
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

Κωδικός πράξης ΟΠΣ: 5002560

Κωδικός Ενάριθμου: 2017ΣΕ27510038
CPV 71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 189.529,20 € πλέον Φ.Π.Α.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2022



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ»ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...............................................................................................................................................1

2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ........................................................................................1
2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ..........................................................................................................1

2.1.1. Θέση Έργου.............................................................................................................................1
2.1.2. Υφιστάμενη Κατάσταση..........................................................................................................1

2.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ..........................................................................................................2
2.2.1. Δίκτυο Ακαθάρτων..................................................................................................................2
2.2.2. Έργα Αντλιοστασίων Ακαθάρτων............................................................................................3
2.2.3. Έργα διάθεσης.........................................................................................................................4
2.2.4. Συνδέσεις Ακινήτων με Δίκτυο Ακαθάρτων............................................................................7
2.2.5. Σύνδεση ΕΕΛ με δίκτυο ύδρευσης...........................................................................................8
2.2.6. Δοκιμαστική λειτουργία ΕΕΛ.................................................................................................10

2.3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ........................................................................11
2.4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.....................................................11

2.4.1. Γενικά....................................................................................................................................11
2.4.2. Αρχικές Εργασίες...................................................................................................................13
2.4.3. Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής (μετά τη σύναψη της εργολαβικής σύμβασης)..........13
2.4.4. Υποχρεώσεις προς αρμόδια Διαχειριστική Αρχή..................................................................15
2.4.5. Παραδοτέα ΤΣ.......................................................................................................................15
2.4.6. Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης – Τρόπος καταβολής της αμοιβής..............................16

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.........................................................16

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.......................................................................................17

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ..........................................................................................................................18

i



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ»ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ»

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν τεύχος αποτελεί τμήμα του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης ή Τεχνικής Υπηρεσίας και

συγκεκριμένα του Υποφακέλου πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και συντάχθηκε

σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 8 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Α.1) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης σε σχέση και με

την προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί.

Α.2) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου. Το περιεχόμενο του τεύχους αποτελείται κυρίως από

την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά,

αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία  και  προηγούμενες  μελέτες  που σχετίζονται  με την  υπό ανάθεση

μελέτη  ή  υπηρεσία,  αναφορά  στις  τοπικές  συνθήκες  και  τις  ιδιαιτερότητες  του  έργου  και  της

ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσμεύσεις

ως προς το σχεδιασμό του έργου,  τις  διαθέσιμες  υποστηρικτικές  μελέτες  (γεωλογικές,  γεωτεχνικές

κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση της μελέτης και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου

της σύμβασης, που κατά την εκτίμηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου

και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών.

Α.3) το πρόγραμμα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών

για την ολοκλήρωση του αντικειμένου και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.

Α.4) την προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης και την τεκμηρίωσή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα

στην παρ. 8 του άρθρου 53 (σε ξεχωριστό τεύχος).

2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2.1.1. Θέση Έργου 

Οι Σπέτσες είναι ιστορική νήσος κοντά στην Αργολική χερσόνησο, δεξιά της εισόδου του Αργολικού

κόλπου, σε απόσταση 1,5 μιλίου από την Ερμιονίδα και 50 μιλίων από τον Πειραιά.

Οι Σπέτσες έχουν σχήμα ωοειδές, περίμετρο ακτογραμμής 11 μιλίων, έκταση 22,5 τ.χλμ.  με μέγιστο

μήκος 4 μίλια και μέγιστο πλάτος 2,5 μίλια. Διασχίζεται από βουνοσειρές με υψηλότερη κορυφή τον

Προφήτη Ηλία (291μ.). Τα ακρωτήρια της νήσου είναι: Το Σουρμπούτι (ΒΑ.), το Κάβο - Φανάρι (Α.), ο

Μαυρόκαβος (ΝΑ.), το Ζάστανο (Ν.) και το Μπουρμπούθι (ΒΔ.)

Το  νησί  των  Σπετσών  αποτελεί  ένα  διάσημο  τουριστικό  προορισμό  με  ποιοτικά  και  ποσοτικά

χαρακτηριστικά  λόγω  των  άριστων  περιβαλλοντικών  δεδομένων,  της  μικρής  απόστασης  από  τον

Πειραιά  και,  κυρίως,  λόγω  των  αμέτρητων  τοποθεσιών  φυσικής  ομορφιάς  που  περιβάλλουν  το

μοναδικό – και ομώνυμο – οικισμό του νησιού.

2.1.2. Υφιστάμενη Κατάσταση 

Το  παρόν  έργο  συμπληρώνει  το  φυσικό  αντικείμενο  της  εργολαβίας  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΣΠΕΤΣΩΝ»,  προκειμένου  να
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επιτευχθεί  η  ολοκληρωμένη  διαχείριση  (συλλογή,  μεταφορά,  επεξεργασία,  διάθεση)  των  αστικών

λυμάτων των Σπετσών.

Στο πλαίσιο της ως άνω εργολαβίας έχει  κατασκευαστεί  τμήμα του δικτύου ακαθάρτων (σχεδόν το

πλήρες μέρος του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού και μέρος των Συλλεκτήριων και Δευτερευόντων

Αγωγών)  μήκους ~22 km, τα έργα Π/Μ των Αντλιοστάσιων (Α/Σ) του δικτύου ακαθάρτων (πλην των Α/

Σ Α5.1 και Α8), η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και το χερσαίο τμήμα (πλην του ευρισκομένου

εντός ζώνης αιγιαλού-παραλίας τμήματός του) του αγωγού διάθεσης.  Η κατασκευή των συνδέσεων

των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στην εργολαβία αυτή δεν προβλεπόταν.

2.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η  παρούσα  εργολαβία,  για  την  οποία  θα  οριστεί  τεχνικός  σύβουλος,  αφορά  στην  κατασκευή  των

υπολειπόμενων  τμημάτων  του  εσωτερικού  δικτύου  (~20  km)  και  των  αντλιοστασίων  αποχέτευσης

ακαθάρτων του οικισμού Σπετσών του Δήμου Σπετσών, μετά των ιδιωτικών συνδέσεων των ακινήτων

(2.809  τεμ.)  με  το  δίκτυο  ακαθάρτων,  στην  κατασκευή  του  υποθαλάσσιου  τμήματος  του  αγωγού

διάθεσης περιλαμβανομένου του φρεατίου φόρτισης  και  του υπολειπόμενου μέρους του χερσαίου

τμήματος, στη σύνδεση της ΕΕΛ με το δίκτυο ύδρευσης, καθώς και στην 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία

της ΕΕΛ.

Τα υπολειπόμενα δίκτυα,  αντλιοστάσια και  έργα διάθεσης  είναι  αυτά που δεν  κατέστη δυνατό να

ολοκληρωθούν  στο  πλαίσιο  της  με  ΑΔΑΜ  14SYMV001997524  εργολαβίας  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» (1η εργολαβία).

Πιο αναλυτικά, τα προτεινόμενα έργα έχουν ως εξής:

2.2.1. Δίκτυο Ακαθάρτων 

Η  συμπλήρωση  του  υφιστάμενου  δικτύου  ακαθάρτων  των  Σπετσών  αφορά  στην  εκτέλεση  των

απαραίτητων  εργασιών  για  την  κατασκευή  του  υπολειπόμενου  δικτύου.  Οι  εργασίες  αυτές

συνοψίζονται ως εξής:

 Κατασκευή  βαρυτικών  αγωγών  ακαθάρτων  από  πλαστικούς  σωλήνες  δομημένου  τοιχώματος

συνολικού μήκους 19.215,00 m.

 Κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80  μήκους 860,00 m.

 Κατασκευή φρεατίων 638 τεμ επίσκεψης από σκυρόδεμα και 24τεμ από συνθετικά υλικά, στις

περιπτώσεις υψηλού υδροφόρου ορίζοντα.

 Αντιστηρίξεις σκαμμάτων προσωρινού χαρακτήρα

 Κατασκευή δικτύου αναρρόφησης υπό κενό (vacuum), περιλαμβανομένης και της εκπόνησης της

μελέτης εφαρμογής του στην περιοχή του Αρχαίου Λουτρού, στο πλαίσιο της εργολαβίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΣΠΕΤΣΩΝ»,  όπου

ευρέθησαν αρχαιότητες.
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2.2.2. Έργα Αντλιοστασίων Ακαθάρτων

Κατασκευή 12 αντλιοστασίων, από τα οποία τα 10 με χαρακτηριστική ονομασία Α1 έως Α10 βρίσκονται

κατά μήκος του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ), ενώ 2 ακόμη με χαρακτηριστική ονομασία

Α5.1 και Α5.2 τροφοδοτούν το αντλιοστάσιο Α5. 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα ολοκληρωθούν: (α) τα έργα Π/Μ των Α/Σ Α8 και Α5.1, καθώς στο

πλαίσιο  της  1ης εργολαβίας  έχουν  ολοκληρωθεί  μόνο  τα  έργα  κατασκευής  των  πασσάλων  και

κεφαλόδεσμων αυτών, (β) η υπόγεια σύνδεση αντλιοστασίου και οικίσκου του Α/Σ Α9, και (γ) τα έργα

Η/Μ όλων των Α/Σ.

Όλα τα αντλιοστάσια είτε κατασκευάστηκαν στην 1η εργολαβία είτε προβλέπεται να κατασκευαστούν

στη νέα (Α8, Α5.1) σαν υπόγεια φρεάτια, χωρίς υπερκατασκευές πάνω από το έδαφος, και προβλέπεται

η χρησιμοποίηση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων. 

Λόγω  απαίτησης  της  αρχαιολογίας  σε  εννέα  από  τα  δώδεκα  αντλιοστάσια,  ο  απαιτούμενος

ηλεκτρολογικός  εξοπλισμός  και  το προβλεπόμενο  ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος,  καθώς και  οι  μονάδες

απόσμησης, θα τοποθετηθούν σε μικρό υπόγειο οικίσκο, σε ελεύθερο χώρο μερικά μέτρα μακριά από

τον  υπόγειο  χώρο  των  αντλιών  (υγρός  θάλαμος).  Για  τα  υπόλοιπα  αντλιοστάσια  ο  απαιτούμενος

ηλεκτρολογικός  εξοπλισμός  και  το προβλεπόμενο  ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος,  καθώς και  οι  μονάδες

απόσμησης, θα τοποθετηθούν σε μικρό υπέργειο οικίσκο, σε ελεύθερο χώρο μερικά μέτρα μακριά από

τον υπόγειο χώρο των αντλιών (υγρός θάλαμος).

-  Υδραυλικό πλήγμα

Δεν  υπάρχει  κίνδυνος  εμφάνισης  υδραυλικού  πλήγματος  στους  καταθλιπτικούς  αγωγούς  των

αντλιοστασίων, πλην των δύο αντλιοστασίων Α1, Α5.1, Α5.2 και Α6, που έχουν καταθλιπτικό αγωγό

πολύ μεγάλου μήκους. Κριτήριο για την εμφάνιση ή όχι υδραυλικού πλήγματος είναι η σχέση μεταξύ

του χρόνου ts που απαιτείται για να μηδενισθεί η παροχή στη θέση διαταραχής και του χρόνου tr που

χρειάζεται  η  κύμανση της διαταραχής  για  να ταξιδέψει  μέχρι  το τέλος του αγωγού,  δηλ.  μέχρι  το

σημείο ανάκλασης και να επιστρέψει στην πηγή της διαταραχής.

Τα μεγέθη των αντιπληγματικών βαλβίδων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

- Αυτοματισμός – τηλεσήμανση

Είναι αυτονόητο ότι όλα τα αντλιοστάσια πρέπει να λειτουργούν αυτόματα, χωρίς την μόνιμη παρουσία

προσωπικού.  Η  ρύθμιση  της  λειτουργίας  τους  θα  γίνεται  από  την  στάθμη  λυμάτων  στον  θάλαμο

συγκέντρωσης. Ο αυτοματισμός αυτός θα προβλέπει αυτόματη κυκλική εναλλαγή όλων των αντλιών,

περιλαμβανομένης και της εφεδρικής. Έτσι εξασφαλίζεται, ότι η εφεδρική θα είναι πάντοτε έτοιμη για

λειτουργία, ότι όλες οι αντλίες θα λειτουργούν τον ίδιο περίπου χρόνο και τέλος έτσι επιτυγχάνεται η

μείωση του αριθμού εκκινήσεων κάθε αντλίας ανά ώρα.

Η ανάγκη αυτόματης λειτουργίας των αντλιοστασίων χωρίς την παρουσία προσωπικού οδηγεί στην

απαίτηση  εγκατάστασης  συστήματος  τηλεσήμανσης.  Είναι  προφανές  ότι  δεν  υπάρχει  ανάγκη
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συγκέντρωσης όλων των σημάτων σε κάποιο ειδικό κέντρο ελέγχου, αλλά αυτά μπορεί να μεταδίδονται

στο Δημοτικό κατάστημα των Σπετσών ή στην εγκατάσταση καθαρισμού, όπου θα υπάρχει συνεχώς

προσωπικό. Για να περιορισθεί η δαπάνη και να μη καταστεί περίπλοκο το σύστημα, θα προβλεφθεί

μόνο τηλεσήμανση από κάθε αντλιοστάσιο προς το κέντρο και όχι τηλεχειρισμός από το κέντρο προς το

αντλιοστάσιο.  Αφού η  λειτουργία  των αντλιοστασίων  είναι  αυτόματη,  ένας  τηλεχειρισμός  θα ήταν

μεγάλη πολυτέλεια και πολύ περισσότερο αφού η απόσταση μεταξύ κέντρου και αντλιοστασίων είναι

πολύ μικρή.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, ως τρόπος μεταφοράς των ενδείξεων στο Κέντρο έχει καθοριστεί

η xρησιμοποίηση του δικτύου του Ο.Τ.Ε. με την παρεμβολή MODEM.ρησιμοποίηση του δικτύου του Ο.Τ.Ε. με την παρεμβολή MODEM.

Το  σύστημα  αυτό  προϋποθέτει  ότι  θα  υπάρxρησιμοποίηση του δικτύου του Ο.Τ.Ε. με την παρεμβολή MODEM.ει  τηλεφωνική  γραμμή  Ο.Τ.Ε.  σε  κάθε  αντλιοστάσιο,

πράγμα που είναι οπωσδήποτε αναγκαίο. Θα xρησιμοποίηση του δικτύου του Ο.Τ.Ε. με την παρεμβολή MODEM.ρησιμοποιηθεί μία σειριακή πόρτα και ένα MODEM σε

κάθε αντλιοστάσιο καθώς και αντίστοιχο στο κέντρο ελέγxρησιμοποίηση του δικτύου του Ο.Τ.Ε. με την παρεμβολή MODEM.ου. Με τη xρησιμοποίηση του δικτύου του Ο.Τ.Ε. με την παρεμβολή MODEM.ρησιμοποίηση των γραμμών του

Ο.Τ.Ε.  θα υπάρxρησιμοποίηση του δικτύου του Ο.Τ.Ε. με την παρεμβολή MODEM.ει  ασφάλεια  στη  μετάδοση.  Το σύστημα αυτό  απαιτεί  υψηλό  τεxρησιμοποίηση του δικτύου του Ο.Τ.Ε. με την παρεμβολή MODEM.νολογικό  επίπεδο

συντήρησης και παρουσιάζει το μειονέκτημα της μόνιμης δαπάνης ενοικίασης της γραμμής του Ο.Τ.Ε.

