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Άρθρο 1: ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΜΒΑΗ   

1.1 Ειςαγωγή 

ύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 3 του Κανονιςμού Λειτουργύασ Δικτύου 

Αποχϋτευςησ (Κ.Λ.Δ.Α.) τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υ.Ε.Κ. 846/6.5.2009): 

 Η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. εύναι ο αρμόδιοσ φορϋασ που ϋχει την ευθύνη για την καταςκευό των 

βαςικών αγωγών ακαθϊρτων διατομόσ μεγαλύτερησ από Υ30 εκατοςτϊ (πρωτεύον 

δύκτυο ακαθϊρτων ό ςυλλεκτόρεσ ακαθϊρτων), των διαδημοτικών ό διακοινοτικών 

αγωγών ακαθϊρτων ανεξαρτότωσ διατομόσ (εξαιρουμϋνων εκεύνων τησ 

παραγρϊφου 1γ του ϊρθρου 12 του Ν.1068/1980), των αγωγών του παντορροικού 

ςυςτόματοσ, των αντλιοςταςύων ακαθϊρτων, των καταθλιπτικών αγωγών 

ακαθϊρτων και των κϋντρων βιολογικών καθαριςμών.  

 Οι Ο.Σ.Α. εντόσ των διοικητικών τουσ ορύων εύναι αρμόδιοι φορεύσ για την καταςκευό 

των αγωγών ακαθϊρτων διατομόσ μικρότερησ ό ύςησ από Υ30 εκατοςτϊ 

(δευτερεύον ό τριτεύον δύκτυο ακαθϊρτων).  

 Η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. εύναι ο αρμόδιοσ φορϋασ που ϋχει την ευθύνη για τη μελϋτη, ϋνταξη, 

λειτουργύα και ςυντόρηςη όλων των ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ότοι των 

αγωγών, των εξωτερικών διακλαδώςεων, των αντλιοςταςύων ακαθϊρτων, των 

καταθλιπτικών αγωγών, των αγωγών παντορροικού ςυςτόματοσ και των κϋντρων 

βιολογικών καθαριςμών ςτη γεωγραφικό περιοχό δραςτηριότητϊσ τησ. 

ύμφωνα με τα ανωτϋρω, η Ε.ΤΔ.Α.Π., εύναι ο αρμόδιοσ φορϋασ για την εκπόνηςη 

μελετών για το δύκτυο αποχϋτευςησ ακαθϊρτων του οπούου ϋχει την ευθύνη 

καταςκευόσ, αλλϊ και για το δύκτυο αποχϋτευςησ ακαθϊρτων που αρμόδιοι για την 

καταςκευό του εύναι οι Δόμοι. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. λαμβϊνει αιτόματα 

από Δόμουσ που αφορούν ςε επεκτϊςεισ αγωγών, τροποποιόςεισ μελετών 

υφιςταμϋνων δικτύων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων, εκπόνηςη νϋων μελετών δικτύων 

αποχϋτευςησ ακαθϊρτων περιοχών που εντϊςςονται ςτο ςχϋδιο πόλησ, κλπ.  

Επειδό για τα υφιςτϊμενα ϋργα αποχϋτευςησ αρμοδιότητασ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ϋχουν 

εκπονηθεύ ςτο παρελθόν μελϋτεσ, η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε., δια μϋςου τησ Δ/νςησ Ανϊπτυξησ και 

χεδιαςμού Έργων Σομϋα Αποχϋτευςησ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Αποχϋτευςησ, 

ενδιαφϋρεται για την  αξιοπούηςη των μελετών αυτών προσ δημοπρϊτηςη των 

αντύςτοιχων ϋργων (από την Ε.ΥΔ.Α.Π. ή από τουσ Δήμουσ ανάλογα με το ποιοσ είναι 

αρμόδιοσ για την καταςκευή τουσ), αφού όμωσ προηγηθούν αναγκαύεσ 

τροποποιόςεισ/ςυμπληρώςεισ ό επικαιροποιόςεισ.  τα  πλαύςια τησ παρούςασ μελϋτησ 

με τη διαδικαςύα τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, και ύςτερα από αξιολόγηςη αναγκών, 

τοπικών προβλημϊτων και ςυνθηκών, πιθανόν να προκύψει και η ανϊγκη για την 

εκπόνηςη νϋων μελετών. 
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1.2 Σεχνική περιγραφή του ςυμβατικού αντικειμένου 

Αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ με τη διαδικαςύα τησ ςυμφωνύασ - πλαύςιο, εύναι η 

εκπόνηςη μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων που υπϊγονται ςτην αρμοδιότητα 

τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. και η ςύνταξη τευχών δημοπρϊτηςησ όπου απαιτηθεύ, ϋτςι ώςτε, με 

βϊςη και την αξιολόγηςη των προτεραιοτότων και των δεδομϋνων κϊθε περύπτωςησ, 

να καταςτεύ δυνατόσ ο προγραμματιςμόσ τησ δημοπρϊτηςόσ τουσ. 

Σο ακριβϋσ αντικεύμενο, η θϋςη του ϋργου/ϋργων και τα χρονοδιαγρϊμματα εκτϋλεςησ 

των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων τησ παρούςασ ςυμφωνύασ δεν εύναι γνωςτϊ εκ 

των προτϋρων, θα καθορύζονται δε από τη Διευθύνουςα Τπηρεςύα (Δ.Τ) καθ’ όλη τη 

διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ και ειδικότερα ςτισ επιμϋρουσ εκτελεςτικϋσ 

ςυμβϊςεισ. 

