ.Δ Αξηέκηδαο, εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν (2) 
ηνπηθήο αλχςσζεο. Οη ζπιιεθηήξηνη αγσγνί ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε ηέηνηεο δηακέηξνπο ψζηε λα 
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εμππεξεηνχλ πέξαλ ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ απνρεηεπφκελσλ πεξηνρψλ, θαη κειινληηθά δίθηπα 
ζπιινγήο αθαζάξησλ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. 
Σν ζχλνιν ησλ απνρεηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζα νδεγείηαη – είηε βαξπηηθά είηε δηακέζνπ αληιηνζηαζίνπ 
θαη θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ - ζην πξνβιεπφκελν Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΚΔΛ) ησλ Γήκσλ 
Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ θαη πάησλ – Αξηέκηδνο, ην νπνίν ρσξνζεηείηαη ζηε ζέζε «Πιαηχ Υσξάθη» 
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ πάησλ – Αξηέκηδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ΒΑ φξηα ηεο Γ.Δ. πάησλ. 
Πέξαλ ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή δηθηχσλ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, ζηελ παξνχζα εξγνιαβία πεξηιακβάλνληαη θαη ηξεηο (3) πεξηπηψζεηο φπνπ 
ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ε δηέιεπζε ησλ αγσγψλ ζα γίλεη ρσξίο αλνηθηφ φξπγκα αιιά κε ρξήζε 
κεζφδσλ αθαίξεζεο εδαθηθνχ πιηθνχ, δειαδή κε θαηαζθεπή Μηθξνζήξαγγαο (Microtunneling – Pipe 
Jacking). Οη ηξεηο απηέο πεξηπηψζεηο αθνξνχλ:  

x ζηνλ Κεληξηθφ πιιεθηήξα ΚΑΑ Λνχηζαο (Γ.Δ. Αξηέκηδαο), φπνπ ιφγσ κεγάισλ βαζψλ 
νξπγκάησλ ζα θαηαζθεπαζηεί κηθξνζήξξαγα κήθνπο πεξί ηα 825,00m κε ρξήζε 
ηζηκεληνζσιήλσλ pipe-jacking D800 

x ζην πιιεθηήξα ΑΛ3Α (Γ.Δ. Αξηέκηδαο), φπνπ ιφγσ δηέιεπζεο ηνπ αγσγνχ πιεζίνλ ηνπ 
αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Ηεξνχ Αξηέκηδαο Σαπξνπφινπ – θαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο 
αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ - ζα θαηαζθεπαζηεί κηθξνζήξξαγα κήθνπο πεξί ηα 470,00m 
κε ρξήζε ηζηκεληνζσιήλσλ pipe-jacking D600 

x ζηνλ Γπηηθφ πιιεθηήξα (Γ.Δ. πάησλ), φπνπ ιφγσ κεγάισλ βαζψλ νξπγκάησλ ζα 
θαηαζθεπαζηεί κηθξνζήξξαγα κήθνπο πεξί ηα 494,00m κε ρξήζε ηζηκεληνζσιήλσλ 
pipe-jacking DN400. 

Δπηπιένλ, ζηελ εξγνιαβία πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ ησλ 
αθηλήησλ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ (θξεάηην πξνζαξκνγήο θαη δηαθιάδσζε απφ 
ξπκνηνκηθή γξακκή κέρξη ηνλ αγσγφ αθαζάξησλ 
 
 
2.2 Δπγολαβία καηαζκεςήρ Κένηπος Δπεξεπγαζίαρ Λςμάηυν 
 
ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Α-458: 
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΘΑΛΑΙΟΤΑΓΩΓΟΤ 
ΓΙΑΘΔΗ» 
ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 4 
 
χζηεκα δεκνπξάηεζεο: Αλνηθηή δηαδηθαζία κε θξηηήξην αλάζεζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 
Φπζηθφ Αληηθείκελν: Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, Τπνζαιάζζηνο Αγσγφο Γηάζεζεο, Κέληξν 
Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο 
 
2.2.1 Θέζε ηνπ έξγνπ 
Σν ΚΔΛ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί ζηε ζέζε «Πιαηχ Υσξάθη», πνπ απέρεη πεξίπνπ: 
� 1,5 km πεξίπνπ αλάληε ηεο δηαζηαχξσζεο Ραθήλαο θαη 
� 500 m αλαηνιηθά ηεο Λεσθφξνπ Μαξαζψλνο. 
Ζ έθηαζε ηνπ γεπέδνπ ηνπ Κέληξνπ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ αλέξρεηαη ζε 121 ζηξέκκαηα πεξίπνπ. 
 
2.2.2 Παξνρέο θαη Φνξηία ρεδηαζκνχ 
Ο ζρεδηαζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ βαζίδεηαη ζηα νξηζηηθνπνηεκέλα δεδνκέλα 
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ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα, ζηνλ νπνίν δίδνληαη νη παξνρέο θαη ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ. 
 

 Παποσέρ και θοπηία ζσεδιαζμού ΚΔΛ 
 
 
 
 

2030 2040 2060 

Υεηκ. Θέξνο Υεηκ. Θέξνο Υεηκ. Θέξνο 

Ι.Π Η.Κ 76.000 135.000 120.000 180.000 170.000 225.000 
Qζσεδ. 
(μέζη 

ημ/ζια) 
m3/d 15.571 23.646 25.115 32.593 39.601 45.224 

Παποση 
αισμήρ l/s 286 538 455 741 705 1.017 

Μέγιζηη 
ημ/ζια m3/d 19.447 29.671 31.595 41.098 49.801 57.037 

BOD5 kg/d 4.560 8.100 7.200 10.800 10.200 13.500 

SS kg/d 5.700 10.125 9.000 13.500 12.750 16.875 

TN kg/d 760 1350 1200 1800 1700 2250 
TP kg/d 190 337,5 300 450 425 562,5 

BOD 5 mg/l 293 343 287 331 258 299 
SS mg/l 366 428 358 414 322 373 
TN mg/l 49 57 48 55 43 50 
TP mg/l 12 14 12 14 11 12 

 
 
Ζ δεκνπξάηεζε ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (ΓΠΚ, Βηνινγηθή 
Δπεμεξγαζία, Δπεμεξγαζία ηιχνο) ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζέξνπο ηεο Α1 Φάζεο 
(2030), ελψ ηα έξγα εηζφδνπ, πξνεπεμεξγαζίαο, απνιχκαλζεο θαη δηάζεζεο ζα δεκνπξαηεζνχλ γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο ηειηθήο θάζεο ηνπ έξγνπ (2060) γηα ηα έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ ζέξνπο ηνπ 2030 γηα ηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθά έξγα. 
 
2.2.3 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε ιπκάησλ 
Ζ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ζην ΚΔΛ ησλ Γήκσλ Ραθήλαο -Πηθεξκίνπ θαη Αξηέκηδαο-πάησλ  ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε βάζε ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ 
θαη ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πιένλ απζηεξψλ απαηηήζεσλ επεμεξγαζίαο γηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ιπκάησλ γηα ζθνπνχο απεξηφξηζηεο άξδεπζεο θαη αζηηθήο‐πεξηαζηηθήο 
ρξήζεο, φπσο απηέο έρνπλ ηεζεί απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην (ΚΤΑ νηθ. 145116/2011 (ΦΔΚ  
354Β/08.03.2011) θαη ΚΤΑ νηθ. 191002/2013 (ΦΔΚ 2220Β/09.09.2013)). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο.  
Χζηφζν, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επειημία αιιά θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΛ, 
παξάιιεια κε ηελ βαζηθή απηή επηινγή θαη ηα έξγα ππνδνκήο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, δηαηεξείηαη ε 
δπλαηφηεηα δηάζεζεο ηεο πιενλάδνπζαο πνζφηεηαο ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ δελ 
δχλαηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί, θπξίσο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κέζσ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ 
δηάζεζεο θαηαιιήινπ κήθνπο θαη δηαρπηήξα ζηνλ Δπβντθφ θφιπν ζην αθξσηήξην Βειάλη.  
 
2.2.4 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηιχνο 
Ζ παξαγφκελε αθπδαησκέλε ηιχο ζα νδεγείηαη είηε ζην ΚΔΛ Φπηηάιεηαο φπνπ ζα πθίζηαηαη 
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πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα ζεξκηθήο μήξαλζεο, είηε ζε άιιε αδεηνδνηεκέλε 
εγθαηάζηαζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εδαθηθή δηάζεζή ηεο ή ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 
ηεο δπλακηθνχ. 
 
2.2.5 Μέζνδνο επεμεξγαζίαο 
Πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή πξνρσξεκέλεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ζε ζχζηεκα βηναληηδξαζηήξσλ 
κεκβξαλψλ (MBR), αθνινπζνχκελε απφ θαηάιιειν ζχζηεκα απνιχκαλζεο κε UV, κε ζηφρν ηελ ζε 
θάζε πεξίπησζε παξαγσγή πνηφηεηαο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαηάιιεισλ γηα απεξηφξηζηε 
επαλαρξεζηκνπνίεζε γηα ζθνπνχο άξδεπζεο, αζηηθήο θαη πεξηαζηηθήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 
(ππξφζβεζε, άξδεπζε πξαζίλνπ, πιχζηκν δξφκσλ θαη ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ θιπ), φπσο απηέο 
έρνπλ ηεζεί κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. (Παξάξηεκα Η, Πίλαθαο 3 ηεο ΚΤΑ 145116/2011).  
 

 
2.2.6 Τπνζαιάζζην ηκήκα αγσγνχ δηάζεζεο 
Σν ηκήκα ησλ έξγσλ δηάζεζεο πνπ αθνξά ζηνλ ππνζαιάζζην αγσγφ δηάζεζεο, απνηειείηαη απφ ηα 
εμήο έξγα: 

x Τπνζαιάζζηνο αγσγφο κέρξη ην ηκήκα ηνπ δηαρπηήξα 
x Φξεάηην δηθιείδσλ  
x Σκήκα δηαρπηήξα 

Ο ππνζαιάζζηνο αγσγφο δηάζεζεο πξνβιέπεηαη απφ HDPE 3εο γεληάο, PN 12,5atm, κε δηάκεηξν 
D800 θαη θέξεη ζηελ θαηάιεμή ηνπ, αλνηρηά ηνπ αθξσηεξίνπ Βειάλη, δηαρπηήξα κε δχν θιάδνπο 
θαηάιιειεο δηακφξθσζεο κε ζηφρν ηελ βέιηηζηε αξαίσζε ηεο εθξνήο θαηά ηελ επαθή ηεο κε ην 
ζαιαζζηλφ λεξφ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κηθξνβηαθήο κφιπλζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζαιάζζηνπ απνδέθηε θαη ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 
Eπηιέγεηαη δηάζεζε ζε βάζνο 50 m, ιφγσ ηεο ζπλδπαζηηθά κεγαιχηεξεο επηηπγραλφκελεο αξαίσζεο 
ηεο επεμεξγαζκέλεο εθξνήο πιεζίνλ ηεο αθηήο. Ζ δηάζεζε ζα γίλεη ζε 2 θιάδνπο δηαρπηήξα θαη κε 56 
ζηφκηα ζπλνιηθά, δηακέηξνπ Φ125 αλά 6 m κε νξηδφληηα γσλία εθηφμεπζεο (28 ζηφκηα αλά δηαρπηήξα), 
ζε απφζηαζε 2,2 km πεξίπνπ απφ ηελ αθηνγξακκή. Ο δηαρπηήξαο ζα έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 336 κέηξα 
(168 κέηξα αλά θιάδν δηαρπηήξα) θαη νλνκαζηηθή δηάκεηξν απφ DN 800 mm έσο DN 315 mm. 
 