Για να μην απαιτηθεί  να νοικιασθούν 12 γραμμές προς το Κέντρο Ελέγχου, θα χρησιμοποιηθεί  μία

γραμμή με σύστημα επιλογής του εκάστοτε ερωτώμενου αντλιοστασίου (dial up). ). 

2.2.3. Έργα διάθεσης

Τα  έργα  διάθεσης  προς  κατασκευή  αφορούν  στην  εκτέλεση  των  απαραίτητων  εργασιών  για  την

ολοκλήρωση του αγωγού διάθεσης της ΕΕΛ Σπετσών. Οι εργασίες αυτές συνοψίζονται ως εξής:

 Κατασκευή του φρεατίου φόρτισης (ΦΦ), το οποίο θα κατασκευαστεί εντός της ζώνης αιγιαλού

και παραλίας.

 Κατασκευή μέρους (του ευρισκομένου εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας) χερσαίου τμήματος

του αγωγού διάθεσης από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, συνολικού μήκους 27,00 m.

 Κατασκευή του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου,

συνολικού μήκους 520,00 m, μετά του διαχυτήρα συνολικού μήκους 55,00 m. 

- Φρεάτιο φόρτισης

Το ΦΦ προβλέπεται να χωροθετηθεί εντός της ζώνης αιγιαλού και παραλίας και κατάντη αυτής στα

+6,60 περίπου.

- Τεχνικά χαρακτηριστικά – Κατασκευή   

Στο ΦΦ του υποθαλάσσιου αγωγού προβλέπεται ειδική ηλεκτροκίνητη βαλβίδα διαμέτρου Φ300 χστ

που θα διατηρεί τον αγωγό από το φρεάτιο εξόδου των εγκαταστάσεων έως το φρεάτιο φόρτισης του

υποθαλάσσιου αγωγού πάντοτε γεμάτο, διατηρώντας σταθερή στάθμη στο φρεάτιο εξόδου. 
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Το Φρεάτιο Φόρτισης διακρίνεται  στους εξής επιμέρους θαλάμους: (α) στο θάλαμο φόρτισης, στον

οποίο  καταλήγει  ο  αγωγός  που  διοχετεύει  τα  λύματα  από  το  φρεάτιο  εξόδου,  (β)  στο  θάλαμο

υπερχείλισης και (γ) στο θάλαμο χαλυβδοσωλήνων. 

- Χερσαίο τμήμα αγωγού διάθεσης

Προβλέπεται η κατασκευή του αγωγού από το φρεάτιο ΚΣ1 έως και το ΦΦ, καθώς και του φρεατίου

επίσκεψης ΚΣ0. 

Η όδευση του συνόλου του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης ακολουθεί την προβλεπόμενη

χάραξη της εργοταξιακής οδού μέχρι τη θαλάσσια περιοχή διάθεσης. 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Ο  αγωγός  προβλέπεται  από  πλαστικούς  σωλήνες  δομημένου  τοιχώματος,  με  λεία  εσωτερική  και

αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 mm,

συνολικού μήκους 27,00 m, σε ανοικτό όρυγμα βάθους 1,30-1,88 m και πλάτους πυθμένα 1,05-1,15 m.

Το  φρεάτιο  επίσκεψης  προβλέπεται  προκατασκευασμένο,  εσωτερικής  διαμέτρους  1,20  m,

αποτελούμενου από προκατασκευασμένους δακτυλίους κ.λπ. στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE. Η ποσότητα του φρεατίου αυτού, πλήρως εγκατεστημένου,

ανέρχεται σε 1 τεμ.

- Κατασκευή   

Η κατασκευή των έργων θα γίνει ως εξής:

 Αναγνώριση του εδάφους που περιλαμβάνει τυχόν ερευνητικές τομές για τη γνώση του εδάφους.

 Χάραξη  και  τομή του  εδάφους  κατά μήκος  της  όδευσης  των  αγωγών,  καθώς και  στις  θέσεις

κατασκευής του φρεατίου επίσκεψης, με επιμέλεια, ώστε να αποφευχθούν οι βλάβες στο υπόλοιπο

δίκτυο.

 Εκσκαφή ορύγματος με κατάλληλο πλάτος, σύμφωνα με τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη, για την

ασφαλή  και  έντεχνη  κατασκευή  των  αγωγών  και  των  φρεατίων.  Απομάκρυνση  πλεοναζόντων

προϊόντων εκσκαφών σε χώρους επιτρεπόμενους από τις Αρχές.

 Αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος για την ασφαλή εκτέλεση του έργου. 

 Τοποθέτηση του σωλήνα στο μέσον του ορύγματος επί στρώσεως εδράσεως από άμμο, καθώς και

του φρεατίου επίσκεψης μετά των απαραίτητων στρώσεων εσωτερικής και  εξωτερικής προστασίας

του.

 Εγκιβωτισμός του σωλήνα με άμμο.

 Επανεπίχωση με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό παραχθέν από την επεξεργασία από τον ανάδοχο

των προϊόντων εκσκαφής του έργου. 
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 Πλήρης αποκατάσταση της τομής του εδάφους με κατάλληλα προϊόντα οδοστρωσίας.

- Υποθαλάσσιο τμήμα αγωγού διάθεσης

Προβλέπεται η κατασκευή του αγωγού υποθαλάσσιου τμήματςο του αγωγού διάθεσης από το ΦΦ, που

χωροθετείται περίπου 17m όπισθεν της  ακτογραμμής, μέχρι βάθη -34,00 m. Ο αγωγός καταλήγει σε

διαχυτήρα  μήκους  55,00 m που χωροθετείται  στην  ισοβαθή των  -34,00  m, τοποθετημένος  σχεδόν

κάθετα στην όδευση του κύριου αγωγού.  O αγωγός, συμπεριλαμβανομένου και  του διαχυτήρα, θα

κατασκευαστεί εντός ορύγματος σε όλο το μήκος του. 

Σημειώνεται  ότι,  σύμφωνα  με  τη  μελέτη  των  νέων  έργων  διάθεσης  και  με  βάση  το  βυθομετρικό

διάγραμμα  της  περιοχής,  πριν  από  την  κατασκευή  του  έργου  είναι  σκόπιμη  η  πραγματοποίηση

εδαφοληψιών για την εξακρίβωση της φύσης του πυθμένα.

- Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Ο αγωγός προβλέπεται από σωλήνες πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστηε ελάχιστη

απαιτούµε ελάχιστηενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε ελάχιστηε συµε ελάχιστηπαγές τοίχωµε ελάχιστηα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµε ελάχιστη. διαµε ελάχιστηέτρου

DN 315 mm / ονοµε ελάχιστη. πίεσης ΡΝ 10 atm συνολικού μήκους 27,00 m, σε ανοικτό όρυγμα βάθους 1,30-1,88

m και πλάτους πυθμένα 1,05-1,15 m.