υγκεκριμϋνα το τεχνικό αντικεύμενο αφορϊ ςε: 

• Σροποπούηςη ό/και ςυμπλόρωςη υφιςτϊμενων μελετών. 

• Επικαιροπούηςη υφιςτϊμενων μελετών, κατόπιν επαλόθευςησ των  ςτοιχεύων. 

• ύνταξη νϋων μελετών (απλϋσ ό ςύνθετεσ μελϋτεσ, υποςτηρικτικϋσ μελϋτεσ και 

ϋρευνεσ), προκειμϋνου να υλοποιηθούν τα αντύςτοιχα ϋργα. 

• ύνταξη Σευχών Δημοπρϊτηςησ για τη δημοπρϊτηςη καταςκευόσ ϋργων, όπου 

απαιτηθεύ. 

 

Σο αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ περιλαμβϊνει : 

• Σην τροποπούηςη/ςυμπλόρωςη/επικαιροπούηςη υφιςτϊμενων Μελετών ϋργων 

αποχϋτευςησ ακαθϊρτων, ύςτερα από επαλόθευςη των ςτοιχεύων (κυρύωσ 

Τδραυλικών Μελετών), προκειμϋνου οι μελϋτεσ να μπορούν να δημοπρατηθούν 

ϊμεςα προσ καταςκευό, αλλϊ και να ανταποκρύνονται ςτην παρούςα κατϊςταςη. 

• Σην εκπόνηςη νϋων Τδραυλικών Μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςτα 

κατϊ περύπτωςη ςτϊδια ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ, δηλ. 

Προκαταρκτικό, Προμελϋτη, Οριςτικό, Οριςτικό με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ. 

• Σην εκπόνηςη νϋων Η/Μ Μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων (που 

απαιτούνται βϊςει των  λύςεων των αντύςτοιχων Μελετών Τδραυλικών Έργων), 

ςτα κατϊ περύπτωςη ςτϊδια ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ, δηλ. 

Προκαταρκτικό, Προμελϋτη, Οριςτικό, Οριςτικό με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ. 

• Σην εκπόνηςη νϋων τατικών Μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων (που 

απαιτούνται βϊςει των  λύςεων των αντύςτοιχων Μελετών Τδραυλικών Έργων, 

και αξιολογώντασ τα γεωτεχνικϊ δεδομϋνα), ςτα κατϊ περύπτωςη ςτϊδια ανϊλογα 

με τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ, δηλ. Προκαταρκτικό, Προμελϋτη, Οριςτικό, 

Οριςτικό με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ. 

• Ση ςύνταξη ΑΤ και ΥΑΤ. 
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•  Ση ςύνταξη Σευχών Δημοπρϊτηςησ. 

• Σην εκτϋλεςη Σοπογραφικών Εργαςιών, που εύναι απαραύτητεσ ςτο πλαύςιο των 

ανωτϋρω Μελετών Τδραυλικών ϋργων αποχϋτευςησ, και γενικϊ αφορούν ςε 

υψομετρικό ενημϋρωςη οδών διϋλευςησ αγωγών, τοπογραφικό αποτύπωςη και 

απαιτούμενεσ εργαςύεσ για την εξϊρτηςη αυτόσ, ό πρόςθετεσ εργαςύεσ όπου αυτό 

απαιτεύται, αποτύπωςη δικτύων ΟΚΩ, κλπ. 

• Σην εκπόνηςη Γεωτεχνικών Μελετών και την εκτϋλεςη Γεωτεχνικών  Ερευνών, που 

εύναι απαραύτητεσ ςτο πλαύςιο των ανωτϋρω Μελετών Τδραυλικών Έργων. 

Ειδικότερα θα περιλαμβϊνεται η ςύνταξη προγρϊμματοσ για την εκτϋλεςη 

γεωτρόςεων ό ϊλλων ερευνητικών εργαςιών, η εκτϋλεςη και επύβλεψη των 

ερευνητικών αυτών εργαςιών, εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ και τϋλοσ η αξιολόγηςη 

όλων αυτών, με αντύςτοιχη μελϋτη τησ γεωτεχνικόσ ϋρευνασ, καθώσ και η ςύνταξη 

των απαραύτητων υποςτηρικτικών τεχνικών μελετών για τισ ϊλλεσ ειδικότητεσ 

(π.χ. μελϋτη αντιςτόριξησ πρανών, θεμελύωςη,  κλπ). 

το ειδικό αντικεύμενο εργαςιών των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων τησ 

ςυμφωνύασ πλαύςιο, θα καθορύζεται το ςτϊδιο μελϋτησ για το οπούο  θα παρϋχονται οι 

υπηρεςύεσ του Αναδόχου, θα περιλαμβϊνεται αναλυτικό  περιγραφό των υπηρεςιών 

αυτών και των μελετών που θα καλεύται να εκπονόςει ό  τροποποιόςει/ 

επικαιροποιόςει. 