Ο ππνζαιάζζηνο αγσγφο θαη ν δηαρπηήξαο ζα είλαη πιήξσο ζσξαθηζκέλνο κέρξη θαη ην βάζνο 
εθβνιήο ηνπ γηα πξνζηαζία απφ θξνχζε άγθπξαο αιιά θαη πξνζηαζία απφ δξάζεηο 
θπκάησλ/ξεπκάησλ, ηφζν γηα ηελ εληφο δψλεο ζξαχζεο θχκαηνο πεξηνρή (ζε βάζνο πεξίπνπ -2.5 m) 
φζν θαη γηα ηελ πεξηνρή εθηφο δψλεο ζξαχζεο πεξηνρή θαη κέρξη ην βάζνο εθβνιήο.  
 
2.2.9 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο θαη Δλεκέξσζεο – Κηήξην Γηνίθεζεο ΗΗ 
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ελφο πξφηππνπ Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ 
Δςαιζθηηοποίηζηρ και Δνημέπυζηρ (ΚΠΔΔ) εληφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ Κέληξνπ Δπεμεξγαζίαο 
Λπκάησλ (ΚΔΛ) ησλ Γήκσλ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ θαη Αξηέκηδνο-πάησλ. Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο 
ηνπ ελ ιφγσ Κέληξνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ 
πεξηνρή (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ θαη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πνπ απνξξένπλ απφ ην 
εγθεθξηκέλν ρέδην Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αηηηθήο) θαη γηα ηνλ 
ιφγν απηφ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ΚΔΛ.  
Σν ΚΠΔΔ, πνπ ζα θαηαιακβάλεη κε ηνλ άκεζν πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ζπλνιηθή έθηαζε 23 
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ζηξεκκάησλ ζην Β.Γ ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ΚΔΛ, ζα έρεη πνιπρξεζηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ αθελφο 
ζα εμππεξεηεί εξεπλεηηθέο δξάζεηο, δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο 
ρξήζεηο ηνπ αλαθηεκέλνπ λεξνχ, αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. 
Σν ΚΠΔΔ ζα απνηειείηαη απφ δχν ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο: 
� Σηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη  
� Σνλ Πεξηβάιινληα Υψξν 

Σν θηίξην ζα είλαη ηζφγεην θαη ζα έρεη εκβαδφλ 1.135κ² κε εζσηεξηθφ αίζξην εκβαδνχ 172κ².   
Λεηηνπξγηθά, ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ αίζνπζα εθζέζεσλ/ζεκηλαξίσλ & πξνβνιψλ, γξαθεία 
ππνζηήξημεο πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο, θιπ.. 
Ο πεξηβάιινληαο ρψξνο ηνπ ΚΠΔΔ ζρεδηάζζεθε κε βηνθιηκαηηθά θξηηήξηα θαη πεξηιακβάλεη: 

x Υψξνπο αλάπηπμεο πηινηηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ ζηήξημε εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αλαθηεκέλνπ λεξνχ θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ 
πφξσλ. 

x Υψξνπο αλζφθεπσλ θαη ιαραλφθεπσλ γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζπκκεηνρή 
ζρνιείσλ θαη πνιηηψλ, πδάηηλεο επηθάλεηεο κε λνχθαξα θαη ςάξηα κε ρξήζε ηνπ παξαγφκελνπ 
αλαθηεκέλνπ λεξνχ απφ ην ΚΔΛ. 

x Εψλεο πξαζίλνπ πςειήο θχηεπζεο ζηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλαο 
θπζηθφο  θξάρηεο  πεξηκεηξηθά θαη δψλεο  ρακειήο θχηεπζεο εζσηεξηθά, κε γλψκνλα ηηο 
αξρέο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ κε ρξήζε ηνπ 
παξαγφκελνπ αλαθηεκέλνπ λεξνχ απφ ην ΚΔΛ. 

 
2.3 Δξυηεπικέρ Γιακλαδώζειρ και άλλα ςποέπγα ενηαζζόμενα ζηο έπγο αποσέηεςζηρ  
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ «πιινγή, Δπεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ Γήκσλ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ θαη 
πάησλ-Αξηέκηδνο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε-δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ», εκπίπηεη 
επίζεο ην θπζηθφ αληηθείκελν θαηαζθεπήο ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ (πξνο ζχλδεζε ησλ 
αθηλήησλ) ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζηηο εξγνιαβίεο ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο (Α-455, Α-456 θαη Α-457).  
 
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ ηνπ ΚΔΛ γηα απεξηφξηζηε άξδεπζε ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν απηνχ, ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζηα δηνηθεηηθά 
φξηα ησλ εμππεξεηνχκελσλ Γήκσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ ρεδηαζκφ Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο 
ΔΤΓΑΠ ΑΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχληαμεο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ/ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ 
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο.  
 
Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ν ζπληνληζκφο κε εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα αξραηνινγηθψλ 
επξεκάησλ, κεηαηνπίζεσλ δηθηχσλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο θαη εξγαζίεο δεκνζηφηεηαο ηνπ 
έξγνπ. 
Σν αληηθείκελν ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ Τπνζηήξημεο αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ηνπ Δξγνδφηε ζηηο 
εξγαζίεο πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ «πιινγή, Δπεμεξγαζία 
αζηηθψλ ιπκάησλ Γήκσλ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ θαη πάησλ-Αξηέκηδνο θαη 
επαλαρξεζηκνπνίεζε-δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ». 
 
2.4 Τπάπσοςζερ Μελέηερ 

1. Οξηζηηθή Μειέηε Γηθηχσλ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ Ραθήλαο 
2. Οξηζηηθή Μειέηε Γηθηχσλ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ Αξηέκηδνο 
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3. Οξηζηηθή Μειέηε Γηθηχσλ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ Πηθεξκίνπ θαη Νηξάθη 
4. Οξηζηηθή Μειέηεο Γηθηχσλ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ πάησλ 
5. Οξηζηηθή Μειέηε Γηθηχσλ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ Αγ. ππξίδσλα & Καιιηηερλνχπνιεο 
6. Οξηζηηθή Μειέηε Βαζηθψλ πιιεθηήξσλ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ Β. Μεζνγείσλ 
7. Γεσηερληθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο ζην πιαίζην εθπφλεζεο νξηζηηθψλ κειεηψλ απνρέηεπζεο 

αθαζάξησλ πεξηνρήο Β. Μεζνγείσλ. 
8. Πξνκειέηε Κέληξνπ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΚΔΛ) Γήκσλ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ & 

πάησλ-Αξηέκηδνο θαη ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ δηάζεζεο 
9. Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 
10. Παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο: «χκβνπινο ππνζηήξημεο ηεο ΔΤΓΑΠ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη 

δξνκνιφγεζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ νηθηζκψλ  Β’ πξνηεξαηφηεηαο ηεο 
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (πεξίπησζε Ραθήλαο θαη Αξηέκηδνο)». 

11. Γεληθφο ρεδηαζκφο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ ησλ ΚΔΛ 
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

 
 
Γηα ην έξγν απνρέηεπζεο έρνπλ εθδνζεί νη παξαθάησ εγθξίζεηο θαη αδεηνδνηήζεηο θαη έρνπλ ππνγξαθεί 
νη παξαθάησ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο: 

ΔΓΚΡΙΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ 
 

ύμβοςλορ Τποζηήπιξηρ ηεο ΔΤΓΑΠ ζηελ πξνεηνηκαζία & δξνκνιφγεζε ησλ 
έξγσλ δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ Β' πξνηεξαηφηεηαο ηεο Αλ. Αηηηθήο 
(Ραθήλα θαη Αξηέκηδα) 

19945/05-12-2018/  
Γ ΔΤΓΑΠ  

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ - ΜΠΔ ΑΔΠΟ 03-10-2018 
ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΡΑΦΗΝΑ 19937/28-11-2018/  

Γ ΔΤΓΑΠ 
ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΑ 19938/28-11-2018/  

Γ ΔΤΓΑΠ 
ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ 
ΚΑΙ ΝΣΡΑΦΙ 

19914/14-11-2018/  
Γ ΔΤΓΑΠ 

ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΠΑΣΩΝ 19946/05-12-2018/  
Γ ΔΤΓΑΠ 

ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΑΓ. 
ΠΤΡΙΓΩΝΑ & ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΟΤΠΟΛΗ 

19947/05-12-2018/  
Γ ΔΤΓΑΠ 

ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΒΑΙΚΩΝ ΤΛΛΔΚΣΗΡΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ Β. ΜΔΟΓΔΗΧΝ 

19948/05-12-2018/  
Γ ΔΤΓΑΠ 

ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΔ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΚΠΟΝΖΖ 
ΟΡΗΣΗΚΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΖ Β. 
ΜΔΟΓΔΗΧΝ 

19936/28-11-2018/  
Γ ΔΤΓΑΠ 

ΓΔΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΧΝ ΔΚΡΟΧΝ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
ΛΤΜΑΣΧΝ-ΚΔΛ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

19596/4-4-2018/  
Γ ΔΤΓΑΠ 

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΔΙ 
 

ΑΠΟΦΑΖ ΔΓΚΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΧΝ 3 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2018  
(ΑΓΑ: 68Ν04653Π8-Τ7Ρ) 

ΔΓΚΡΙΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΤΓΑΠ – ΓΗΜΩΝ 
 

Πξνγξακκαηηθή χκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γεπηεξεχνληνο Γηθηχνπ 
Απνρέηεπζεο κεηαμχ ΔΤΓΑΠ ΑΔ θαη Γήκσλ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ θαη 
πάησλ-Αξηέκηδαο  

19238/22-06-2017/ 
Γ ΔΤΓΑΠ 
101/2017 ((ΑΓΑ: 
ΦΓΖΦΧ16-ΓΔΡ )/Γεκνηηθφ 
πκβνχιην Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ  
201/2017  (ΑΓΑ: 
6ΡΘΑΧ1Υ-ΦΟΦ) /Γεκνηηθφ 
πκβνχιην πάησλ-Αξηέκηδνο 
202/2017  Γλσκνδφηεζε  
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Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα 
ππνγξαθή ζχκβαζεο 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 28/7/2017 
Πξνγξακκαηηθή χκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ 
κεηαμχ  ΔΤΓΑΠ ΑΔ θαη Γήκνπ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ  

20050/16-01-19 / 
Γ ΔΤΓΑΠ 
449/2018  (ΑΓΑ: 
6ΗΤΤΧ16-Τ39) /Γεκνηηθφ 
πκβνχιην Γήκνπ 
085/2019  Γλσκνδφηεζε  
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα 
ππνγξαθή ζχκβαζεο 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 21/2/2019 
Πξνγξακκαηηθή χκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ 
κεηαμχ  ΔΤΓΑΠ ΑΔ θαη Γήκνπ πάησλ-Αξηέκηδαο  
 

20051/16-01-2019/ 
Γ ΔΤΓΑΠ 
482/2018 (ΑΓΑ: 60ΓΧ1Υ-3ΦΣ) 
/Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ 
137/2019  Γλσκνδφηεζε  
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα 
ππνγξαθή ζχκβαζεο 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 05/03/2019 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
 
3.1 Γενικά 
ην αληηθείκελν ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ-Σ πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαη 
ππνβνήζεζεο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, ζε φπνην ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «πιινγή, 
Δπεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ Γήκσλ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ θαη πάησλ-Αξηέκηδνο θαη 
Δπαλαρξεζηκνπνίεζε-Γηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ» δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ.  
 