Ο διαχυτήρας  προβλέπεται  να  φέρει  10  διαχύτες  (risers),  οι  οποίοι  θα  αποτελούνται  από  στόμια

διαμέτρου Φ110 mm, που θα διαθέτουν τα λύματα σε διεύθυνση η οποία θα εναλλάσσεται ανά στόμιο

αλλά θα είναι πάντα εγκάρσια στη διεύθυνση του άξονα του αγωγού του διαχυτήρα. Οι ανυψωτήρες

προβλέπεται να έχουν ύψος περίπου 1,70  m (από την άνω άντυγα του αγωγού μέχρι το στόμιο των

risers) και θα τοποθετηθούν σε σταθερή απόσταση ανά 5,00 m μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η

ομαλή εκροή των λυμάτων. Όλα τα τμήματα του διαχυτήρα προβλέπονται HDPE 3ης γενιάς 10 atm. Ο

διαχυτήρας εκκινεί με διάμετρο Φ315 mm στο τμήμα μήκους 16,50 m από τη συναρμογή του με τον

κύριο αγωγό μέχρι το 8ο στόμιο, ενώ συνεχίζει σε μήκος 10,00 m με διάμετρο Φ250 mm μέχρι το 6ο

στόμιο, σε μήκος 10,00 m με διάμετρο Φ200 mm μέχρι το 4ο στόμιο και καταλήγει με διάμετρο Φ180

mm για τα υπόλοιπα 18,50 m μέχρι το πέρας του. 

- Κατασκευή   

Η συναρμογή μεταξύ του φρεατίου φόρτισης και του κύριου αγωγού, καθώς και η  συναρμογή μεταξύ

του κύριου αγωγού και του διαχυτήρα, πραγματοποιείται μέσω φλαντζωτής σύνδεσης. 

Καθ’  όλο  το  μήκος  του  αγωγού,  του  (ήτοι  από  το  φρεάτιο  φόρτισης  μέχρι  βάθη  -34,00  m),

συμπεριλαμβανομένου  και  του  διαχυτήρα,  προβλέπεται  προστασία  με  κατάλληλου  τύπου  και

διαστάσεων  συστήματα  θωράκισης  (φυσικοί  ογκόλιθοι  ή/και  τσιμεντοστρώματα),  τα  οποία

διαφοροποιούνται  ανά τμήματα του έργου,  όπως αναλυτικά παρουσιάζονται  στη μελέτη των νέων

έργων διάθεσης (Διατομές: “1-1”, “2-2”, “3-3”, “4-4”, “5-5”, “6-6”, “7-7”, “8-8”, “Διαχυτήρα”, “Πέρατος

διαχυτήρα”). 

Σημειώνεται ότι για τη διαμόρφωση των τύπων τσιμεντοστρωμάτων που προβλέπονται στην μελέτη

των νέων έργων διάθεσης,  οι  κυβόλιθοι  συνδέονται  μεταξύ τους με δύο γεωπλέγματα ενδεικτικού
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τύπου Tensar  SS40, εφελκυστικής  αντοχής  40ΚN/m.  Για  την  ανάρτηση των τσιμεντοστρωμάτων  θα

τοποθετηθούν άγκιστρα, ποιότητας χάλυβα B500c, στην άνω παρειά επιλεγμένων κυβολίθων έκαστου

τσιμεντοστρώματος.  

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται καθ’ όλο το μήκος του έργου για την έδραση και τον εγκιβωτισμό του

αγωγού, ήτοι από τη βάση του εκσκαπτόμενου ορύγματος μέχρι τη στάθμη τοποθέτησης του εκάστοτε

συστήματος θωράκισης, θα αποτελούνται  από κοκκώδη-αδρομερή υλικά κατάλληλης κοκκομετρικής

διαβάθμισης (καλώς διαβαθμισμένο αμμοχάλικο προελεύσεως χειμάρρων ή ορυχείων ή λατομείου,

αυτούσιο, μετά από διαλογή, σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-09-09-02-

00).

Τα  στάδια  της  εγκατάστασης  του  υποθαλάσσιου  αγωγού,  της  θωράκισής  του  και  των  ερματικών

στοιχείων παρουσιάζονται στη μελέτη των νέων έργων διάθεσης.

2.2.4. Συνδέσεις Ακινήτων με Δίκτυο Ακαθάρτων

Η κατασκευή των συνδέσεων των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων αφορούν σε 2.809 τεμ. Οι αγωγοί

προβλέπονται από σωλήνες PVC διατομής Φ160 και το συνολικό μήκος τους ανέρχεται σε 14.370,00 m.

σε ένα μέσο βάθος των 1,20 m

- Φρεάτια

 Φρεάτια ιδιωτικής σύνδεσης ή προσαρμογής

Τα φρεάτια της ιδιωτικής σύνδεσης ή προσαρμογής θα είναι προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα 

 Φρεάτια τύπου υδρομετρητή

Στην  επιφάνεια  του  εδάφους  (οδόστρωμα  ή  πεζοδρόμιο)  τοποθετείται  ένα  φρεάτιο  τύπου

υδρομετρητή από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

- Αντιστηρίξεις σκαμμάτων

Αντιστηρίξεις  πρανών  ορυγμάτων,  προσωρινού  χαρακτήρα,  είτε  με  υλοζεύγματα,  σανιδώματα,

μαδέρια  ή  παρεμφερούς  τύπου  μεθοδολογία  (για  βάθη  εκσκαφής  από 1,25μ.  έως  1,75μ.)  είτε  με

σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS

ή αναλόγου (για βάθη εκσκαφής μεγαλύτερα των 1,75μ.), της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για

την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και  των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία

κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους, καθώς

και την εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών.

Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων

Η ιδιωτική σύνδεση αφορά στο τμήμα του αγωγού που κατασκευάζεται εξωτερικά του ακινήτου κατά

πλάτος  του  δρόμου  από την  ρυμοτομική  γραμμή  μέχρι  τη  θέση  του  αγωγού  αποχέτευσης,  για  τη

σύνδεση του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου από πλαστικούς αγωγούς PVC, με διάμετρο 160 mm. 
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Η κατασκευή και η σύνδεση των ιδιωτικών συνδέσεων θα γίνει ως εξής:

 Αναγνώριση του εδάφους που περιλαμβάνει τυχόν ερευνητικές τομές για τη γνώση του εδάφους,

την ύπαρξη ή μη άλλων αγωγών ΟΚΩ που πιθανά υπάρχουν στη θέση της σύνδεσης.

 Χάραξη και τομή του οδοστρώματος στη θέση κατασκευής της ιδιωτικής σύνδεσης με επιμέλεια,

ώστε  να  αποφευχθούν  οι  βλάβες  στο  υπόλοιπο  δίκτυο  και  σε  άλλα  δίκτυα.   Τομή  κρασπέδων-

πεζοδρομίων, καθαίρεση πλακών πεζοδρομίων.

 Εκσκαφή ορύγματος με κατάλληλο πλάτος 0,80m για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή της

σύνδεσης  (αγωγό  και  φρεάτιο).  Απομάκρυνση  πλεοναζόντων  προϊόντων  εκσκαφών  σε  χώρους

επιτρεπόμενους από τις Αρχές.

 Αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος για την ασφαλή εκτέλεση του έργου.

 Τοποθέτηση του σωλήνα στο μέσον του ορύγματος και τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων (όπου

απαιτούνται), καθώς και τοποθέτηση του προκατασκευασμένου φρεατίου και των λοιπών εξαρτημάτων

(αγωγός απόφραξης, πώμα κ.λπ.).

 Εγκιβωτισμός του σωλήνα με άμμο.

 Επανεπίχωση  με  κατάλληλα  Γ-ΗΜ  προϊόντα  εκσκαφών  και  διαβαθμισμένο  θραυστό  υλικό

παραχθέν από την επεξεργασία από τον ανάδοχο των βραχωδών προϊόντων εκσκαφής των τάφρων του

έργου. 

 Πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος, καθώς και του κρασπέδου-πεζοδρομίου.

2.2.5. Σύνδεση ΕΕΛ με δίκτυο ύδρευσης

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα λάβει χώρα η κατασκευή των έργων σύνδεσης της ΕΕΛ με το δίκτυο

ύδρευσης.

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και υλικά για την κατασκευή και πλήρη εγκατάσταση

του  δικτύου  ύδρευσης  μετά  του  προβλεπόμενου  Α/Σ  και  των  λοιπών  εξοπλισμών  και  Η/Μ

εγκαταστάσεων και αυτοματισμών, της σύνδεσης του δικτύου με την ΕΕΛ, καθώς και η εκπόνηση της

σταττικής μελέτης εφαρμογής του Α/Σ ύδρευσης. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Προβλέπεται η σύνδεση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης,

καθώς δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης πλησίον της αυτής. Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο ύδρευσης. Για

το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί δίκτυο σωληνώσεων  από σωλήνες τύπου HDPE, ονομαστικής πίεσης

12,5atm, 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ140mm, το οποίο θα ξεκινάει από το αντλιοστάσιο (Α/Σ-1) που θα

κατασκευαστεί  στην  χιλιομετρική  θέση  4,0  (αρίθμηση  σημείου  185  της  μηκοτομής  ΚΑΑ),  ήτοι

ενδιάμεσα των φρεατίων με αριθμό ΚΣ-1μα και ΚΣ-1μβ του δικτύου της αποχέτευσης ακαθάρτων.
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Το νέο δίκτυο ύδρευσης θα τρέξει παράλληλα προς το δίκτυο της αποχέτευσης  σε όλο του το μήκος,

ήτοι  από  την  χιλιομετρική  θέση  4,0  μέχρι  την  χιλιομετρική  θέση  0,0  (Φρεάτιο  ΚΣ-0  του  δικτύου

αποχέτευσης), όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). 

Θα  τοποθετηθούν  (2)  αντλίες  (μια  εν  λειτουργία  και  μια  εφεδρική),  παροχής  Q  =  25m3/h  και

μανομετρικού ύψους Η= 58,60m. To μήκος του καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης θα είναι  περίπου

1.200,00 m, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το μήκος προς τη δεξαμενή ύδρευσης εντός της ΕΕΛ. Η

λειτουργία του αντλιοστασίου (Α/Σ)  θα είναι  αυτόματη και  θα υπάρχει  διασύνδεση με το σύστημα

αυτομάτου ελέγχου της ΕΕΛ (SCADA) με οπτική ίνα. Η εκκίνηση και η στάση των (2) αντλιών θα γίνεται

μέσω ομαλού εκκινητή  (soft-starter).  Επισημαίνουμε ότι  πριν από οποιαδήποτε ενέργεια επέκτασης

του υφιστάμενου αγωγού υδροδότησης, με σκοπό την τροφοδοσία του αντλιοστασίου ύδρευσης (Α/Σ),

θα πρέπει να ελεγχθεί η ικανότητα παροχετευτικότητας του αγωγού προς το Α/Σ, καθώς και οι πιθανές

επιπτώσεις  στην  ομαλή  ύδρευση των  κατοικιών  που εξυπηρετεί  μέχρι  σήμερα.  Σε  περίπτωση  που

εξυπηρετούνται κατοικίες οι οποίες βρίσκονται υψομετρικά σε χαμηλότερο σημείο από το σημείο που

θα κατασκευαστεί το Α/Σ είναι πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή υδροδότησή τους.

Οικοδομικές εργασίες

Η κατασκευή του αντλιοστασίου Α/Σ-1 θα γίνει στην χιλιομετρική θέση 4,0 (αρίθμηση σημείου 185 της

μηκοτομής του ΚΑΑ),  ήτοι  ενδιάμεσα των φρεατίων με αριθμό ΚΣ-1μα και  ΚΣ-1μβ του δικτύου της

αποχέτευσης ακαθάρτων. 

Οι  εσωτερικές  διαστάσεις  του αντλιοστασίου  θα είναι  (Μ) 4,00 Μ Χ  (Π)  2,00 Μ Χ  (Υ)  1,60 Μ.  Θα

κατασκευαστεί από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με οπλισμό S500. Το πάχος του πυθμένα θα είναι

30 CM και  των πλαϊνών τοιχίων 40 CM. Από επάνω θα καλυφθεί  με πλάκες από σκυρόδεμα ιδίας

ποιότητας και πάχους 30 CM. Οι πλάκες θα φέρουν ειδικό άγκιστρο για την εύκολη μετακίνησή τους.

Στις  υποχρεώσεις  του  αναδόχου  είναι  η  σύνταξη  της  στατικής  μελέτης  και  υποβολή  της  στην

Υπηρεσία προς έγκριση, πριν την έναρξη των εργασιών.

Η/Μ εργασίες

Ι. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ:

Στην  είσοδο  του  αντλιοστασίου  Α/Σ-1  θα  εγκατασταθεί  μία  δικλείδα  απομόνωσης  ελαστικής

εμφράξεως DN80. Η δικλείδα θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να είναι δυνατή η αντικατάσταση

των εσωτερικών τμημάτων χωρίς την αποσύνδεσή της από το δίκτυο.

Μετά την δικλείδα απομόνωσης θα εγκατασταθεί υδραυλική βαλβίδα με λειτουργία ON-OFF για την

απομόνωση της εγκατάστασης με τηλεχειρισμό. Η υδραυλική ηλεκτροβαλβίδα θα χρησιμοποιείται για

την αυτοματοποίηση του δικτύου άρδευσης. 

ΙΙ. ΑΝΤΛΙΕΣ:

Στο υπόγειο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν δύο (2) αντλίες (μια εν λειτουργία και μια εφεδρική),

παροχής Q = 25m3/h και μανομετρικού ύψους Η= 58,60m.
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Στην  είσοδο  και  στην  έξοδο  των  αντλιών  θα  τοποθετηθούν  δικλείδες  απομόνωσης  ελαστικής

εμφράξεως  DN80.

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

Στην  έξοδο  των  δύο  αντλιών  θα  εγκατασταθεί  αντιπληγματική  υδραυλική  βαλβίδα  DN80.  Η

αντιπληγματική υδραυλική βαλβίδα θα συνδεθεί  επάνω στο δίκτυο μέσω μίας δικλείδας ελαστικής

έμφραξης  DN80.  Ανάντη  της  υδραυλικής  βαλβίδας  ON-OFF  και  της  δικλείδας  απομόνωσης  θα

εγκατασταθεί, μέσω σφαιρικής δικλείδας απομόνωσης, εξαεριστικό διπλής ενεργείας DN50.

IV. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:

Ανάντη  των  δύο  αντλιών  θα  εγκατασταθεί  ένα  ηλεκτρονικό  παροχόμετρο  εμβαπτιζόμενου  τύπου

ενσωματωμένο μέσα στο σώμα της υδραυλικής βαλβίδας.  Το ενσωματωμένο μέσα στην υδραυλική

βαλβίδα  ηλεκτρονικό  παροχόμετρο  θα  είναι  τύπου  δίνης  (vortexρησιμοποίηση του δικτύου του Ο.Τ.Ε. με την παρεμβολή MODEM.),  εμβαπτιζόμενο  στο  σώμα  της

βαλβίδας κοντά στην είσοδο του σώματος της βαλβίδας. 

V. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Εκτός του υπόγειου αντλιοστασίου θα εγκατασταθεί  ένα (1) πίλλαρ μέσα στο οποίο ευρίσκονται  οι

ηλεκτρολογικοί πίνακες, καθώς και οι πίνακες αυτοματισμού.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:

 Η κατασκευή καινούργιου ηλεκτρολογικού πίνακα για τις δύο αντλίες.

 Η  εγκατάσταση  της  Τοπικής  Μονάδας  Ελέγχου  (ΤΜΕ)  του  συστήματος  Τηλε-ελέγχου  και

Τηλεχειρισμού.

 Οι κεραίες επικοινωνίας (RF και Κινητής).

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας λειτουργίας των δύο αντλιών θα περιλαμβάνει εξωτερικά τα παρακάτω:

 Γενικό διακόπτη ON-OFF

 Δύο πράσινες λυχνίες λειτουργίας αντλιών

 Τρεις πράσινες λυχνίες για ύπαρξη τάσης.

 Βολτόμετρο με διακόπτη επιλογής φάσεων.

Οι απαραίτητες διατάξεις προστασίας του ηλεκτρολογικού πίνακα θα είναι:

 Θερμικά αντλιών

 Επιτηρητής τάσης

 Επιτηρητής αλληλουχίας φάσεων

Επίσης ο πίνακας θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα relay για την σύνδεση της Τ.Μ.Ε, έτσι ώστε να

είναι δυνατή η μετάδοση όλων των απαραίτητων πληροφοριών προς τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου της

Ε.Ε.Λ για τον τηλεχειρισμό από την Ε.Ε.Λ όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Μέσα στο

πίλλαρ θα εγκατασταθεί και η Τ.Μ.Ε 

Για την λειτουργία των προγραμματιστών θα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα ηλεγμένο στον χρόνο. Το

πρόγραμμα αυτό θα εγκατασταθεί στην Ε.Ε.Λ  και θα επιτρέπει την σύνδεση του αντλιοστασίου Α/Σ-1,

δημιουργώντας δίκτυο μεταξύ τους με την δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών και προώθησης

αυτών στην Ε.Ε.Λ ακόμα και σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας μεταξύ τους για οποιαδήποτε

αιτία.
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Οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  πρέπει  να  έχουν  την  δυνατότητα  να  λειτουργήσουν  είτε   σε

μονοκαλωδιακό σύστημα είτε ασύρματα (RF-UHF) είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας.

2.2.6. Δοκιμαστική λειτουργία ΕΕΛ

Στο πλαίσιο της εργολαβίας στην οποία θα οριστεί  τεχνικός σύμβουλος, θα λάβει  χώρα η εξάμηνη

δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ, η οποία μελετήθηκε και κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της με ΑΔΑΜ

14SYMV001997524 εργολαβίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» (1η εργολαβία). Προβλέπεται η δοκιμαστική-αποδοτική λειτουργία των

έργων της ΕΕΛ και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΚτΕ επί έξι μήνες από τον Ανάδοχο. 

2.3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι εγκεκριμένες μελέτες και λοιπές εγκρίσεις έως σήμερα έχουν ως εξής:

 «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΣΠΕΤΣΩΝ  :  ΔΙΚΤΥΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» (ΓΑΒΡΙΗΛ Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ Φ. ΖΑΙΜΗΣ, Οκτώβριος 2010).

 «ΜΕΛΕΤΗ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΣΠΕΤΣΩΝ»  (ΜΑΡΙΑΝΘΗ  ΜΑΛΙΩΚΑ,

Δεκέμβριος 2015).

 «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΝΕΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ»  (HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Α.Ε.,

Μάρτιος 2019).

 «ΜΕΛΕΤΕΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΠΕΤΣΩΝ»  (ΑΛΕΞΙΑ  ΤΣΟΥΝΗ,

Οκτώβριος 2020).

 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» με αρ. πρωτ. Φ/4/891/27-

10-2010 του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 4ΙΞΗΕ5-Θ), όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με

την με αρ. πρωτ. Φ738/4581/2015/17-09-2015 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

(ΑΔΑ: 6Ω3ΚΟΡ1Κ-ΓΜ2) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 20893/865/15-

03-2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΨΘΓΚΟΡ1Κ-ΩΧΘ).

 Εγκεκριμένες  μελέτες  που  εκπονήθηκαν  στο  πλαίσιο  της  εργολαβίας  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» από τον Ανάδοχο

του έργου αυτού. Συγκεκριμένα: 

- Αναφορικά με την  ΕΕΛ, η  μελέτη  εφαρμογής  όπως εκπονήθηκε  από τον Ανάδοχο του έργου

αυτού και εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

- Αναφορικά με τα αντλιοστάσια η εγκεκριμένη - εκπονηθείσα από τον Ανάδοχο του έργου αυτού

μελέτη  «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ  ΛΥΜΑΤΩΝ:  “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ” – “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ” – “ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
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ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ”» (Σεπτέμβριος 2018).

2.4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

2.4.1. Γενικά

Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου αφορούν στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης

κατά  την  υλοποίηση  (ανάθεση,  κατασκευή,  δοκιμαστική  λειτουργία)  του  έργου  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΠΕΤΣΩΝ».  Συγκεκριμένα  οι  υπηρεσίες  τεχνικού  συμβούλου θα

παρασχεθούν για τον έλεγχο των μελετών και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου, για την κατασκευή

και τον έλεγχο της εξέλιξης του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου τους και τέλος για την περίοδο της

δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ. Τελικός στόχος είναι η συνεισφορά στην επίτευξη ολοκληρωμένου,

λειτουργικού και εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου.

Προς αποφυγήν σύγκρουσης συμφερόντων και σύγχυσης   των ιδιοτήτων ελέγχοντος και ελεγχόμενου  , ο  

ΤΣ δεν μπορεί να συμμετέχει  με κανένα άλλο τρόπο στην φάση δημοπράτησης και κατασκευής των

έργων, πέραν των όσων αναφέρονται στη συνέχεια.

Τονίζεται ότι ο Τεχνικός Σύμβουλος  θα έχει υποστηρικτικό ρόλο και όχι διοικητικές αρμοδιότητες. Οι

κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες, απόψεις, κ.λπ. του ΤΣ σε όλα τα στάδια των εργασιών

θα απευθύνονται πάντοτε κατά περίπτωση προς τον Εργοδότη. 

Σε γενικό πλαίσιο οι αρμοδιότητες του ΤΣ συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 Στον έλεγχο έργων κατασκευής.

 Στην υποστήριξη της επίβλεψης των έργων, των δοκιμών και των ποιοτικών ελέγχων.

 Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των κατασκευών, στην αξιολόγηση των τεχνικών επιλογών

και λύσεων και στην πρόταση βελτιώσεων όπου αυτό ζητηθεί.

 Στην παρακολούθηση της προόδου των κατασκευών και των χρηματορροών πάντα σε σχέση

με τα προβλεπόμενα της ένταξης στο χρημοτοδοτικό πρόγραμμα.

 Στην υποστήριξη κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ.

 Στην εγγύηση και την αξιοποίηση όλων των απαραίτητων μέσων, των ανθρώπινων πόρων,

αλλά και  της  εμπειρίας  του για  την  παροχή  ειδικών  τεχνικών  πληροφοριών,  λύσεων  και

συμβουλών.

 Στην υποστήριξη της Υπηρεσίας ως προς τη συνεργασία της με την αρμόδια Διαχειριστική

Αρχή (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

 Στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς την Υπηρεσία όπου αυτό απαιτείται.

 Στη συνεργασία και στην στήριξη αρμόδιων Υπηρεσιών του Εργοδότη.

 Στη συμμετοχή συσκέψεων, εφόσον καλείται.