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει, εξαςφαλύζοντασ την ϊριςτη ςυνεργαςύα των μελετητών των επύ 

μϋρουσ ειδικοτότων, να παραδύδει ϊρτια και ϋτοιμη προσ εφαρμογό  μελϋτη, ςύμφωνα 

με τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ και προδιαγραφϋσ και την αντύςτοιχη υγγραφό 

Τποχρεώςεων. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να υποβϊλει Πρόγραμμα Ποιότητασ για την εκπόνηςη 

τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, εύτε ϋχει πιςτοποιηθεύ ςε κϊποιο από τα διεθνώσ αποδεκτϊ 

Πρότυπα Ποιότητασ εύτε όχι. το Πρόγραμμα Ποιότητασ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο 

ενςωματώνονται και κωδικοποιούνται όλεσ οι απαιτόςεισ των ςυμβατικών τευχών, 

περιγρϊφεται ο τρόποσ εκτϋλεςησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, περιλαμβϊνεται το 

χρονοδιϊγραμμα τησ ςύμβαςησ, τα μϋλη τησ ομϊδασ που θα την εκτελϋςουν, 

περιγρϊφεται ο τρόποσ διαχεύριςησ των εγγρϊφων και δηλώνεται οτιδόποτε ϊλλο θα 

διαςφαλύςει την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ, τισ προδιαγραφϋσ 

και τουσ κανόνεσ τησ τϋχνησ και τησ επιςτόμησ. Σο Πρόγραμμα Ποιότητασ υποβϊλλεται 

εντόσ του πρώτου μόνα από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο και 

αναθεωρεύται ςε κϊθε τροποπούηςη των όρων τησ ςύμβαςησ και των ςτοιχεύων που 

αρχικώσ περιϋχονται ςε αυτό. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται επύςησ να εκπονόςει και να εφαρμόςει Πρόγραμμα Ποιότητασ 

Μελϋτησ  (Π.Π.Μ.) για κϊθε επιμϋρουσ εκτελεςτικό ςύμβαςη, ςύμφωνα με τα οριζόμενα 

ςτο ϊρθρο 188 παρ.4 του Ν.4412/16 και τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 
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1.3 Διαθέςιμα ςτοιχεία και προηγούμενεσ ςχετικέσ μελέτεσ 

Η Διευθύνουςα Τπηρεςύα θα διαθϋςει ςτον Ανϊδοχο τισ προηγούμενεσ μελϋτεσ τισ 

οπούεσ αυτόσ καλεύται να τροποποιόςει/ςυμπληρώςει/επικαιροποιόςει. Επύςησ, θα του 

διαθϋςει όποιεσ ϊλλεσ ςχετικϋσ μελϋτεσ ϋχει ςτην κατοχό του και θα τον διευκολύνει 

ςτη ςυγκϋντρωςη μελετών από ϊλλουσ φορεύσ. 

Η Διευθύνουςα Τπηρεςύα θα διαθϋςει επύςησ ςτον Ανϊδοχο όποια ςτοιχεύα ϋχει ςτην 

κατοχό τησ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ μελϋτησ που του αναθϋτει. Θα τον 

διευκολύνει επύςησ ςτη ςυλλογό αναγκαύων ςτοιχεύων από ϊλλεσ Τπηρεςύεσ 

(Περιφϋρεια, Δόμουσ, κλπ). Αυτϊ μπορεύ να περιλαμβϊνουν ςτοιχεύα καταςκευαςμϋνων 

ϋργων, κλπ. Η δαπϊνη και η επιμϋλεια τησ αναπαραγωγόσ θα βαρύνουν τον Ανϊδοχο. 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να αξιολογόςει τα πιο πϊνω ςτοιχεύα και μελϋτεσ και να τα λϊβει 

υπόψη του ςτην εκπόνηςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, όπωσ επύςησ και τισ όποιεσ 

ϊλλεσ ςχετικϋσ μελϋτεσ που εκπονούνται τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό από 

ςυναρμόδιουσ του  Εργοδότη φορεύσ. 

1.4 Παραδοτέα τησ Μελέτησ 

ημειώνεται ότι, η πληρότητα των παραδοτϋων κϊθε επιμϋρουσ εκτελεςτικόσ 

ςύμβαςησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο καθορύζεται από το Π.Δ.696/74 και από το 

Ν.3316/05, όπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχύουν, ςε ςυνδυαςμό με την υγγραφό 

Τποχρεώςεων. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παραδώςει εντόσ του ςυμβατικού χρόνου 

κϊθε επιμϋρουσ εκτελεςτικόσ ςύμβαςησ, το ςύνολο τησ μελϋτησ (ςχϋδια και τεύχη), 

όπωσ αυτό θα εγκριθεύ τελικϊ, ςε ϋξι (6) αντύτυπα, καθώσ και ςε ηλεκτρονικό μορφό.  

Σα παραδοτϋα των μελετών όλων των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων (ςχϋδια και 

κεύμενα) θα εύναι ςυμβατϊ μεταξύ τουσ και θα ϋχουν ενιαύα παρουςύαςη. 

1.5 Ποςοτικά ςτοιχεία φυςικού αντικειμένου 

Δεδομϋνου του ότι τα ποςοτικϊ ςτοιχεύα του φυςικού αντικειμϋνου του ϋργου δεν εύναι 

εκ των προτϋρων γνωςτϊ, εκτιμόθηκαν κατϊ προςϋγγιςη τα εξόσ:  

• Μϋγιςτοσ πιθανόσ αριθμόσ επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων 6 (έξι). 

• Κϊθε επιμϋρουσ εκτελεςτικό ςύμβαςη θα ϋχει ωσ αντικεύμενο: 

 μια απλό μελϋτη, που θα περιλαμβϊνει μια κύρια αυτοτελό υδραυλικό 

μελϋτη και ενδεχομϋνωσ τισ απαιτούμενεσ υποςτηρικτικϋσ μελϋτεσ, ό  

 μια ςύνθετη μελϋτη, που θα περιλαμβϊνει περιςςότερεσ από μια κύριεσ 

μελϋτεσ (υδραυλικό μελϋτη και Η/Μ μελϋτη ό/και ςτατικό μελϋτη) και 

ενδεχομϋνωσ τισ απαιτούμενεσ υποςτηρικτικϋσ μελϋτεσ και ϋρευνεσ 

(τοπογραφικέσ, γεωτεχνικέσ, ή ςυνδυαςμό αυτών ανάλογα με την 

περίπτωςη).   