Καηά ζπλέπεηα, αληηθείκελν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο είλαη ε ππνζηήξημε απφ ηνλ Σερληθφ χκβνπιν, ν 
νπνίνο ζα ζςνεπικοςπήζει ηον αναθέηονηα θοπέα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «πιινγή, 
Δπεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ Γήκσλ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ θαη πάησλ-Αξηέκηδνο θαη 
Δπαλαρξεζηκνπνίεζε-Γηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ». Σελ επζχλε ηεο θαηαζθεπήο έρεη 
απνθιεηζηηθά ν αλαζέησλ θνξέαο, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη ζε θακία 
πεξίπησζε δελ κεηαβηβάδεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ζηνλ Σερληθφ χκβνπιν. Ο ηειεπηαίνο αναλαμβάνει 
ηην ςποζηήπιξη και ςποβοήθηζη ηος αναθέηονηα θοπέα, ζε επίπεδο ζςμβοςλών και 
ςποδείξευν. 
 
Ο ξφινο ηνπ Σ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο είλαη δηηηφο. Αθνξά ζηελ παξνρή ηερληθψλ 
ζπκβνπιψλ θαη πξνηάζεσλ ιχζεσλ ζε ζέκαηα δεκνπξάηεζεο, κειέηεο θαη θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο, 
αιιά θαη ζηηο ελέξγεηεο/πξνηάζεηο γηα ην ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο 
ψζηε απηφ λα νινθιεξσζεί εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ.  
 
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζα απνβιέπεη ζηελ άξηηα, έληερλε, εκπξφζεζκε θαη άλεπ νηθνλνκηθψλ 
ππεξβάζεσλ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, κε ζπκκφξθσζε κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
έληαμε ηνπ έξγνπ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 
Αλάπηπμε 2014-2020». 
 
Οη εξγαζίεο ηνπ Σ πεξηιακβάλνπλ: 
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> Δξγαζίεο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ Σ, 
> Δξγαζίεο πξν ησλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
> Δξγαζίεο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο (κεηά ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ησλ έξγσλ) θαη ηελ πεξίνδν 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΛ 
Οη εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ελδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά. 
Πξνο απνθπγήλ ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ, ν Σ θαη νη εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη, δελ 
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε θαλέλα άιιν ηξφπν ζηε θάζε δεκνπξάηεζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 
πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.  
Οη εξγαζίεο ηνπ Σ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ εξγνιαβηψλ πνπ ζα δεκνπξαηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 
έξγνπ «πιινγή, Δπεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ Γήκσλ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ θαη πάησλ-Αξηέκηδνο 
θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζε-Γηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ». 
 
3.2  Δπγαζίερ με ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ηος Σ 
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ, ν Σ εθπνλεί αλαιπηηθφ ζρέδην γηα ηελ δηνίθεζε θαη ην 
ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο σο εμήο,  

♦ ρέδην γηα ηελ Γηνίθεζε θαη ην πληνληζκφ ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε θάζε θάζε 
πινπνίεζεο. Δλδεηθηηθά ην ρέδην ζα πεξηιακβάλεη, ανάλσζη ηοσ έργοσ ζε σποέργα, 
ζρέδην γηα ηελ διατείριζη ηων εμπλεκομένων ζην έξγν θαη ησλ αληίζηνηρσλ απαηηήζεψλ 
ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ ησλ Αξρψλ Υξεκαηνδφηεζεο), 
τρονοδιάγραμμα έργοσ αποτέηεσζης ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εξγαζίεο ηνπ Σ, ζρέδην γηα ηε 
δηαρείξηζε ηνπ προϋπολογιζμού ηοσ έργοσ, οργανόγραμμα έργοσ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σ), ζρέδην ζσζηήμαηος αναθοράς και 
πληροθόρηζης (Πξφηππα Δθζέζεσλ Πξνφδνπ Έξγνπ, Πξφηππα Αλαθνξψλ Πξνφδνπ 
Αλαδφρσλ θιπ.), ζρέδην διατείριζης ηων επικοινωνιών κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, 
ζρέδην γηα ηε διατείριζη ηων πιθανών κινδύνων, ζρέδην γηα ηε διατείριζη αιηημάηων 
αλλαγών ζην έξγν, θαη φηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ζπληνληζκφ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ην ρέδην γηα ηελ Γηνίθεζε θαη ην πληνληζκφ ηνπ έξγνπ ζα 
πεξηιακβάλεη θαη ηα αθφινπζα: 
♦ ρέδην Δλεξγεηψλ ινηπψλ Δκπιεθφκελσλ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ, πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελεξγεηψλ ησλ Γήκσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ θαζψο θαη ησλ αξκφδησλ αξραηνινγηθψλ ππεξεζηψλ) ψζηε λα 
δηαζθαιηζζεί ε νκαιή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

♦ ρέδην Δλεξγεηψλ ηεο χκβαζεο ηνπ Σ, φπνπ ζα απνηππψλνληαη νη ελέξγεηέο ηνπ γηα θάζε 
θάζε ηνπ έξγνπ δειαδή, πξν ησλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο, θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΛ.  Σν ζρέδην ζα πεξηιακβάλεη 
επίζεο ην νξγαλφγξακκα ηνπ Σ κε ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν απαζρφιεζεο γηα θάζε θάζε 
ηνπ έξγνπ θαη γηα θάζε ελέξγεηα.  

Σν ζρέδην γηα ηελ δηνίθεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε εληφο ηξηάληα 
(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ 
απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο αιιά θαη ηεο 
ζχκβαζεο ηνπ Σ. 
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3.3  Δπγαζίερ ππο ηυν ζςμβάζευν καηαζκεςήρ ηος έπγος 
Καηά ηελ θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδφρσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Σερληθφο 
χκβνπινο (Σ) ζα ππνζηεξίδεη ηελ Τπεξεζία ζηα θάησζη: 

x Γηα ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο Δξγνιαβίαο Α-458 «Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 
(ΚΔΛ) Γήκσλ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ θαη πάησλ-Αξηέκηδαο» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο, ν 
Σ ζα ππνζηεξίδεη ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓ) ζε νπνηνδήπνηε δήηεκα ηπρφλ ηεζεί απφ 
απηή, κέζσ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Γηεχζπλζε Έξγσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο), ζηηο απαηηήζεηο 
ησλ δηεπθξηληζηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζέζνπλ νη δηαγσληδφκελνη. Ζ αξκφδηα 
Τπεξεζία ζα κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ ζηνλ Σ θαη απηφο αθνχ ηα 
επεμεξγαζηεί, ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ζηελ Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο εληφο ην πνιχ 
πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ εξσηεκάησλ. 

x Γηα ηελ αλσηέξσ Δξγνιαβία, ν Σ ππνζηεξίδεη ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓ) ζηελ 
αμηνιφγεζε-βαζκνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ, κέζσ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 
Πεξαηηέξσ, δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ ιεπηνκεξή αλάιπζε νπνηνπδήπνηε κεκνλσκέλνπ 
ηερληθνχ δεηήκαηνο ηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓ), κέζσ ηεο αξκφδηαο 
Τπεξεζίαο, εληφο ην πνιχ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

x Ο Σ γλσκνδνηεί (γηα ηερληθά θαη δηαδηθαζηηθά ζέκαηα) ηεο Δξγνιαβίαο Α-458 επί ηπρφλ 
πξνζθπγψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ γηα φπνηα ζέκαηα ηνπ δεηεζεί γλσκνδφηεζε απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓ), κέζσ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε 
γλσκνδφηεζεο, ε νπνία παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία ην πνιχ εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ πξνζθπγψλ ζε απηφλ. 

x Γηα φιεο ηηο Δξγνιαβίεο ηνπ έξγνπ (Τπνέξγα 1 έσο θαη 4, παξ. 3.7 ηνπ παξφληνο), Ο Σ 
ππνζηεξίδεη ηελ Τπεξεζία ζε φια ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχλ έσο ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 
εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 
3.4  Δπγαζίερ καηά ηη θάζη καηαζκεςήρ ηος έπγος (μεηά ηην ςπογπαθή ηυν επγολαβικών 
ζςμβάζευν). 
Μεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο κε ηνπο αλαδφρνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο θαη δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΛ, ην αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σ αλαιχεηαη 
σο αθνινχζσο: 
 
3.4.1 Έλεγσορ μελεηών 

x Γηα ηελ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ Α-458 (ελφηεηα 2.2) πνπ αθνξά ζην ΚΔΛ, ην ΚΠΔΔ θαη ζηνλ 
ππνζαιάζζην αγσγφ δηάζεζεο, ν Σ ζπκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, ησλ 
κειεηψλ εθαξκνγήο πνπ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο κε βάζε ηε 
κειέηε πξνζθνξάο ηνπ, ηνλ Καλνληζκφ κειεηψλ ηνπ έξγνπ, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. 

x Γηα ηηο ΔΡΓΟΛΑΒΗΔ Α-455, Α-456, Α-457 (ελφηεηα 2.1) πνπ αθνξνχλ ζηα δίθηπα 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, ν Σ ζπκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο πνπ 
ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ νη αλάδνρνη θαηαζθεπήο γηα εηδηθά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ 
(κηθξνζήξαγγεο, ζήξαγγα Αξηέκηδαο θιπ.), κε βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηηο 
εξγνιαβηθέο ζπκβάζεηο, θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. 
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x Δπηπιένλ, ν Σ ζα ζπκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν φισλ ησλ επί κέξνπο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ 
θαη ησλ ινηπψλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηνπο αλαδφρνπο θαηά ηε θάζε 
θαηαζθεπήο. 

x Ο έιεγρνο φισλ ησλ αλσηέξσ, ζα αθνινπζεί θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο πνπ ζα 
θαζνξηζζνχλ θαη απφ ηηο αξκφδηεο ρξεκαηνδνηηθέο αξρέο. 

x Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην αληηθείκελν ηνπ Σ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο γηα 
ηηο ηπρφλ επηπιένλ θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Σ ζηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεηέσλ, ζα αθνινπζεί ηελ παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ 
κειεηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο αλαδφρνπο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ν Σ ζα 
ζπληάζζεη θαη ζα ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, πνπ ζα 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε  Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κε βάζε ην είδνο ηεο κειέηεο θαη ηελ απαηηνχκελε 
εξγαζία.  
Καηά ηην διαδικαζία ηηρ ηεσνικήρ γνυμοδόηηζηρ θα επιζημαίνονηαι κάθε θοπά και οι 
ζςνέπειερ ηυν πποηεινόμενυν επιλογών ζηιρ σπονικέρ και οικονομικέρ δεζμεύζειρ ηος έπγος 
και θα πποηείνεηαι ανάλογο ζσέδιο πποληπηικών ενεπγειών ή ζσέδιο διασείπιζηρ/επίλςζηρ 
ηυν πιθανών αποκλίζευν. 
 
3.4.2 Έλεγσορ λοιπών παπαδοηέυν Αναδόσυν 
Ο Σ ζα ζπκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ν θάζε αλάδνρνο θαηαζθεπήο θαη πνπ ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά είλαη: 

x Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο (επηκέξνπο ρξνλνδηαγξάκκαηα ππνέξγσλ) 
x Σν νξγαλφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ 
x Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ) 
x Ο θάθεινο θαη ην ζρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο (ΦΑΤ & ΑΤ) 
x Μεηξψν έξγνπ 
x Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ (φπνπ εθαξκφδεηαη) 

Ο Σ κεξηκλά ψζηε ηα αλσηέξσ παξαδνηέα ησλ Αλαδφρσλ λα είλαη ζπκβαηά κε ην εγθεθξηκέλν ρέδην 
γηα ηε Γηνίθεζε θαη ηνλ πληνληζκφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο (φπσο έρεη ππνβιεζεί απφ 
ηνλ ίδην θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΤΓΑΠ, ελφηεηα 3.2).  
Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαηαζθεπήο ησλ αλαδφρσλ (επηκέξνπο ρξνλνδηαγξάκκαηα ππνέξγσλ), 
ελζσκαηψλνληαη απφ ηνλ Σ, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ ΔΤΓΑΠ, ζην ζπλνιηθφ Υξνλνδηάγξακκα 
ηνπ Έξγνπ ην νπνίν επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 
αλαθνξάο θαη πιεξνθφξεζεο (ελφηεηα 3.4.3). 
 