Σημειώνεται επίσης ότι:

 Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει προτάσεις του ΤΣ

όπως  επίσης  να  ζητήσει  από  τον  ΤΣ  υποβολή  νέων  προτάσεων  ή  παρατηρήσεων  με

απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον Εργοδότη.
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 Ο ΤΣ είναι υποχρεωμένος να εξακολουθεί το συμβουλευτικό του έργο και να συνεργάζεται

ομαλά με τον Εργοδότη και με τους άλλους συνεργάτες του, ακόμη και στην περίπτωση που

η Υπηρεσία  επιλέγει  λύσεις  διαφορετικές  από αυτές  που προτείνονται  από αυτόν  ή  στη

περίπτωση  που  η  Υπηρεσία  απορρίπτει  τις  προτάσεις  του  και  ζητά  την  υποβολή  νέων

εναλλακτικών λύσεων.

 Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του ΤΣ και των τεχνικών υπηρεσιών του Κυρίου του Έργου

που εμπίπτει  στο πεδίο των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων και η οποία δεν μπορεί να

διευθετηθεί  σε  τεχνικό  επίπεδο,  πρέπει  να  διευθετείται  από τον  Κύριο  του  έργου  ή,  σε

περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο, από την αρμόδια ανώτερη αρχή.

 Σε καμία περίπτωση ο ΤΣ δεν  θα δίνει  απευθείας  οδηγίες  προς τους μελετητές  και  τους

αναδόχους κατασκευής των έργων.

 Ο  ΤΣ συμβουλεύει και υποστηρίζει την Υπηρεσία, πλην όμως σε καμία περίπτωση δεν την

υποκαθιστά.

 Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργάζεται και να βοηθά τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εργοδότη, ώστε

να  εξασφαλίζεται  η  μεταφορά  τεχνογνωσίας,  και  να  συμμετέχει  σε  συσκέψεις  εφόσον

καλείται.

 Η συμμετοχή του ΤΣ σε επιτροπές, συναντήσεις, φάσεις κατασκευής κτλ θα γίνεται έπειτα

από σχετική εντολή της Δ.Υ.

 Η υποστήριξη του ΤΣ θα πρέπει να γίνει με ορθολογικό τρόπο σε αναλογία με τις φάσεις και

τις συνολικές προεκτιμώμενες ανθρωποημέρες.

2.4.2. Αρχικές Εργασίες

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε προθεσμία ενός μήνα, για την ομαλή εξέλιξή της, ο ανάδοχος

της παροχής υπηρεσιών θα παραδώσει τα ακόλουθα:

Καθορισμός  συστήματος  αναφοράς  και  πληροφόρησης  -  Σύνταξη  Προγράμματος  Ποιότητας  –

Χρονοδιαγράμματος – Οργανογράμματος (Παραδοτέο Ι)

Προκειμένου να είναι  δυνατή η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων,

αλλά και η υιοθέτηση «κοινής γλώσσας» επικοινωνίας μεταξύ του ΤΣ, της υπηρεσίας και των λοιπών

εμπλεκομένων φορέων, θα καθορισθεί σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης, με εκ των προτέρων

καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των εκθέσεων προόδου, των σχετικών δεικτών προόδου

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του τρόπου και του χρόνου υποβολής των στοιχείων από

και προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και όπως ζητείται στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων θα πρέπει

να  παραδοθεί  Πρόγραμμα  Ποιότητας  εκτέλεσης  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  τα  διεθνώς  αποδεκτά

Πρότυπα  Ποιότητας  μαζί  με  το  χρονοδιάγραμμα  και  το  οργανόγραμμα  της  Ομάδας  Παροχής

Υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση στα παραδοτέα θα αναλύεται το σχέδιο ενεργειών σχετικά με τα καθήκοντα και τις

διαδικασίες  του  ΤΣ,  των  εμπλεκόμενων  φορέων  και  υπηρεσιών  και  των  στόχων  και  των
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αλληλεξαρτήσεων  των διαφόρων  βημάτων.  Τα ανωτέρω μπορούν  να  παραδοθούν  ξεχωριστά  ή  σε

ενιαίο παραδοτέο.

2.4.3. Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής (μετά τη σύναψη της εργολαβικής σύμβασης)

Μετά την υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο και κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής του, το

αντικείμενο των υπηρεσιών του ΤΣ περιγράφεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

 Έλεγχος παραδοτέων

Υποστήριξη της Υπηρεσίας στον:

 Έλεγχο της κατασκευαστικής μελέτης των έργων της ΕΕΛ που συντάσσεται και υποβάλλεται

από τον Ανάδοχο.

 Έλεγχο  λοιπών  παραδοτέων  Αναδόχων.  Ο ΤΣ υποστηρίζει  την  Υπηρεσία  στον  έλεγχο  των

στοιχείων  που, με βάσει  τις  υποχρεώσεις  του που απορρέουν από την  σύμβαση και  την

κείμενη Νομοθεσία, συντάσσει και υποβάλει ο Ανάδοχος κάθε έργου και που ενδεικτικά και

όχι περιοριστικά είναι:

o Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

o Το οργανόγραμμα του προσωπικού του Αναδόχου

o Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)

o Ο Φάκελος και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ & ΣΑΥ)

 Παρακολούθηση  φυσικής  και  οικονομικής  προόδου  των  έργων:  Στα  καθήκοντα  του  ΤΣ

περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής

προόδου των έργων, η πρόβλεψη για την έγκαιρη και εντός Προϋπολογισμού ολοκλήρωσή τους και

η  πρόβλεψη  και  πρόληψη  τυχόν  καθυστερήσεων ή  κινδύνων  υπέρβασης  του Προϋπολογισμού

τους. 

Σημειώνεται ότι στον εργοταξιακό χώρο εργασίας κάθε έργου θα τηρείται βιβλίο σημειώσεων του

ΤΣ για ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 Παρακολούθηση κατασκευής και λειτουργίας  έργων:  Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται  η

παρακολούθηση της κατασκευής και της λειτουργίας των έργων, σε ό,τι αφορά θέματα ποιότητας,

τήρησης των εγκεκριμένων μελετών και Τεχνικών Προδιαγραφών κ.λπ. Στα πλαίσια αυτά, ο ΤΣ θα

παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στα παρακάτω:

 Παρακολούθηση  της  ποιότητας  εκτέλεσης  και  καθορισμό  των  κριτηρίων  και  της

μεθοδολογίας για τον ποιοτικό έλεγχο, περιλαμβανόμενης της επιθεώρησης του αναγκαίου

υλικού για την ορθή εκτέλεση των έργων.

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους του Αναδόχου σε ό,τι αφορά στην

εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους των αναδόχων των εργολαβιών σε

ό,τι αφορά στην εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων.
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 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας κατά τη διαπραγμάτευσή της με τον Ανάδοχο για την

εξεύρεση κατάλληλων λύσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σε περίπτωση που

ανακύψουν  προβλήματα.  Σε  περίπτωση  σοβαρών  διαφορών  ο  ΤΣ  συντάσσει  αναλυτική

αναφορά με τεκμηρίωση των προτάσεών του προς την αρμόδια υπηρεσία.

 Υποβοήθηση  της  Υπηρεσίας  στους  ελέγχους  των  επιμετρητικών  στοιχείων  και  των

πιστοποιήσεων των εργολαβιών.

 Έλεγχο επίτευξης των εγγυημένων αποδόσεων του έργου.

 Παρακολούθηση και παροχή συμβουλών στον Εργοδότη κατά την φάση της δοκιμαστικής

λειτουργίας της ΕΕΛ σε συνδυασμό με την ομαλή λειτουργία και των συνοδών έργων.