 τη ςύνταξη ΑΤ & ΥΑΤ και τευχών δημοπρϊτηςησ (εϊν απαιτηθεύ). 

• Για την όλη ςύμβαςη θα ςυνταχθεύ Πρόγραμμα Ποιότητασ, ενώ και για κϊθε 

επιμϋρουσ εκτελεςτικό ςύμβαςη θα ςυνταχθεύ Πρόγραμμα Ποιότητασ Μελϋτησ. 
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Η ϋναρξη κϊθε επιμϋρουσ ανϊθεςησ θα γύνεται με την υπογραφό επιμϋρουσ 

εκτελεςτικόσ ςύμβαςησ με το εξειδικευμϋνο αντικεύμενο εργαςιών, ςτην οπούα θα 

καθορύζονται με ςαφόνεια η διϊρκεια και η αμοιβό τησ παρεχόμενησ υπηρεςύασ, που θα 

προκύπτει με βϊςη την προςφορϊ του Αναδόχου που θα προκύψει από το διαγωνιςμό. 

1.6 Σεχνικέσ προδιαγραφέσ 

Η εκπόνηςη των μελετών των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων τησ ςυμφωνύασ-

πλαύςιο, διϋπεται από τισ κϊτωθι διατϊξεισ-κανονιςμούσ και προδιαγραφϋσ: 

 Π.Δ. 696/74 (ΥΕΚ-301/Α/74) «Περύ αμοιβών μηχανικών δια ςύνταξιν μελετών, 

επύβλεψιν, παραλαβόν κλπ. υγκοινωνιακών, Τδραυλικών και κτιριακών Έργων, 

ωσ και Σοπογραφικών Κτηματογραφικών και Φαρτογραφικών Εργαςιών και 

ςχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

 Σα ϊρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 “Περύ ανϊθεςησ και 

εκτϋλεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων εκπόνηςησ μελετών και παροχόσ υπηρεςιών” (Α' 

42), όπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχύουν. 

 Ν.4412/16 (ΥΕΚ-147/Α/08-08-2016) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών 

και Τπηρεςιών» (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 

147) και όλεσ οι κανονιςτικϋσ πρϊξεισ που ϋχουν εκδοθεύ προσ εκτϋλεςό του, 

καθώσ και οι κατευθυντόριεσ οδηγύεσ και εγκύκλιοι που ϋχουν εκδοθεύ για την 

ερμηνεύα του. 

 Ν.3316/05 (ΥΕΚ-42/Α/05) «Ανϊθεςη και εκτϋλεςη δημοςύων ςυμβϊςεων 

εκπόνηςησ μελετών και παροχόσ ςυναφών υπηρεςιών και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει.  

 Εγκύκλιοσ 121278/1985 τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. με θϋμα «Ενιαύεσ παραδοχϋσ 

υπολογιςμού των παροχών ακαθϊρτων ςτο λεκανοπϋδιο τησ Αθόνασ». 

 Κανονιςμόσ Λειτουργύασ Δικτύου Αποχϋτευςησ (Κ.Λ.Δ.Α.) (ΥΕΚ846Β/2009) και 

Ειδικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ Δικτύου Αποχϋτευςησ (ΥΕΚ286Β/2012) τησ 

Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε.  

 Οι ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ για τισ ανατιθϋμενεσ κατηγορύεσ μελετών. 

 Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ Δειγματοληπτικών Γεωτρόςεων Ξηρϊσ για γεωτεχνικϋσ 

ϋρευνεσ (Ε 101-83), ΥΕΚ 363/24-6-1983. 

 Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ επύ τόπου Δοκιμών Βραχομηχανικόσ (Ε102-84) και 

Εργαςτηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικόσ (Ε103-84), ΥΕΚ 70/8-2-1985. 

 Προδιαγραφϋσ Εργαςτηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικόσ (Ε105-86), ΥΕΚ 

955/31-12-86. 

 Η Τ. Α. με αρ. 6019/ΥΕΚ 29Β/11.2.1986 περύ “Έγκριςησ των Προδιαγραφών 

Γεωλογικών Εργαςιών μϋςα ςτα πλαύςια των Μελετών Σεχνικών Έργων” (Ε 104-

85).  

 Εγκύκλιοσ 98/22.12.1989, Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070, Δ/νςη ΟΚΚ/6 ΤΠΕΦΩΔΕ – 

Απόςπαςμα "Προδιαγραφϋσ τατικών Μελετών". 
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 Ιςχύοντεσ Κανονιςμού και Αποφϊςεισ για την εκτϋλεςη κτιριακών ϋργων (όπωσ 

Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ, Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ 

Φαλύβων Οπλιςμού κυροδϋματοσ, Νϋοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ, Αντιςειςμικόσ 

κανονιςμόσ, κλπ).  

Εκτόσ των ανωτϋρω ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να λϊβει υπόψη του οποιοδόποτε ϊλλο 

ςτοιχεύο (γενικό ό ειδικό διϊταξη, κανονιςμό, πρότυπο, προδιαγραφό) που αφορϊ το 

τεχνικό αντικεύμενο τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο και απαιτεύται για την ϊρτια εκπόνηςη των 

επιμϋρουσ μελετών ακόμη και αν δεν κατονομϊζεται ρητϊ.  

Σα παραδοτϋα τησ μελϋτησ και οι υποχρεώςεισ για την υποβολό εργαςιών και εκθϋςεων 

θα εύναι ςύμφωνα με τισ ωσ ϊνω αντύςτοιχεσ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ.  