3.4.3 Δθαπμογή ζςζηήμαηορ αναθοπάρ και πληποθόπηζηρ  
Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ησλ 
ππνέξγσλ, αιιά θαη ε πηνζέηεζε «θνηλήο γιψζζαο» επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ Σ, ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ησλ 
ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ζα θαζνξηζζεί ζύζηημα αναθοπάρ και πληποθόπηζηρ, κε 
θαζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ, ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ πξνφδνπ 
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απφ θαη 
πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.  
ην ζχζηεκα αλαθνξάο θαη πιεξνθφξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηάξηηζε εθζέζεσλ πξνφδνπ πξνο 
ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αξρέο, κε ηηο απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα ζα είλαη ζπκβαηφ. Σν 



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΚΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΡΟΣΤΗΚΞΗΣ  Σελίδα 15 
 

ζχζηεκα αλαθνξάο θαη πιεξνθφξεζεο έρεη θαηαξηηζηεί απφ ηνλ Σ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (3.2) θαη 
έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΤΓΑΠ. 
Ο Σ κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο αλαδφρνπο 
θαηαζθεπήο, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
3.4.4 Παπακολούθηζη θςζικήρ και οικονομικήρ πποόδος ηος έπγος  
ηα θαζήθνληα ηνπ Σ πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο 
πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ε πξφηαζε ιήςεο ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ γηα ηελ έγθαηξε θαη 
εληφο πξνυπνινγηζκνχ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο θαη ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ 
θηλδχλσλ πνπ ζα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. 
ην πιαίζην απηφ, ν Σ ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζηα παξαθάησ: 

x πκκεηνρή ζηνλ έιεγρν ησλ θαθέισλ ζχκβαζεο, πνπ απαηηνχλ πξνέγθξηζε απφ ηελ 
αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΠ. 

x πκκεηνρή ζηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ 
ησλ ππνέξγσλ, κε βάζε ην θαζνξηζκέλν ζχζηεκα αλαθνξάο θαη πιεξνθφξεζεο. 

x πκκεηνρή ζηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζεο. 
x Καηάξηηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά θαζψο θαη ησλ 

επί κέξνπο ππνέξγσλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

x Γλσκνδφηεζε επί ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ππνβάιινληαη ηνπο αλαδφρνπο θαηαζθεπήο. 
x Γλσκνδφηεζε επί ησλ ινγαξηαζκψλ σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηα θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη ζπκθσλία κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο (επηιεμηκφηεηα).  
x Έγκαιπη επιζήμανζη ζηην ΔΤΓΑΠ, επεπσόμενυν πποβλημάηυν και κινδύνυν 

ςπέπβαζηρ (σπονικών και οικονομικών), πος πποέπσονηαι είηε από ηοςρ αναδόσοςρ 
ηυν επγολαβιών, είηε από άλλα εμπλεκόμενα μέπη ή παπαμέηποςρ ηος έπγος και 
πποζδιοπιζμόρ ηυν ζσεηικών ενεπγειών για ηη διασείπιζή ηοςρ. 

x Έγθαηξε επηζήκαλζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. 

x Ο Σ ππνρξενχηαη λα γλσκνδνηεί γηα φια ηα ζηάδηα εμέιημεο ησλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο. 
Όια ηα αλσηέξσ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζην ρέδην γηα ηελ 
Γηαρείξηζε θαη ην πληνληζκφ ηνπ έξγνπ, φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΔΤΓΑΠ.  
Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν Σ είλαη ππεχζπλνο λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνηάζεηο 
πξνο ηελ ΔΤΓΑΠ ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ (ρξνληθέο, νηθνλνκηθέο, πνηνηηθέο θιπ.). 
 
3.4.5 Παπακολούθηζη καηαζκεςήρ και λειηοςπγίαρ έπγος 
ηα θαζήθνληα ηνπ Σ πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
έξγνπ ζε φηη αθνξά ζέκαηα πνηφηεηαο, ηήξεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαη Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ, Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο θιπ. ην πιαίζην απηφ, ν Σ ζα παξέρεη ππεξεζίεο 
ζπκβνχινπ πξνο ηελ ΔΤΓΑΠ ζηα παξαθάησ: 

♦ πκκεηνρή ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαζνξηζκφ ησλ 
θξηηεξίσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, πεξηιακβαλφκελεο ηεο 
επηζεψξεζεο ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

♦ Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΠΔ ησλ αλαδφρσλ θαηαζθεπήο, ν Σ νθείιεη λα 
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ππνζηεξίμεη κε φπνηνλ ηξφπν ζεσξεί νξζφ ηελ ΔΤΓΑΠ.  
♦ Τπνζηήξημε ζηνπο ειέγρνπο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα εξγνηάμηα ησλ αλαδφρσλ θαηαζθεπήο.  
♦ Τπνζηήξημε ζηνπο ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ.  
♦ Τπνζηήξημε θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο αλαδφρνπο γηα ηελ εμεχξεζε θαηάιιεισλ 

ιχζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ 
αλαθχςνπλ πξνβιήκαηα. ε πεξίπησζε ζνβαξψλ δηαθνξψλ, ν Σ ζπληάζζεη αλαιπηηθή 
αλαθνξά κε ηεθκεξίσζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πξνο ηελ ΔΤΓΑΠ. 

♦ Γλσκνδφηεζε επί ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζηνπνηήζεσλ ησλ εξγνιαβηψλ. 
♦ Γλσκνδφηεζε επί ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ αλαδφρσλ σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε 

κε ηε κειέηε πξνζθνξάο, ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ νξζή ηερληθή 
πξαθηηθή. 

♦ Γλσκνδφηεζε/Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε ησλ ζεκείσλ ζπκβνιήο ησλ αγσγψλ 
(ζπιιεθηήξσλ, δεπηεξεπφλησλ, εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ) πςνκεηξηθά θαη 
νξηδνληηνγξαθηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε έληερλε θαη νηθνλνκηθή ζχλδεζε ησλ 
δηθηχσλ. Θα πξνζδηνξίδεηαη επίζεο ε θαηάιιειε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ έξγσλ 
πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζπλαξκνγήο αγσγψλ πνπ απνηεινχλ 
αληηθείκελν δηαθνξεηηθψλ εξγνιαβηψλ. 

♦ Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο ελεξγεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
εκπιεθφκελνπο Γήκνπο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί έγθαηξα ε απαηηνχκελε πνζφηεηα ιπκάησλ 
ζην ΚΔΛ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

♦ Πξνηάζεηο γηα ηελ αλεκπφδηζηε αλάπηπμε κεηψπσλ εξγαζίαο ησλ εξγνιαβηψλ, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θπθινθνξηαθέο αλάγθεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ηελ θαηά ην 
δπλαηφ κείσζε ησλ νριήζεσλ ζηνπο θαηνίθνπο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

♦ πκκεηνρή ζηελ παξαθνινχζεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ θαηά ηελ θάζε ηεο δνθηκαζηηθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΛ. 

♦ Τπνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηηκνινγίσλ 
αιιά θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο πξνο ηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο. 

♦ Ο Σ αλαιακβάλεη επίζεο λα ππνβάιιεη πξφηαζε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηε θάζε δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
νξγαλσηηθέο, ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

♦ ηελ πεξίπησζε έξγνπ (ή ππνέξγνπ) γηα ην νπνίν ε ζχκβαζε έρεη ήδε αλαηεζεί πξηλ απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ, ν Σ εμεηάδεη φιεο 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ην πξνο θαηαζθεπή έξγν θαη εθηηκά ηελ πξφνδφ 
ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη λα πξνηείλεη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηηο 
θαηάιιειεο ιχζεηο. 

 
3.4.6 Ποιοηικόρ Έλεγσορ 
Ο Σ πξνηείλεη ηα θξηηήξηα θαη ηε κεζνδνινγία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (quality assurance) ηνπ έξγνπ 
θαη ειέγρεη ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
Δπίζεο, ζπκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφδνπλ 
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νη αλάδνρνη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ έξγσλ ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο (quality 
assurance - quality control). 
Ο Σ ζα έρεη ηελ επνπηεία ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θάζε 
εξγνιαβίαο θαη νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα εξγαζηήξηα αλαδφρσλ. 

 
3.4.7 Έλεγσορ αιηημάηυν Αναδόσυν 
ηα θαζήθνληα ηνπ Σ πεξηιακβάλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ έιεγρν θαη ε γλσκνδφηεζε γηα αηηήκαηα ηνπ 
Αλαδφρνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαζεψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ή ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο. ηε  
γλσκνδφηεζε ηνπ Σ  πεπιλαμβάνεηαι κάθε θοπά και η εκηίμηζη ηυν ζςνεπειών ηυν 
αιηημάηυν αλλαγών ζηιρ σπονικέρ και οικονομικέρ δεζμεύζειρ ηος έπγος, ενώ πποηείνεηαι και 
ζσέδιο ππόλητηρ/διόπθυζηρ ηυν πιθανών αποκλίζευν. 
 
 
3.4.8 Τποσπεώζειρ ππορ σπημαηοδοηικέρ απσέρ 
ηα θαζήθνληα ηνπ Σ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνβνήζεζε ηνπ αλαζέηνληα θνξέα ζηελ εθπιήξσζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ κέζσ ηνπ νπνίνπ 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη ην έξγν. Δλδεηθηηθά, ζην αληηθείκελν ηνπ Σ πεξηιακβάλνληαη ε ζχληαμε θαη ν 
έιεγρνο ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη ησλ ηερληθψλ δειηίσλ ηνπ έξγνπ, ε ζπγθέληξσζε θαη ν έιεγρνο 
φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ πιεξσκψλ πξνο ηελ αξκφδηα 
αξρή, ηα δειηία δήισζεο δαπαλψλ, ε ζπκκεηνρή ζε ηερληθέο ζπζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 
πξσηνβνπιία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή/θαη ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξνρή 
πιεξνθνξηψλ ή εγγξάθσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην 
δεηεζεί θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο θαη 
ηεο ζχκβαζεο ηνπ Σ. 
Δπηπιένλ, ζηα θαζήθνληα ηνπ Σ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαδηθαζίεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο Μεγάισλ 
Έξγσλ (Major Projects). 
 
Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σ ζα ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ 
έξγνπ ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη, σο πξνο ηελ δνκή θαη ηα πεξηερφκελα ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
αξκφδηαο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ησλ αξρψλ πιεξσκήο θαη 
ησλ ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ ειεγθηηθψλ θνξέσλ.  
 
 
3.5  Δπγαζίερ μεηά ηην καηαζκεςή και δοκιμαζηική Λειηοςπγία ηος έπγος 
ηα θαζήθνληα ηνπ Σ πεξηιακβάλεηαη ε ππνζηήξημε ηεο ΔΤΓΑΠ ζηελ δηαδηθαζία Πξνζσξηλήο 
Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο (ησλ ππνέξγσλ θαηαζθεπήο), κεηά ηελ νπνία νινθιεξψλεηαη θαη 
ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σ. 
 