ΑΡΘΡΟ 2 : ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο ορύζεται ςε τϋςςερα (4) ϋτη.  το 

διϊςτημα αυτό θα ανατεθούν ϋωσ ϋξι (6) επιμϋρουσ εκτελεςτικϋσ ςυμβϊςεισ εκπόνηςησ 

μελετών.  

Σο ακριβϋσ χρονοδιϊγραμμα ϋναρξησ και ολοκλόρωςησ των επιμϋρουσ εκτελεςτικών 

ςυμβϊςεων τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο δεν μπορεύ να καθοριςτεύ, δεδομϋνου ότι δεν εύναι 

γνωςτό εκ των προτϋρων το ακριβϋσ αντικεύμενο των ςυμβϊςεων αυτών.  

Η Διευθύνουςα Τπηρεςύα, καθ’ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο και 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ αυτόσ, θα καθορύζει το ακριβϋσ αντικεύμενο εργαςιών, την 

αντύςτοιχη αμοιβό και το ακριβϋσ χρονοδιϊγραμμα εκτϋλεςησ κϊθε επιμϋρουσ 

εκτελεςτικόσ ςύμβαςησ. 

Η διϊρκεια εκτϋλεςησ των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων, που ςυνϊπτονται εντόσ 

του χρόνου υλοπούηςησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, μπορεύ να υπερβαύνει το χρόνο λόξησ 

τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο.  

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

Οι απαιτούμενεσ μελϋτεσ που θα ανατεθούν με τισ επιμϋρουσ εκτελεςτικϋσ ςυμβϊςεισ 

τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, εύναι οι αναγκαύεσ και κατ’ ελϊχιςτον απαραύτητεσ για την 

τροποπούηςη/ςυμπλόρωςη/ επικαιροπούηςη υφιςταμϋνων ό την εκπόνηςη νϋων 

μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςε περιοχϋσ αρμοδιότητασ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. 

και περιλαμβϊνουν: 

• Σην τροποπούηςη/ςυμπλόρωςη/επικαιροπούηςη υφιςτϊμενων Μελετών ϋργων 

αποχϋτευςησ ακαθϊρτων, ύςτερα από επαλόθευςη των ςτοιχεύων (κυρύωσ 

Τδραυλικών Μελετών -κατηγορύα 13), προκειμϋνου οι μελϋτεσ να μπορούν να 

δημοπρατηθούν ϊμεςα προσ καταςκευό, αλλϊ και να ανταποκρύνονται ςτην 

παρούςα κατϊςταςη. 

• Σην εκπόνηςη νϋων Τδραυλικών Μελετών (κατηγορύα 13) ϋργων αποχϋτευςησ 

ακαθϊρτων ςτα κατϊ περύπτωςη ςτϊδια, ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ 

Τπηρεςύασ, δηλ. Προκαταρκτικό, Προμελϋτη, Οριςτικό, Οριςτικό με πληρότητα 

μελϋτησ εφαρμογόσ. 
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• Σην εκπόνηςη νϋων Η/Μ Μελετών (κατηγορύα 9),  ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων 

(που απαιτούνται βϊςει των λύςεων των αντύςτοιχων Μελετών Τδραυλικών 

Έργων), ςτα κατϊ περύπτωςη ςτϊδια ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ, 

δηλ. Προκαταρκτικό, Προμελϋτη, Οριςτικό, Οριςτικό με πληρότητα μελϋτησ 

εφαρμογόσ. 

• Σην εκπόνηςη νϋων τατικών Μελετών (κατηγορύα 8), ϋργων αποχϋτευςησ 

ακαθϊρτων (που απαιτούνται βϊςει των λύςεων των αντύςτοιχων Μελετών 

Τδραυλικών Έργων, και αξιολογώντασ τα γεωτεχνικϊ δεδομϋνα), ςτα κατϊ 

περύπτωςη ςτϊδια ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ, δηλ. Προκαταρκτικό, 

Προμελϋτη, Οριςτικό, Οριςτικό με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ. 

• Ση ςύνταξη ΑΤ και ΥΑΤ. 

• Ση ςύνταξη Σευχών Δημοπρϊτηςησ. 

• Σην εκπόνηςη Σοπογραφικών Μελετών (κατηγορύα 16), με αντικεύμενο την 

εκτϋλεςη τοπογραφικών εργαςιών, που εύναι απαραύτητεσ ςτο πλαύςιο των 

ανωτϋρω Μελετών Τδραυλικών ϋργων αποχϋτευςησ, και γενικϊ αφορούν ςε 

υψομετρικό ενημϋρωςη οδών διϋλευςησ αγωγών, τοπογραφικό αποτύπωςη και 

απαιτούμενεσ εργαςύεσ για την εξϊρτηςη αυτόσ, ό πρόςθετεσ εργαςύεσ όπου αυτό 

απαιτεύται, αποτύπωςη δικτύων ΟΚΩ, κλπ. 

• Σην εκπόνηςη Γεωτεχνικών Μελετών και την εκτϋλεςη Γεωτεχνικών  Ερευνών 

(κατηγορύα 21), που εύναι απαραύτητεσ ςτο πλαύςιο των ανωτϋρω Μελετών 

Τδραυλικών Έργων. Ειδικότερα θα περιλαμβϊνεται η ςύνταξη προγρϊμματοσ για 

την εκτϋλεςη γεωτρόςεων ό ϊλλων ερευνητικών εργαςιών, η εκτϋλεςη και 

επύβλεψη των ερευνητικών αυτών εργαςιών, εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ και τϋλοσ η 

αξιολόγηςη όλων αυτών, με αντύςτοιχη μελϋτη τησ γεωτεχνικόσ ϋρευνασ, καθώσ και 

η ςύνταξη των απαραύτητων υποςτηρικτικών τεχνικών μελετών για τισ ϊλλεσ 

ειδικότητεσ (π.χ. μελϋτη αντιςτόριξησ πρανών, θεμελύωςη,  κλπ). 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΜΒΑΗ - ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 236, παρ.5 του Ν.4412/2016, η αξύα τησ ςυμφωνύασ–

πλαύςιο εύναι η μϋγιςτη εκτιμώμενη αξύα, χωρύσ Υ.Π.Α. του ςυνόλου των επιμϋρουσ 

εκτελεςτικών ςυμβϊςεων που προβλϋπονται για τη ςυνολικό διϊρκεια τησ ςυμφωνύασ-

πλαύςιο.  

Η προεκτιμώμενη αμοιβό τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο για την εκπόνηςη υδραυλικών 

μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων και ςύνταξη τευχών δημοπρϊτηςησ ςε 

περιοχϋσ αρμοδιότητασ τησ Ε.Τ.Δ.Α.Π. Α.Ε., ανϋρχεται ςε ποςό ύψουσ 862.500,00€ 

(χωρύσ Υ.Π.Α.). Η εν λόγω αμοιβό εύναι ενδεικτικό και εδρϊζεται ςε εκτιμόςεισ τησ 

Τπηρεςύασ βϊςει τησ εμπειρύασ τησ από προγενϋςτερουσ διαγωνιςμούσ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π 

Α.Ε. για την ανϊθεςη τησ εκπόνηςησ μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων 

(ςυναφεύσ μελϋτεσ). 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 862.500,00€ (χωρύσ Υ.Π.Α.) 

ΜΕΓΙΣΕ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΕ ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΣΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟ 
 CPV 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΗ 

(€) 

1 ΜΕΛΕΣΕ 
ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

13 71322200-3 515.000,00 

2 ΜΕΛΕΣΕ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ, 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ  

9 71321000-4 80.000,00 

3 ΣΑΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 8 71322000-1 25.000,00 

4 ΜΕΛΕΣΕ 
ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 

16 71351810-4 80.000,00 

5 ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΕ 
ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ 
ΕΡΕΤΝΕ 

21 71351100-4 50.000,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  750.000,00 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ (15%) 112.500,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) 862.500,00 

Φ.Π.Α. (24%) 207.000,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ & Φ.Π.Α.)   1.069.500,00 

 

Σκ=1,203 (για το ϋτοσ 2017) 

 

Ο υπολογιςμόσ τησ αμοιβόσ των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων τησ υμφωνύασ-  

Πλαύςιο θα γύνει ςύμφωνα με τα ϊρθρα του Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών και Τπηρεςιών (Τ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριςη Κανονιςμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Τπηρεςιών κατϊ τη διαδικαςύα τησ παρ. 7 του 

ϊρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 
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Κατ' εφαρμογό των διατϊξεων τησ παραγρϊφου 8 του ϊρθρου 53 του Ν. 4412/2016, οι 

ενιαύεσ τιμϋσ των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανϊ μονϊδα φυςικού αντικειμϋνου 

και κατηγορύα ϋργου και οι ενιαύεσ τιμϋσ προεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεςιών, εύτε ανϊ 

μονϊδα φυςικού αντικειμϋνου και κατηγορύα ϋργου, εύτε ανϊ μονϊδα χρόνου 

απαςχόληςησ, υπολογύζονται από την ςχϋςη: 

                                                Α = (τκ) x (Υ) [€] 

όπου: 

(τκ): για τισ αμοιβϋσ του ϋτουσ 2017 ο ςυντελεςτόσ (τκ) ϋχει τιμό (τκ) = 1,203, 

ςύμφωνα με την Εγκύκλιο 5 ΔΝγ/12298/ΥΝ 439.6/14-3-2017 και 

(Υ): η ενιαύα τιμό τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ, όπωσ καθορύζεται ανϊ εύδοσ και 

κατηγορύα ϋργου ςτα αντύςτοιχα ϊρθρα κϊθε κατηγορύασ μελϋτησ ςυναρτημϋνη 

με την φυςικό ποςότητα κϊθε αντικειμϋνου. 

 

Η ςυμβατικό αμοιβό του αναδόχου για την εκπόνηςη των μελετών των επιμϋρουσ 

εκτελεςτικών ςυμβϊςεων τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, που θα υπολογιςτεύ βϊςει των 

προαναφερόμενων,  καλύπτει πλόρωσ όλεσ τισ δαπϊνεσ για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ 

τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο από τον ανϊδοχο (όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτο Σεύχοσ 

Σεχνικών Δεδομϋνων, ςτη υγγραφό Τποχρεώςεων και ςτη Διακόρυξη του 

διαγωνιςμού), ωσ και εκεύνεσ που τυχόν δεν κατονομϊζονται, αλλϊ εύναι απαραύτητεσ 

για την πλόρη εκτϋλεςη των υποχρεώςεων του αναδόχου, ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ 

τησ Επιςτόμησ και Σϋχνησ, μη δικαιούμενησ ϊλλησ πληρωμόσ ό αποζημύωςησ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο εκτιμϊται ςτα 862.500,00 € 

(χωρύσ Υ.Π.Α.). Η χρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ θα εύναι από πιςτώςεισ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. 

Α.Ε. 