 
3.6  Δπγαζίερ ςποζηήπιξηρ θεμάηυν ενημέπυζηρ- εςαιζθηηοποίηζηρ 
Ο Σ ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ ΔΤΓΑΠ ή φπνηνλ αξκφδην θνξέα πινπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο 
ελεκέξσζεο - δεκνζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ απηφ ηνπ δεηεζεί. Δπίζεο 
ππνρξενχηαη λα πξνδηαγξάςεη ηηο ηερληθέο πιεπξέο ησλ ζεκάησλ ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο  
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γηα ην πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί απφ ηνλ θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ην ζρεηηθφ ππνέξγν. 
 
3.7  Δπγαζίερ για ηο ζςνηονιζμό όλυν ηυν ςποέπγυν ηηρ ζςγσπημαηοδοηούμενηρ Ππάξηρ 
Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη 
Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020». Ζ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Πξάμε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ 
ππνέξγα: 
1 ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 1: ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ Α-455 
2 ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 2: ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ Α-456 
3 ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 3: ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ Α-457 
4 ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 4: ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ Α-458 
5 ΤΠΟΔΡΓΟ 5: ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΔΗ 
6 ΤΠΟΔΡΓΟ 6: ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
7 ΤΠΟΔΡΓΟ 7: ΜΔΣΑΣΟΠΗΔΗ ΟΚΧ  
8 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ  
9 ΤΠΟΔΡΓΟ 9: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΔΚΚ 

 
Δπηπιένλ, κεηά ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κε ηελ αξκφδηα αξραηνινγηθή 
ππεξεζία πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί επηπιένλ (μερσξηζηφ) ππνέξγν, κε αληηθείκελν ηηο 
αξραηνινγηθέο έξεπλεο θαη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ κε αθνξκή ην έξγν απνρέηεπζεο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξάμεο αλέξρεηαη ζε 292.442.806,10 € κε ην ΦΠΑ. ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ην κε επηιέμηκν (απφ ηε ζπγθεθξηκέλε Απφθαζε Έληαμεο 
ηεο Πξάμεο ζην ΔΠ) πξνο ρξεκαηνδφηεζε ηκήκα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ (εμσηεξηθέο 
δηαθιαδψζεηο). ηελ πεξίπησζε πνπ ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ εληαρζεί 
ζε ΔΠ ρξεκαηνδφηεζεο (Ν.4685/2020, ΦΔΚ 92Α/7-5-2020), ν Σ αλαιακβάλεη λα ππνζηεξίδεη ηνλ 
εξγνδφηε θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ, φπσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Πξάμε Έληαμεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ζην αληίζηνηρν ΔΠ ρξεκαηνδφηεζεο. 
ην αληηθείκελν ηνπ Σ πεξηιακβάλεηαη ν ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ αλσηέξσ 
ππνέξγσλ ηεο Πξάμεο (φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο ή φπσο ζα θαζνξηζηνχλ 
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ), θαζψο θαη ε θαηάξηηζε αλαθνξψλ πξνφδνπ ζχκθσλα κε ην 
ρέδην γηα ηε Γηνίθεζε θαη ην πληνληζκφ ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο (εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 
αλαθνξάο θαη πιεξνθφξεζεο), φπσο απηφ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
ην πιαίζην θαηάξηηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ αιιά θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ, ζα ιεθζνχλ ππφςε φια ηα ππνέξγα ηεο Πξάμεο θαζψο θαη νη αιιεινπρίεο θαη 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
Ζ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ είλαη αλάινγε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ο Σ 
πξέπεη λα δηαζέηεη φιεο ηηο ηερληθέο θαη δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθπιήξσζε 
ησλ δηαθφξσλ θαζεθφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ν Σ είλαη 
δπλαηφλ λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν θεληξηθήο νκάδαο δηεχζπλζεο έξγνπ κε νκάδα ή/ θαη επηηφπηεο 
νκάδεο. 
 
Γηα ην έξγν ηνπ Σ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην (έλα εκεξνιφγην ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα θάζε 
εξγνιαβία θαηαζθεπήο  ή άιινπ ππνέξγνπ) πνπ ζα απνηειείηαη απφ αξηζκεκέλα ηξηπιφηππα θχιια 
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θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηεο ΔΤΓΑΠ, ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Σ θαη ηνλ Γεληθφ 
πληνληζηή ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Σ. ην εκεξνιφγην ησλ ππεξεζηψλ ζα εγγξάθνληαη 
παξαηεξήζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην έξγν (θαη ην ππνέξγν) θαζψο θαη πιεξνθνξηαθά 
ζηνηρεία γηα ηελ δχλακε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σ θαη ηηο παξερφκελεο απφ απηφλ 
ππεξεζίεο.  
 
Ο Σ νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε αγαζηή θαη πιήξε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ, πνπ έρεη  ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ δηνίθεζε, επίβιεςε, ζχληαμε, 
έιεγρν θιπ. ησλ κειεηψλ θαη ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ ζρεηηθψλ ππνέξγσλ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 
Πξάμεο.  
 
Ο Σ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα βνεζά θαη λα ζπκβνπιεχεη ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
ηεο ΔΤΓΑΠ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επξχηεξε δπλαηή κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο.  
 
Οη θάζε είδνπο πξνηάζεηο, παξαηεξήζεηο, νδεγίεο θαη απφςεηο ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ ζα 
απεπζχλνληαη πάληα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ. ε θακία πεξίπησζε ν Σερληθφο 
χκβνπινο δελ ζα δψζεη νδεγίεο ζε κειεηεηέο, αλαδφρνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή άιια 
εκπιεθφκελα κέξε.  
 
Ο Σ ζςμβοςλεύει ηη Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία, ζε καμία πεπίπηυζη όμυρ δεν ηην ςποκαθιζηά.  
 
Ο Σ ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί, κεηά απφ εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, κε ηελ αξκφδηα 
ππεξεζία γηα ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ ηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία 
Γηαρείξηζεο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ, ή νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ 
νκαιή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
 
Ο Σ δεν έσει αποθαζιζηική εξοςζία, αλλά έσει πόλο ζςμβοςλεςηικό. Σιρ διαπιζηώζειρ, 
ςποδείξειρ, παπαηηπήζειρ κλπ, ηιρ ςποβάλλει ζηη Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία ηηρ ζύμβαζηρ ηος 
Σεσνικού ςμβούλος, με εκθέζειρ και με ζσεηικά έγγπαθα πος πποβλέπονηαι ζηο εγκεκπιμένο 
ζύζηημα διαδικαζιών (σέδιο για ηη Γιοίκηζη και ηο ςνηονιζμό ηος έπγος αποσέηεςζηρ, 
ύζηημα Αναθοπάρ και Πληποθόπηζηρ).  
 
ηελ πεξίπησζε δηαθσληψλ, θαη νη δχν πιεπξέο πξέπεη λα ππνβάιινπλ πιήξε ηεθκεξίσζε θαη 
αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ δεηήκαηνο πνπ πξνθχπηεη ζην ρξνλνδηάγξακκα, ζην θφζηνο θαη ζηελ 
πνηφηεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο.  
 
ηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ ηερληθήο θχζεσο ή ζεκάησλ πνπ 
αθνξνχλ ζηηο ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο πινπνηείηαη ην έξγν, ν Σερληθφο χκβνπινο ζπκκεηέρεη 
ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ Γεληθφ πληνληζηή. ε θάζε πεξίπησζε εμεηάδεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ε 
αλαγθαηφηεηα παξνπζίαο θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο θαη αλ θξηζεί απφ ηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αλαγθαίν, ν Σερληθφο χκβνπινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ρσξίο νπδεκία επί πιένλ απνδεκίσζε. 
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Ο Σ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε ζχκβαζή ηνπ, αλεμάξηεηα 
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειεηψλ θαη δεκνπξαζηψλ πνπ ζα αλαγγειζνχλ ή/θαη ζα ζπλαθζνχλ ζε απηφ ηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 
Ο Σ έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα κέησπα ησλ εξγαζηψλ παξνπζία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζηηο επηκεηξήζεηο, δνθηκέο θαη δεηγκαηνιεςίεο θαη γεληθά ζε φια ηα ζηνηρεία θαη 
έγγξαθα πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη Τπεξεζίεο ηεο ΔΤΓΑΠ. Γηα φιεο ηηο δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκέο, 
επηκεηξήζεηο θαη επηζεσξήζεηο, ν Σερληθφο χκβνπινο ρξεζηκνπνηεί ηππνπνηεκέλα έγγξαθα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηαδηθαζηψλ. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ 
Ο Σερληθφο χκβνπινο πξέπεη λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν επηζηεκνληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ θαζψο 
θαη φια ηα κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ άξηζηε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  
πγθεθξηκέλα ε Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Σ ζα απνηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 
Πίλαθα : 

Α/Α Πποζυπικό – Διδικόηηηα Πλήθορ Καηηγοπία 
Πποζυπικού 

1 Μεραληθφο - Γεληθφο πληνληζηήο  (απαίηεζε εηδηθήο 
εκπεηξίαο) 1 ΑΣ1 

2 
Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο - Δκπεηξνγλψκνλαο (Expert) ζε 
ζέκαηα βηναληηδξαζηήξσλ κεκβξαλψλ (MBR) (απαίηεζε 
εηδηθήο εκπεηξίαο) 

1 ΑΣ4 

3 Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο - Μεραληθφο Υξνληθνχ - Οηθνλνκηθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ  (απαίηεζε εηδηθήο εκπεηξίαο) 1 ΑΣ2 

4 Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο - Δπηζηήκνλαο κε εμεηδίθεπζε ζηε 
Γηαρείξηζε πκβάζεσλ –Απαηηήζεσλ   1 ΑΣ1 

5 Πνιηηηθφο κεραληθφο- πδξαπιηθψλ κειεηψλ  4 ΑΣ2 

6 Πνιηηηθφο κεραληθφο – πδξαπιηθψλ κειεηψλ  4 ΑΣ3 

7 Πνιηηηθφο κεραληθφο - πληνληζηήο Ληκεληθψλ  1 ΑΣ1 

8 Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο - πληνληζηήο 
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ  1 ΑΣ1 

9 Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο  2 ΑΣ2 

10 Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο  2 ΑΣ3 

11 Υεκηθφο  κεραληθφο - πληνληζηήο Υεκηθνηερληθψλ 
(απαίηεζε εηδηθήο εκπεηξίαο) 1 ΑΣ2 
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12 Σνπνγξάθνο κεραληθφο  1 ΑΣ2 

13 Αξρηηέθηνλαο κεραληθφο – πληνληζηήο Αξρηηεθηνληθψλ 1 ΑΣ1 

14 Πνιηηηθφο κεραληθφο - πληνληζηήο ηαηηθψλ  1 ΑΣ1 

15 Πνιηηηθφο κεραληθφο – ζηαηηθψλ κειεηψλ  1 ΑΣ2 

16 Πνιηηηθφο κεραληθφο – ζηαηηθψλ κειεηψλ  1 ΑΣ3 

17 Πνιηηηθφο Μεραληθφο /γεσηερληθφο - πληνληζηήο 
Γεσηερληθψλ (απαίηεζε εηδηθήο εκπεηξίαο) 1 ΑΣ2 