Η ςύμβαςη για τη ςυμφωνύα πλαύςιο-μελϋτη εντϊςςεται ςτον εγκεκριμϋνο, με την 

υπ’αριθμό 19147/08-03-2017 Απόφαςη του Δ.. τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε., Προώπολογιςμό 

Εκμετϊλλευςησ και Επενδύςεων ϋτουσ 2017 τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. (βλ. Δ/νςη χεδιαςμού & 

Ανϊπτυξησ Έργων Σομϋα Αποχϋτευςησ, Τπηρεςύα Έργων Σομϋα Αποχϋτευςησ, ϋργο με 

τύτλο «Εκπόνηςη μελετών και ςύνταξη τευχών δημοπρϊτηςησ για την καταςκευό 

ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων», με αυξ.αριθμό: 12). 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΑΝΑΘΕΗ 

Η προτεινόμενη διαδικαςύα τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο αφορϊ ανοικτό διαδικαςύα και 

επιλϋχθηκε δεδομϋνου ότι πρόκειται να παραχθεύ ςύνολο όμοιων (ςυναφών) μελετών 

για τισ οπούεσ δεν εύναι γνωςτϊ εκ των προτϋρων ςτοιχεύα, όπωσ ο ακριβόσ 

προςδιοριςμόσ των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων, οι χρόνοι ϋναρξησ και λόξησ 

εκπόνηςησ των μελετών των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων, όπωσ και οι ακριβεύσ 
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χώροι που θα εκτελεςθούν οι ςυμβϊςεισ, μπορούν όμωσ να καθοριςτούν οι τιμϋσ αυτών 

βϊςει των ϊρθρων του Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Τπηρεςιών 

εφόςον προςδιοριςτεύ το ακριβϋσ αντικεύμενο τουσ. 

ύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το ϊρθρο 273 του Ν.4412/2016, η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. 

δύναται να ςυνϊψει ςυμφωνύα-πλαύςιο για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ, εφόςον εφαρμόζονται 

οι διατϊξεισ που προβλϋπονται ςτο Βιβλύο ΙΙ του Ν.4412/2016. 

Η προςφυγό ςε ςυμφωνύα-πλαύςιο δεν γύνεται καταχρηςτικϊ ό κατϊ τρόπο που να 

εμποδύζει, να περιορύζει ό να ςτρεβλώνει τον ανταγωνιςμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η εκπόνηςη μελετών για την ανακαταςκευό υφιςταμϋνων ό καταςκευό νϋων ϋργων 

αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςτη γεωγραφικό περιοχό δραςτηριότητϊσ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε., 

εύναι από τα ςημαντικϊ ζητόματα που αντιμετωπύζει η Ε.ΤΔ.Α.Π.  

Παρϊ το γεγονόσ ότι ϋχουν μελετηθεύ και καταςκευαςτεύ μεγϊλοι ςυλλεκτόρεσ, πλόθοσ 

ϋργων και εκτεταμϋνα δύκτυα αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςτο παρελθόν, η απουςύα ενόσ 

ςυνολικού ςχεδιαςμού, η αύξηςη των περιοχών που εντϊςςονται ςτο ςχϋδιο πόλησ, η 

καταςκευό νϋων ϋργων (π.χ. οδοποιύασ, δικτύων αποχϋτευςησ ομβρύων, κλπ.) χωρύσ τισ 

ανϊλογεσ προβλϋψεισ για την τροποπούηςη/επικαιροπούηςη των αντύςτοιχων μελετών 

ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα να υπϊρχουν εγκεκριμϋνεσ παλιϋσ μελϋτεσ που δεν μπορούν να 

εφαρμοςτούν και χρόζουν επικαιροπούηςησ/τροποπούηςησ ό να απαιτεύται η εκπόνηςη 

νϋων μελετών.  

 

ημειώνεται ότι, οι μελζτεσ μπορεί να χριηουν επικαιροποίθςθσ/ςυμπλιρωςθσ, ιδίωσ ςτισ 

παρακάτω περιπτώςεισ: 

α) Εϊν προκύψει απαύτηςη από τη νομοθεςύα. Ενδεικτικϊ, παρατύθενται οι πιο 

πρόςφατεσ νομοθετικϋσ πρωτοβουλύεσ οι οπούεσ ειςϊγουν νϋα δεδομϋνα ςτον  

τομϋα των διαδικαςιών ανϊθεςησ ςύμβαςησ ϋργου, αλλϊ και ςτο τελικό 

παραδοτϋο τησ ςύμβαςησ (ϋργο): 

- Ο Ν.4412/2016 (ΥΕΚ147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ Έργων, 

Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), όπωσ ιςχύει.   

- Η υπ' αριθμ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Τπουργικό Απόφαςη «Έγκριςη τετρακοςύων 

ςαρϊντα (440) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ) με υποχρεωτικό 

εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα» (ΥΕΚ 2221/ τ.Β./30-07-2012), όπωσ 

ιςχύει. 

- Η υπ.αριθμ. Γ.Δ.Σ.Τ./οικ.3328 Απόφαςη Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών  

«Έγκριςη του Κανονιςμού Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ 2016 (ΚΣ-2016)» (ΥΕΚ 

1561/τ.Β'/02-02-2016), όπωσ ιςχύει. 
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β) Εϊν από την ϋγκριςη τησ μελϋτησ ϋχει παρϋλθει μεγϊλο διϊςτημα και ϋχουν 

μεταβληθεύ οι επιτόπου ςυνθόκεσ που μπορεύ να επηρεϊςουν την τεχνικό λύςη (π.χ. 