18 Πνιηηηθφο Μεραληθφο / γεσηερληθψλ κειεηψλ & έξγσλ  1 ΑΣ3 

19 Μεραληθφο πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ   1 ΑΣ2 

 
 Όπνπ  ΑΣ1: ηέιερνο/ Μεραληθφο κε εκπεηξία κεγαιχηεξε απφ 20 έηε 
  ΑΣ2: Μεραληθφο κε εκπεηξία απφ 10 έσο θαη 20 έηε 
  ΑΣ3: Μεραληθφο κε εκπεηξία κέρξη θαη 10 εηψλ 
  ΑΣ4: ηέιερνο/Δκπεηξνγλψκνλαο κε εκπεηξία κεγαιχηεξε απφ 10 έηε 
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα απαζρνιείηαη ζην έξγν κε βάζε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ 
θαηαζθεπήο θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ΔΤΓΑΠ,  θαη ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
Γηα ην Γεληθφ πληνληζηή, ηνλ Δκπεηξνγλψκνλα ζε MBR, ηνλ Μεραληθφ Υξνληθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπο πληνληζηέο ησλ θαηεγνξηψλ ρεκηθνηερληθψλ θαη γεσηερληθψλ εξγαζηψλ, 
απαηηείηαη εηδηθή εκπεηξία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 19 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
Σα παξαδνηέα ηνπ Σ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, είλαη θαη΄ ειάρηζην ηα εμήο: 

x σέδιο για ηην Γιοίκηζη και ηο ςνηονιζμό ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο (ανάλσζη 
σποέργων-WBS, ζρέδην διατείριζης εμπλεκομένων, τρονοδιάγραμμα έργοσ, προϋπολογιζμός 
έργοσ, οργανόγραμμα έργοσ, ζρέδην ζσζηήμαηος αναθοράς και πληροθόρηζης, ζρέδην 
διατείριζης επικοινωνιών, ζρέδην διατείριζης κινδύνων, ζρέδην διατείριζης αιηημάηων 
αλλαγών, ρέδην ελεξγεηψλ ινηπψλ Δκπιεθφκελσλ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ θαη ρέδην 
Δλεξγεηψλ ηεο χκβαζεο ηνπ Σ), πνπ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ενηόρ ηπιάνηα (30) 
ημεπολογιακών ημεπών απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
Δλδεηθηηθά θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο θαη ησλ ελεξγεηψλ 
ηνπ Σ, επηζπλάπηεηαη ζην Πξνζάξηεκα ηνπ Σεχρνπο, ε Απφθαζε Έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην ΔΠ 
ΤΜΔΠΔΡΑΑ, ελδεηθηηθφ/ζπλνπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο θαη 
ελδεηθηηθφ νξγαλφγξακκα νκάδαο  Σ. 

x Δκθέζειρ πποόδος ηνπ έξγνπ, σο αθνινχζσο, 
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9 Σαθηηθέο Μηνιαίερ εκθέζειρ, γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σ.  
Οη κεληαίεο εθζέζεηο ζα πεξηέρνπλ, θαηαγξαθή θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, αλάιπζε 
απνθιίζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, πξνηάζεηο δηνξζσηηθψλ θαη 
πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ θιπ. σο εμήο: 

o Πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, 
παξαηεξήζεηο σο πξνο ηηο εξγαζίεο απηέο, πξνηάζεηο γηα απνθαηάζηαζε αηειεηψλ ή 
πξνζαξκνγή θιπ. πξνο ηηο κειέηεο θαη  ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο,  

o Δπηθαηξνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ κε ηε κέζνδν CPM θαη κε ηα φια ηα 
ζηνηρεία θφζηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ινγηζκηθφ Primavera), βαζηζκέλν θαη 
ζπγθξηλφκελν κε ηνλ εγθεθξηκέλν ρξνληθφ θαη νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ. 
ην επηθαηξνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεηαη απαξαηηήησο ην 
ρξνλνδηάγξακκα φισλ ησλ ππνέξγσλ θαζψο θαη ε αιιεινπρία φισλ ησλ έξγσλ 
απνρέηεπζεο (ζπιιεθηήξσλ, δηθηχσλ, εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ), ψζηε λα ειέγρεηαη 
ε αιιεινπρία ησλ έξγσλ θαη ε νξζή ζπλαξκνγή θαη λα δηαζθαιηζηεί ε έληερλε θαη 
έγθαηξε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία. Σν ρξνλνδηάγξακκα ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή 
επεμεξγάζηκε κνξθή. 

o Θα πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέηξσλ 
δεκνζηφηεηαο, δηαρείξηζεο θφζηνπο, ρξεκαηνξνψλ, νηθνλνκηθέο θακπχιεο, δείθηεο 
θπζηθήο πξνφδνπ θαη νηθνλνκηθήο απνξξφθεζεο γηα θάζε ππνέξγν, παθέην εξγαζίαο 
θαη δξαζηεξηφηεηα. 

o Θα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα ζπκπεξάζκαηα, απφ ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρξνληθνχ 
θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. 

o Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ηνπ 
έξγνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αηηηνιφγεζε ησλ ηπρφλ απνθιίζεσλ 
πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο παξακέηξνπο ρξφλνπ θαη θφζηνπο ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 
αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ νκαιή 
νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

o Κάζε έθζεζε ζα πεξηέρεη θεθάιαην κε ηνλ ηίηιν «Τπνδείμεηο», φπνπ ζα 
πεξηιακβάλνληαη ππνδείμεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ιήςε 
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ 
θαη κε ζθνπφ λα ηεξεζνχλ νη δεζκεχζεηο ηνπ έξγνπ (ρξνληθέο, νηθνλνκηθέο, πνηνηηθέο). 
Οη πξνηάζεηο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζα ηεθκεξηψλνληαη σο πξνο ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο θαη ζα ραξαθηεξίδνληαη σο 
«Τπνρξεσηηθέο», ή «Πξναηξεηηθέο» γηα ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ελψ ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ αλαιχζεηο επίπησζεο ζην θφζηνο θαη ζην ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. ηελ 
πεξίπησζε ηεο «Πξναηξεηηθήο» ππφδεημεο, ζα δίλεηαη αηηηνιφγεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ 
ηεο θαη ζα αλαθέξνληαη νη επηπηψζεηο πνπ ζα ππάξμνπλ αλ δελ εθαξκνζηεί ε 
«Πξναηξεηηθή» ππφδεημε. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα δερζεί ή λα 
απνξξίςεη ελ κέξεη ή εμ’ νινθιήξνπ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ. Ζ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Σερληθφ χκβνπιν 
ππνβνιή λέσλ πξνηάζεσλ ή παξαηεξήζεσλ κε απαηηήζεηο πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ 
ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  
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o ηελ ελφηεηα ησλ ππνδείμεσλ ζα πεξηιακβάλνληαη επίζεο πξνηάζεηο γηα ηελ ιήςε 
πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ απνθπγή κειινληηθψλ απνθιίζεσλ, κε αλάιπζε ησλ 
επηπηψζεσλ ηεο πηνζέηεζήο ηνπο ζηηο ρξνληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο ηνπ 
έξγνπ. 

o ε θάζε κεληαία έθζεζε ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία απφ ηελ παξαθνινχζεζε σο 
αλσηέξσ, φισλ ησλ ππνέξγσλ (απαιινηξηψζεηο, δεκνζηφηεηα, εξγνιαβίεο 
θαηαζθεπήο ΔΤΓΑΠ, θιπ.). Δπίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζπλεκκέλα ζηνηρεία απφ φιεο 
ηηο δνθηκέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ηα απνηειέζκαηα απηψλ, αλαθνξά γηα ηελ 
εθαξκνγή ή κε ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο, ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγείαο θαη ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαζψο θαη θσηνγξαθίεο θαη βίληεν φπνπ ζα απνηππψλνληαη ζε 
κεληαία βάζε ηα ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
έξγσλ.  

o πλεκκέλα ζηηο ηαθηηθέο κεληαίεο εθζέζεηο ζα πξέπεη λα είλαη θαη φια ηα ζεκεηψκαηα, 
ηα θάζε είδνπο ζρεηηθά έγγξαθα θαη νη έθηαθηεο εθζέζεηο θαη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο πνπ 
αθνξνχλ ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε θαη θάζε ζηνηρείν πνπ ζα ζπκβάιιεη 
ζηελ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ έξγνπ.  

o ηηο κεληαίεο εθζέζεηο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ 
πνπ παξαζρέζεθαλ εθ κέξνπο ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ.  

 
Οη κεληαίεο εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη κέζα ζηιρ ππώηερ δέκα ημέπερ ηος επόμενος μήνα. 
Ο Σερληθφο χκβνπινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαθνινπζεί λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα 
ζπκβνπιεχεη ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία επηιέμεη ιχζεηο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ πξνηείλνληαη απφ απηφλ.  
 

9 Σαθηηθέο Σπιμηνιαίερ εκθέζειρ, γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σ, ζηελ 
νπνία ζα θαηαγξάθεηαη ε θπζηθή θαη ε νηθνλνκηθή πξφνδνο ηνπ έξγνπ, ε αλάιπζε ησλ ηπρφλ 
απνθιίζεσλ, νη πξνηάζεηο δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη νη 
πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νξφζεκα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ αλαθνξάο 
(ηξηκήλνπ). 
Οη ηξηκεληαίεο εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη ενηόρ ηυν ππώηυν δέκα ημεπών ηος μήνα πνπ 
αθνινπζεί ηεο ιήμεο ηνπ ηξηκήλνπ. 
 

9 Δηήζιερ εκθέζειρ, γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σ, ζηελ νπνία ζα 
θαηαγξάθεηαη ε θπζηθή θαη ε νηθνλνκηθή πξφνδνο ηνπ έξγνπ, ε αλάιπζε ησλ ηπρφλ 
απνθιίζεσλ, νη πξνηάζεηο δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη νη 
πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νξφζεκα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ αλαθνξάο 
(έηνπο). 
Οη εηήζηεο εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη έυρ ηην 31 Ιανοςαπίος ηνπ επφκελνπ ηνπ έηνπο 
αλαθνξάο. 
 

9 Έκηακηερ εκθέζειρ, πνπ ζα ππνβάιινληαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηα δεηνχκελα, ή θάζε θνξά πνπ ν Σ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρεη 
ζνβαξφο ιφγνο θαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή απνθιίζεσλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ. 

 
x Δκθέζειρ ελέγσος και ζημειώμαηα αξιολόγηζηρ, σο αθνινχζσο, 
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9 Έθζεζε ειέγρνπ γηα ηηο κειέηεο εθαξκνγήο πνπ ζα ππνβάινπλ νη αλάδνρνη θαηαζθεπήο κε 
βάζε ηε κειέηε πξνζθνξάο, ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία εδάθνπο. 

9 Έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα θάζε ζηνηρείν ή πξφγξακκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο θαη ζα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ή πξνβιέπεηαη απφ ην 
χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Υξεκαηνδνηηθήο Αξρήο πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηήζεη ην έξγν 
θαη ζα ππνβάιιεη ε ΔΤΓΑΠ, ψζηε απηά λα είλαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, θαζψο 
θαη ππνδείμεηο γηα ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηνπο θαη 
ζπγθεθξηκέλα:  

o Γηα ην .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ.  
o Γηα ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην νξγαλφγξακκα   
o Γηα ην Πξφγξακκα Διέγρνπ θαη Πνηφηεηαο  
o Γηα ην Πξφγξακκα δνθηκψλ  
o Γηα ηηο πηζηνπνηήζεηο εξγαζηψλ θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο.  

ηελ έθζεζε ζα ππάξρνπλ ηδηαίηεξα θεθάιαηα γηα ην ζπζρεηηζκφ ηνπ πινπνηεκέλνπ 
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο θαζψο θαη 
εθηίκεζε νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ νηθνλνκηθφ 
αληηθείκελν θαη ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ.  

o Γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή πξνο ρξήζε ηκεκάησλ ησλ εξγνιαβηψλ ησλ έξγσλ.  
o Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε κειεηψλ, ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη 

πκβάζεσλ πκπιεξσκαηηθψλ Δξγαζηψλ. 
o Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνδνηηθήο, δνθηκαζηηθήο θαη πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΚΔΛ, ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ 
θαη νδεγίεο ιεηηνπξγίαο. 

o Γηα φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ νκαιή ξνή ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ 
(ηερληθφ δειηίν, δειηία επίηεπμεο δεηθηψλ, αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ, θιπ.). 
 