ςτο τοπογραφικό υπόβαθρο, ςτα υφιςτϊμενα ϋργα, ςτα υλικϊ, ςτον 

καταςκευαςτικό εξοπλιςμό), ςε βαθμό που δεν ακυρώνεται εξ’ ολοκλόρου ο αρχικόσ 

ςχεδιαςμόσ και ο ςκοπόσ υλοπούηςησ του ϋργου, αλλϊ μπορούν να επικαιροποιηθούν 

χωρύσ να μεταβϊλλεται ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ. 

γ)  Εϊν από την ϋγκριςη τησ μελϋτησ προϋκυψαν νϋα δεδομϋνα τα οπούα αποτελούν 

μϋροσ των παραδοχών τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ προσ καταςκευό και τα οπούα θα 

πρϋπει να ληφθούν υπόψη (δημογραφικϊ, οικονομικϊ, χρόςεων γησ, κλπ.) ό 

τροποποιόθηκαν οι προδιαγραφϋσ. 

 

Επύςησ, υπϊρχει ανϊγκη για εκπόνηςη νϋων μελετών δικτύων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων 

για περιοχϋσ που ςτερούνται δικτύων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων και εξακολουθούν να 

αντιμετωπύζουν ακόμα και ςόμερα ςοβαρϊ προβλόματα ςτον τομϋα αυτό.  

Επιςημαύνεται ότι, τα ϋργα αποχϋτευςησ ακαθϊρτων αποτελούν ςημαντικότατα ϋργα 

υποδομόσ, απαραίτθτα για τθ λειτουργία μιασ αςτικισ περιοχισ και για τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, και κακοριςτικά του επιπζδου διαβίωςθσ. Η ςημαςύα τησ μελϋτησ και 

υλοπούηςόσ τουσ για τη δημόςια υγεύα και το επύπεδο ζωόσ εύναι ςχεδόν αυτονόητη, 

δεδομϋνου ότι ςε περιοχϋσ χωρύσ δύκτυα αποχϋτευςησ ακαθϊρτων παρατηρεύται 

υποβϊθμιςη του περιβϊλλοντοσ (π.χ. ρύπανςη του εδάφουσ, των υπόγειων υδροφορέων 

και των επιφανειακών υδάτινων ςωμάτων, εμφάνιςη οςμών εξαιτίασ των ςηπτικών 

ςυνθηκών των βοθρολυμάτων, κλπ.), και δημιουργούνται κύνδυνοι για τη δημόςια υγεύα.  

 

Η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. προτύθεται να διαμορφώςει ϋνα ορθολογικό πλαύςιο για την κϊλυψη 

αναγκών που αφορούν ςε μελϋτεσ ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων για τισ οπούεσ εύναι 

αρμόδια.  Με αυτό τον τρόπο θα εύναι δυνατό η κϊλυψη αναγκών τησ και η ικανοπούηςη 

αιτημϊτων τρύτων (Δόμοι, Περιφϋρεια, κλπ.) που αφορούν ςε τροποποιόςεισ/ 

ςυμπληρώςεισ/ επικαιροποιόςεισ ό εκπόνηςη νϋων μελετών αποχϋτευςησ ακαθϊρτων, 

ϋτςι ώςτε να εύναι ςτη ςυνϋχεια δυνατό η υλοπούηςη των ςχετικών ϋργων. 

 

Λόγω του ότι δεν εύναι γνωςτϊ εκ των προτϋρων ςτοιχεύα όπωσ το αντικεύμενο των 

μελετών των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων, η ϋναρξη και η λόξη τησ εκπόνηςησ 

των μελετών αυτών και οι ακριβεύσ χώροι που θα εκτελεςτούν οι επιμϋρουσ 

εκτελεςτικϋσ ςυμβϊςεισ, θα ςυναφθεύ ςυμφωνύα-πλαύςιο ςύμφωνα με το ϊρθρο 273 

του Ν.4412/2016.  

Η ςύναψη τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο αποςκοπεύ ςτην επιτϊχυνςη τησ εκπόνηςησ μελετών 

ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων αρμοδιότητασ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε., και κρύνεται 

επιβεβλημϋνη λαμβϊνοντασ υπόψη τα ακόλουθα: 
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 Σο υπϊρχον ανθρώπινο δυναμικό και τον υφιςτϊμενο φόρτο εργαςιών, με βϊςη 

τα οπούα δεν υπϊρχει η δυνατότητα τησ ϋγκαιρησ ολοκλόρωςησ του  

ςυγκεκριμϋνου αντικειμϋνου. 

 Σην απαύτηςη αυξημϋνησ ετοιμότητασ τησ Τπηρεςύασ για την ϊμεςη κϊλυψη 

αναγκών. 

 Η Τπηρεςύα δεν διαθϋτει τεχνικό εξοπλιςμό (ειδικϊ λογιςμικϊ, εξοπλιςμό 

εκτϋλεςησ γεωτεχνικών τομών και γεωτρόςεων, κ.α.) ο οπούοσ απαιτεύται για τη 

ςυμπλόρωςη/επικαιροπούηςη των εγκεκριμϋνων υδραυλικών μελετών ϋργων 

αποχϋτευςησ ακαθϊρτων, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. 

Η υπό ανϊθεςη υμφωνύα-Πλαύςιο ϋχει ωσ ςτόχο την επιτϊχυνςη τησ εκπόνηςησ 

μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςε περιοχϋσ αρμοδιότητασ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. 

και κατϊ ςυνϋπεια την υλοπούηςη των ϋργων αυτών, αποτελώντασ ϋνα ευϋλικτο 

«εργαλεύο» ςτα χϋρια τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε.    

 

  ΑΘΗΝΑ, ΙΟΤΛΙΟ  2017 
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