9 Έθηαθηεο εθζέζεηο ειέγρνπ ζα ππνβάιινληαη γηα θάζε ζέκα γηα ην νπνίν ζα απαηηεζεί άκεζε 
ελέξγεηα ή ζα δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

9 ηελ πεξίπησζε πνπ εθηηκεζεί απφ ηνλ Σ φηη ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί θαζπζηέξεζε, 
θαθνηερλίεο ή ηπρφλ άιια πξνβιήκαηα θαηά ηελ θαηαζθεπή, ν Σ ππνβάιιεη πξνο ηελ ΔΤΓΑΠ  
ζρεηηθφ έγγξαθν/ ζεκείσκα κε αηηηνινγεκέλε έθζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαη ηηο 
αληίζηνηρεο απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο. 
 

ην πξννίκην ησλ εθζέζεσλ ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα νλφκαηα ηεο νκάδαο πνπ ηα ζπλέηαμε. 
Κάζε έθζεζε (κεληαία, έθηαθηε, αμηνιφγεζεο, θιπ.) πξέπεη λα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ Γεληθφ 
πληνληζηή ηεο Οκάδαο.  
Όιεο νη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη 
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα (εθφζνλ δεηεζεί), ρσξίο ν Σερληθφο χκβνπινο λα δηθαηνχηαη ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε. Θα ππνβάιινληαη επίζεο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (έληππα θαη ζην ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν). 
 
Όια ηα παξαδνηέα ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ ζα ζπληάζζνληαη απφ απηφλ θαηά ηξφπν πνπ ζα 
αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ζε θσδηθνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
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Γηαρείξηζεο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο αξρήο πιεξσκψλ, ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη ηεο 
ινγηζηηθήο θσδηθνπνίεζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ θνξέσλ πνπ ηεξνχλ ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
Σν έξγν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δηαξθεί 60 κήλεο.  
 
Ζ ιήμε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πηζηνπνηεζεί κε ηελ Βεβαίσζε Πεξάησζεο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, παξ. 12.4 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 
 
Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ έρεη ζπλάθεηα θαη 
εμαξηάηαη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ ππνέξγσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «πιινγή, Δπεμεξγαζία αζηηθψλ 
ιπκάησλ Γήκσλ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ θαη πάησλ-Αξηέκηδνο θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζε-Γηάζεζε 
επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ», θαζψο θαη απφ ηελ πεξίνδν επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, φπσο νξίδεηαη 
απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη ην έξγν απνρέηεπζεο θαη ε 
ζχκβαζε ηνπ Σ. 
 
Γηα θάζε επί κέξνπο εξγαζία πνπ θαιείηαη λα παξέρεη ν Σερληθφο χκβνπινο ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ 
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

♦ Οη κεληαίεο εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη κέζα ζηηο πξψηεο δέθα εκέξεο ηνπ επφκελνπ κήλα. 
♦ Οη ηξηκεληαίεο εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη κέζα ζηηο πξψηεο δέθα εκέξεο ηνπ επφκελνπ κήλα 

απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ. 
♦ Οη εηήζηεο εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 
♦ Οη έθηαθηεο εθζέζεηο, ζα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα φζα ζα νξίδνληαη ζηελ εληνιή ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 
♦ Οη εθζέζεηο ειέγρνπ θαη ηα ζεκεηψκαηα αμηνιφγεζεο ζα ππνβάιινληαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 

νξίδνληαη απφ ηελ ζρεηηθή εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Δλδεηθηηθά, πιελ φκσο φρη 
πεξηνξηζηηθά θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζρεηηθή εληνιή αλαθέξεηαη φηη, 

o ν ρξφλνο γηα ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ απφ ηνλ Σ νξίδεηαη ζε 20 ημεπολογιακέρ ημέπερ 
φηαλ αθνξά έιεγρν πιεξφηεηαο κειεηψλ θαη 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζε πεξίπησζε 
επαλππνβνιήο γηα ελζσκάησζε παξαηεξήζεσλ θαη αιιαγψλ. 

o ν ρξφλνο γηα ηηο εθζέζεηο ή ζεκεηψκαηα αμηνιφγεζεο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εξγνιαβηψλ (πηζηνπνηήζεηο, αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο θιπ.) ή 
ζε ζηνηρεία θπζηθήο πξνφδνπ, ή επίιπζεο ηερληθψλ ζεκάησλ εξγνιαβηψλ, ή θαη 
ζπγθξίζεηο κε ηα αξρηθψο πξνγξακκαηηζζέληα νξίδεηαη ζε 15 ημεπολογιακέρ ημέπερ 
απφ ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ Σ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
Ο Σ δελ έρεη απνθαζηζηηθή εμνπζία. Γηα θάζε ζέκα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ζα εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα 
φξγαλα ηνπ Δξγνδφηε, ηα νπνία ζα απνθαζίδνπλ ζρεηηθά. 
Ο Δξγνδφηεο έρεη δηθαίσκα λα δερζεί ή λα απνξξίςεη ζπλνιηθά ή ελ κέξεη πξνηάζεηο ηνπ Σ, φπσο 
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επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνλ Σ ππνβνιή λέσλ πξνηάζεσλ ή παξαηεξήζεσλ κε απαηηήζεηο πνπ ζα 
θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ Δξγνδφηε. 
Ο Σ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαθνινπζεί ην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ έξγν θαη λα ζπλεξγάδεηαη νκαιά κε 
ηνλ Δξγνδφηε θαη κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ΔΤΓΑΠ επηιέγεη 
ιχζεηο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ πξνηείλνληαη απφ απηφλ, ή ζηε πεξίπησζε πνπ ε ΔΤΓΑΠ 
απνξξίπηεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη δεηά ηελ ππνβνιή λέσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 
 
  
 

Αζήλα, 2020 
 

  
H Πξντζηακέλε Τπ. Υξεκαηνδφηεζεο 

ηεο Γηεχζπλζεο Έξγσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 
 
 

Ο Γηεπζπληήο  
Έξγσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

Αγάπε Παπαδνπνχινπ 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

Δπάγγεινο Φνχγηαο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 
 

 
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ ππ' αξηζκφ. ............... απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 
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ΟΜΑΔΑ ΥΔΑΥΛΚΚΩΝ 
(ΣΥΝΤΟΝΚΖΟΜΕΝΗ 

ΑΡΠ ΤΟ ΓΕΝΚΚΟ 
ΣΥΝΤΟΝΚΣΤΗ Θ ΑΡΠ 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΡΩΣ ΙΑ ΟΚΣΤΕΚ)

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΤ-1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟ-

ΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤ-1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΤ-1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤ-2

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΑΤ-2

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΑΤ-1

ΟΜΑΔΑ ΛΟΙΡΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  

(ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΗ ΑΡΠ 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)

4 ΥΔΑΥΛΚΚΟΚ 
ΜΗΧΑΝΚΚΟΚ ΑΤ-2

2 ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΚ Θ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΚ 

ΜΗΧΑΝΚΚΟΚ ΑΤ-2

1 ΣΤΑΤΚΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΚΚΟΣ ΑΤ-2

1 ΓΕΩΤΕΧΝΚΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΚΚΟΣ ΑΤ-3

1 ΤΟΡΟΓΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΚΚΟΣ ΑΤ-2

4 ΥΔΥΑΛΚΚΟΚ 
ΜΗΧΑΝΚΚΟΚ ΑΤ-3

2 ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΚ Θ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΚ 

ΜΗΧΑΝΚΚΟΚ ΑΤ-3

1 ΣΤΑΤΚΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΚΚΟΣ ΑΤ-3

1 ΡΕΚΒΑΝΤΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΚΚΟΣ ΑΤ2

ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΟΝΙΚΟΥ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΤ-2

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ/EXPERT 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΤ-4

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΤ-1

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Θ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΤ -1
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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΟΤ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ) 

 

 

Α/Α ΔΡΓΟΤ:
Σίηλορ Έπγος  : ςλλογή, Δπεξεπγαζία αζηικών λςμάηυν Γήμυν Ραθήναρ-Πικεπμίος & πάηυν-Απηέμιδαρ και Δπανασπηζιμοποίηζη/Γιάθεζη Δπεξεπγαζμένυν Δκποών
ςνολικόρ π/ς: 237.277.865,75

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ

ΔΓΚΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΔΓΑΛΟΤ ΔΡΓΟΤ (ΔΤΓ ΔΠ ΠΑ & ΔΔ)

ΤΝΣΑΞΗ ΣΔΤΥΩΝ & ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 3.771.384,75

ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ

ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΗ

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Α (ΠΙΚΔΡΜΙ, ΝΣΡΑΦΙ, ΑΓ. ΠΤΡΙΓΩΝΑ)

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ ΓΔ ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ 31.727.275,06

ΠΑΡΑΓΟΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Β (ΓΔ ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΙ ΓΔ ΑΡΣΔΜΙΓΑ-Σμήμα)

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ ΓΔ ΡΑΦΗΝΑ &Σμήμα ΓΔ ΑΡΣΔΜΙΓΑ 55.253.090,80

ΠΑΡΑΓΟΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Γ (ΓΔ ΠΑΣΩΝ & ΓΔ ΑΡΣΔΜΙΓΑ)

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ  ΓΔ ΠΑΣΩΝ & ΓΔ ΑΡΣΔΜΙΓΑ 60.480.541,32

ΠΑΡΑΓΟΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Γ (ΚΔΛ, ΚΠΔΔ & ΑΓΩΓΟ ΓΙΑΘΔΗ)

ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΗ

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ ΚΔΛ, ΚΠΔΔ & ΑΓΩΓΟΤ ΓΙΑΘΔΗ 64.425.263,58

ΠΑΡΑΓΟΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΑΚΛΑΓΩΔΩΝ 
ΑΚΙΝΗΣΩΝ_ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΤΓΑΠ_ΟΣΑ

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΑΚΛΑΓΩΔΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 20.709.092,82

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΑΠΑΝΩΝ

ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1: ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Α 31.727.275,06

ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 2: ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Β 55.253.090,80

ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 3: ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Γ 60.480.541,32

ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 4: ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Γ 64.425.263,58

ΤΠΟΔΡΓΟ 5: ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΙ 9.500.000,00

ΤΠΟΔΡΓΟ 6: ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 3.771.384,75

ΤΠΟΔΡΓΟ 7: ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ ΟΚΩ 2.302.942,04

ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 400.000,00

ΤΠΟΔΡΓΟ 9: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΔΚΚ 1.151.471,02

ΤΠΟΔΡΓΟ 10: ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ & ΔΡΓΑΙΔ 8.265.897,18

ΤΝΟΛΟ 237.277.865,75

2016 2019ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 98-100 Αθήνα, 11741

Πληροφορίες: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

Τηλ.: 2131501538, 2131501500

Fax: 2131501501

Email: spiliotis@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 

 

Αθήνα, 10/07/2019
Α.Π.: 2210  

 Προς: 

 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπ' όψιν Υπεύθυνου Πράξης: 

Κας Γεωργίας Στεφανάκου

Βοηθός Γενική Διευθύντρια Έργων Ανατολικής 

Αττικής

Ιλισίων 9, Τ.Κ. 157 71

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και

Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» με Κωδικό ΟΠΣ 5038731 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει,
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, όπως ισχύει,
4. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014–2020",
5. Τη με αριθ. πρωτ. 55944/ΕΥΘΥ 421/24.05.2018 [ΦΕΚ 2080/Β/07.06.2018] Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση της
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές

ΑΔΑ: ΩΑΗΩ7Λ7-1ΕΩ
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Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει,
6. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23-03-2015 [ΦΕΚ 715/Β/24–04-2015] με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει,
7. Την υπ' αριθ. οικ.3848/2015 (ΦΕΚ Β'805/6-5-2015) ΥΑ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα
Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 9289/2017 Απόφαση (ΦΕΚ Β' 3025/1-9-2017) και την αριθμ. Οικ. 3106/2019 (ΦΕΚ 1281 Β'/15-4-2019),
και ισχύει,
8. Την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.03.1997), η οποία αναφέρει
ότι οι οικισμοί Β΄ Προτεραιότητας (ισοδύναμος πληθυσμός > 15.000 κατ. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) οφείλουν να διαθέτουν
σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων τους έως την 31 Δεκεμβρίου 2000, όπως ισχύει,
9. Την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) της 25ης Οκτωβρίου 2007 (υπόθεση C 440/06), η οποία αναφέρει
ότι επτά (7) οικισμοί της Αττικής εκ των οποίων πέντε (5) ανήκουν στην Ανατολική Αττική (Αρτέμιδα, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Νέα Μάκρη,
Ραφήνα) εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ,
10. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10160 final /18-12-2014 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. "ΥΜΕΠΕΡΑΑ"
2014–2020 και την μετέπειτα 1η Αναθεώρηση (με αριθμό C(2017) 8399 final /6-12-2017) και 2η Αναθεώρηση (με αριθμό C(2018) 8854
final /12-12-2018),
11. Τις σχετικές αποφάσεις της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΥΜΕΠΕΡΑΑ" 2014–2020, με τις οποίες
εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των
εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας,
όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,
12. Το υπ. αριθμ. 10205/26-8-2016 έγγραφο της ΕΥΔ/ ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα: Αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Συνοχής του ΕΠ
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια Αττικής.
13. Την απάντηση της ΕΥΘΥ στο hd87885 σχετικά με την απαλλοτρίωση και τον χαρακτηρισμό ως προπαρασκευαστική ενέργεια.
14. Το υπ. αριθμ. 54929/ΕΥΚΕ 5601/16-5-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων
για έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ)».
15. Tην με α.π. 3801/14-11-2017 Πρόσκληση ΑΤΤ-ΤΣ001 (α/α ΟΠΣ 1109) έκδοση 2/0 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής με τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
Α' και Β΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ» (ΑΔΑ: 6ΙΓΜ7Λ7-Π5Ζ).
16. Το με α.π. 140152/21–12-2018 έγγραφο της ΕΥΣΕ με θέμα «Διατύπωση γνώμης για το φάκελο μεγάλου έργου, τίτλος μεγάλου έργου:
Συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και διάθεση – επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών».
17. Το με α.π. 78227/ΕΥΘΥ 600/18-7-2018 με θέμα: «Επιλεξιμότητα δαπάνης κόστους υποδοχής αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης
έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΕΚΚ)».
18. Τo με ID 59792-16/01/2019 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΕΥΔΑΠ» προς την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της
πράξης.
19. Το με α.π. 2134/5-3-2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Αίτημα Έγκρισης υπερδέσμευσης σε επίπεδο εντάξεων» με τη
σύμφωνη γνώμη για την ένταξη των μεγάλων έργων διαχείρισης λυμάτων Ανατολικής Αττικής.
20. Το με α.π. 42213-15/4/2019 έγγραφο της ΕΥΘΥ με τίτλο «Υλοποίηση αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις».
21. Το έγγραφο με α.π. 1841/10-6-2019 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής προς τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΠΟΑ, ΥΠΕΝ και ΥΠΥΜΕ) με
τίτλο «Υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Β' και Γ' Προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής».
22. Το με α.π. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 2014-2020/24-6-2019 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ με θέμα «Υλοποίηση έργων
διαχείρισης λυμάτων οικισμών Β' και Γ' Προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής».
23. Το με α.π. 68787/ΕΥΘΥ/28-6-2019 έγγραφο με θέμα: «Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Β' και Γ'
προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής».
24. Τα με α.π. 897/2-7-2019 και 936/5-7-2019 έγγραφα της Δ18 της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Β' και Γ' Προτεραιότητας της
Ανατολικής Αττικής».
25. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της Πρότασης, και
ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης της Πρότασης, που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
26. Τη με αρ. πρωτ. 392/9-7-2019 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.

Αποφασίζει 

την ένταξη της Πράξης «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και

Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5038731

2.Δικαιούχος: ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

3.Κωδικός Δικαιούχου: 10407

ΑΔΑ: ΩΑΗΩ7Λ7-1ΕΩ
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4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το έργο αφορά στη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων στην περιοχή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας και τη
διάθεση των επεξεργασμένων εκροών, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης για απεριόριστη άρδευση και αστική-περιαστική χρήση.
Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) πρόκειται να κατασκευασθεί για την εξυπηρέτηση 135.000 μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού (Μ.
Ι.Π.) στην Α1 Φάση (έτος σχεδιασμού 2030), ενώ στην τελική φάση (έτος 2060) ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός δύναται να φτάσει στους
225.000 Μ.I.Π.
Το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων περιλαμβάνει συνολικά περί τα 430 km δικτύου εκ των οποίων 55 km περίπου
αφορούν σε κύριους αγωγούς/συλλεκτήρες (βαρυτικούς αγωγούς και καταθλιπτικούς), και 375 km περίπου σε δευτερεύοντες αγωγούς και
αγωγούς των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων των εξυπηρετούμενων οικισμών. Στο δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων
περιλαμβάνονται 23 αντλιοστάσια.
Το ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας διαστασιολογήθηκε για την υποδοχή μέσης ημερήσιας παροχής λυμάτων
περίπου 39.600 m3/d κατά τη χειμερινή και 45.200 m3/d κατά τη θερινή περίοδο της τελικής φάσης του έργου (Β' φάση: 2060). Για την
ενδιάμεση Α1 φάση (έτος σχεδιασμού 2030) που αφορά και την παρούσα φάση κατασκευής, προβλέπεται δυνατότητα υποδοχής μέσης
ημερήσιας παροχής λυμάτων περίπου 15.600 m3/d κατά τη χειμερινή και 23.700 m3/d κατά τη θερινή περίοδο. Η παραγόμενη εκροή θα
πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για απεριόριστη άρδευση & αστική-περιαστική χρήση, ενώ η πλεονάζουσα παροχή, κατά
τους χειμερινούς κυρίως μήνες, προβλέπεται να διατίθεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Στο γήπεδο
του ΚΕΛ προβλέπεται επίσης η κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ).

5. Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της πράξης είναι:
-    Δίκτυο συλλογής ακαθάρτων περίπου 430 km
-    23 Αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων
-    ΚΕΛ δυναμικότητας 135.000 ΜΙΠ με το Κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης
-    Αγωγός Διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών (χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα).

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

CO19
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων

Ισοδύναμος 
πληθυσμός Δεν εφαρμόζεται 55.500,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/09/2019.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η31/12/2023.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/04/2020.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

 Α.1. Άμεσες δαπάνες

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 228.179.682,34 206.029.251,48

ii. ΦΠΑ 54.763.123,76 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 282.942.806,10 206.029.251,48

 Γ.ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 9.500.000,00 8.577.792,16 

ΑΔΑ: ΩΑΗΩ7Λ7-1ΕΩ
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

ΣΥΝΟΛΑ 292.442.806,10 214.607.043,64

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 292.442.806,10

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 292.442.806,10

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 214.607.043,64 €
12. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 77.835.762,46 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί

από Συμμετοχή φορέα .

ΑΔΑ: ΩΑΗΩ7Λ7-1ΕΩ
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε

214.607.043,64 €

Ηδημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
(που συνεχίζει 

να πληρώνει την
πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2019ΣΕ27510106 Νέο Εργο ΠΔΕ NAI 0,00 8.577.792,16 

Ε2751 2019ΣΕ27510107 Νέο Εργο ΠΔΕ NAI 0,00 206.029.251,48 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 214.607.043,64 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί

να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 

Κοινοποίηση: 

1. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, T.K. 105–57, Αθήνα
2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020», Κόνιαρη 15, T.K. 114-71, Αθήνα
3. Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Αμαλιάδος 17, T.K. 115-23, Αθήνα
4. Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Ευαγγελιστρίας 2, T.K. 105-63, Aθήνα
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Υδάτων, 
Μεσογείων 239, T.K. 154-51, Αθήνα.
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Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
2. Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
3. Προϊστάμενος Μονάδας Α' Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
4. Προϊστάμενος Μονάδας Β2΄ Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
5. Υπεύθυνη Π.Δ.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και
Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσίακατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη

αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρώνκαι γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα
Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης

και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της
πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης τηςπράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα
των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξηςπου
αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,

• Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής
δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του
χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση
τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν
την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου
από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση
της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii) Να διασφαλίζειτο λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση
που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) γιατις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνταιμε ίδια μέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση
αυτεπιστασίας.

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τασχετικά έγγραφα που
αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου
της πράξης.

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεταιστις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων
του μετο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση
των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε τουφορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο
τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata),
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και
αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

Οιδικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των
δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στιςπεριπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς
υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).
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3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο
τηςποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τηνπράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων
Δήλωσης Δαπανών.

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ)
και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν

έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ' αποκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ τωνπροτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή
της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή
προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που
παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο
δικαιούχος.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται
για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(ii) Να αποδέχοται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ
του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης,σύνοψη της πράξης, ημερομηνία
έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός
κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης τηςπράξης.

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό
σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό,
εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου)
αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οιαναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον
821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση,
και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ) Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με
το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξηαπό την Ένωση.

δ) Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση
πινακίδων ή πλακών.

ε) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το
ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. καιτην υλοποίησή της
στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο

http://www.espa.gr
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πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

στ) Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους
του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιαςπράξης και το οποίο
απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων
πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία πουαφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την
αποπληρωμή καιτη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες
και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνηςπου
δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους
περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων,
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή.

(ii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούςπου τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά ο ΕΦ).

(iii) Να τηρείτις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των
Ταμείων:

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:

• παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος

• αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιοοργανισμό
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

• ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦΔ) ή
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης τωνμακροχρονίων δεσμεύσεων
μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

7. Ειδικοί Όροι

1. Ο συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση της αίτησης Μεγάλου Έργου από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
2. Ο Δικαιούχος θα πρέπει παράλληλα με την εκτέλεση των Υ/Ε 1-2-3 να προβλέψει για τη χρηματοδότηση και κατασκευή των 
ιδιωτικών συνδέσεων ώστε με το πέρας της κατασκευής των Υ/Ε 1-2-3 το έργο να έχει καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό ούτως 
ώστε να τροφοδοτηθεί με αστικά λύματα το ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας (Υ/Ε 4).
3. Πριν την ενεργοποίηση του 9ου Υποέργου θα πρέπει ο Δικαιούχος να συνάψει Συμφωνία Συνεργασίας με Συλλογικό Σύστημα 
Ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση αυτών σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση 
προσωρινής αποθήκευσης διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και επεξεργασίας. Για την καθοδήγηση του Δικαιούχου περί της ορθής 
αντιμετώπισης της προκύπτουσας δαπάνης αναμένεται η έκδοση σχετικής τεχνικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών (όπως αναφέρεται στο με α/α 17 διατακτικό της παρούσας Απόφασης). 
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