 Υποστήριξη  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  στη  διαδικασία  παραλαβής  και  τον  έλεγχο  των

λογαριασμών και τιμολογίων των έργων.

 Ο  Τεχνικός  Σύμβουλος  αναλαμβάνει  να  συγκροτήσει  πρόταση  για  την  οργάνωση  της

λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  μετά  την  φάση  δοκιμαστικής  λειτουργίας  της  ΕΕΛ

λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές, τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες του ΚτΕ.

 Έλεγχος  αιτημάτων  Αναδόχου:  Στα  καθήκοντα  του  ΤΣ  περιλαμβάνεται  και  η  υποστήριξη  της

Υπηρεσίας  στον  έλεγχο  σε  αιτήματα  των  Αναδόχων  των  έργων  που  έχουν  σχέση  με  την

αναθεώρηση  και  τροποποίηση  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  των  έργων,  όπου

επιτρέπεται, χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου τους, καθώς και στις περιπτώσεις τροποποίησης

του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο όλων των προαναφερομένων της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνεται

και  η  υποστήριξη  της  Υπηρεσίας  ως  προς  τη  συνεργασία  της  με  την  αρμόδια  Διαχειριστική  Αρχή

(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

2.4.4. Υποχρεώσεις προς αρμόδια Διαχειριστική Αρχή

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται και η υποστήριξη της Υπηρεσίας ως προς τη συνεργασία της με

την  Ενδιάμεση  Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Υποδομές  Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Η υποστήριξη αφορά, ενδεικτικά, στη σύνταξη και τον

έλεγχο εκθέσεων προόδου και δελτίων (Πράξης, Υποέργων, δήλωσης δαπανών, ελέγχου νομιμότητας,

επίτευξης στόχων κ.λπ.) των έργων, στη συμμετοχή σε τεχνικές συσκέψεις που πραγματοποιούνται με

πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπηρεσίας και στην παροχή πληροφοριών ή/και εγγράφων σχετικών με την

υλοποίηση των έργων, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ζητηθεί.

2.4.5. Παραδοτέα ΤΣ

Τα παραδοτέα του ΤΣ προς τον Εργοδότη, περιγράφονται ως εξής:

 Σχέδιο συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης, Πρόγραμμα Ποιότητας, Χρονοδιάγραμμα
και Οργανόγραμμα εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και την παροχή στον
ΤΣ όλων των στοιχείων του έργου στο οποίο θα αναλύεται και το σχέδιο ενεργειών (Παραδοτέο
Ι).
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 Τακτικές εκθέσεις ανά εξάμηνο για τις δραστηριότητές του. Οι τακτικές εκθέσεις θα περιέχουν

περιγραφή  των  ενεργειών  και  εργασιών  που  εκτελέστηκαν  και  παρατηρήσεις  επ'  αυτών,

προτάσεις για τυχόν ενέργειες ή εργασίες και γενικότερα κάθε στοιχείο που θα συμβάλλει στη

διαμόρφωση της εικόνας σχετικά με την πρόοδο και τα προβλήματα του έργου. Οι εκθέσεις

αυτές θα αποτυπώνουν την εξέλιξη πορείας υλοποίησης των έργων με αναφορά στην πρόοδο

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους και στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν

κατά την εκτέλεσή τους, καθώς και τις τυχόν καθυστερήσεις που έχουν συντελεσθεί κατά το

αντίστοιχο χρονικό διάστημα ή προβλέπεται να υπάρξουν το αμέσως επόμενο. Επιπλέον, θα

αποτιμούν  και  την  εξέλιξη  των  δεικτών  ώστε  να  μπορεί  να  ενημερωθεί  κατάλληλα  και  ο

Φορέας Διαχείρισης. Στο τέλος θα φέρουν συνημμένα τις εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης, τα

σημειώματα  και  τις  έκτακτες  εκθέσεις  που  συντάχθηκαν  κατά  το  διάστημα  που  αφορά  η

έκθεση. 

 Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου  (μελετών, λοιπών παραδοτέων και αιτημάτων Αναδόχων,

κ.λπ.), οι οποίες θα υποβάλλονται για κάθε στοιχείο προς έλεγχο και αξιολόγηση.

 Έκτακτες  εκθέσεις θα  υποβάλλονται  για  κάθε  θέμα  που  είτε  απαιτεί  άμεση  ενέργεια  είτε

ζητείται από τον Εργοδότη είτε, τέλος, αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο αντικείμενο.

 Έκθεση  ολοκλήρωσης  (τελική),  στην  οποία  θα  αποτυπώνεται  συνοπτικά  η  πορεία  της

σύμβασης, τα παραδοτέα και τα γενικά συμπεράσματα για την πορεία της εργολαβίας.

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

σημειώματα.

2.4.6. Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης – Τρόπος καταβολής της αμοιβής

Ως  έναρξη  των  προθεσμιών  της  σύμβασης  ορίζεται  κατ’  αρχάς  η  ημερομηνία  υπογραφής  του

συμφωνητικού. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του

ιδιωτικού συμφωνητικού, άλλο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις

(24 μήνες),  που αντιστοιχεί  στο χρόνο που θα χρειαστεί  για  την  ολοκλήρωση της  κατασκευής  της

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού Ύδρας και την δοκιμαστική λειτουργία της.

Ο  καθαρός  χρόνος  απασχόλησης  του  Τεχνικού  Συμβούλου  ορίζεται  σε  465  ημέρες.  και  δεν

περιλαμβάνει  τις  καθυστερήσεις  για  τις  οποίες  δεν  ευθύνεται  ο  Ανάδοχος.  Τυχόν  καθυστέρηση  ή

διακοπή του έργου της κατασκευής επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού

Συμβούλου,  χωρίς  αύξηση  του  συμβατικού  τιμήματος.  Η  έκπτωση  του  αναδόχου  του  έργου  της

κατασκευής, επιφέρει διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή

εργασιών μετά την ανάθεση του έργου της κατασκευής σε νέο Ανάδοχο.

Η  αμοιβή  του  Αναδόχου  καταβάλλεται  σύμφωνα  με  την  εξέλιξη  της  διαδικασίας  υλοποίησης  του

έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων.
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3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξης με τίτλο

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», είναι έργα στρατηγικής σημασίας για

την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, ενώ με την λειτουργία τους

αναμένεται  να  έχουν  άμεση  και  σημαντική  συμβολή  στην  ποιοτική  προστασία  του  γενικότερου

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. 

Με την  υλοποίηση της  παρούσας πράξης επιλύεται  το πρόβλημα της αποχέτευσης  ακαθάρτων της

περιοχής μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων, σύμφωνα

με  τους  ισχύοντες  κανόνες  και  κατευθύνσεις  και  την  Οδηγία  91/271/ΕΟΚ,  επιτυγχάνοντας  την

προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων

και  των ακτών κολύμβησης, και  ωφελείται  το 100% του ισοδύναμου πληθυσμού για το οποίο έχει

σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί.

Με  το  παρόν  έργο  επιτυγχάνεται  η  κατάλληλη  διαχείριση  των  λυμάτων  και  ο  περιορισμός  της

ανεξέλεγκτης  διάθεσή  τους  με  αποτέλεσμα  την  προστασία  της  βιοποικιλότητας,  τη  βελτίωση  της

κατάστασης των υδατικών συστημάτων, την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από τη

ρύπανση, την προστασία και βελτίωση της δημόσιας υγείας. Ταυτόχρονα, το έργο αυτό συμβάλλει στην

ικανοποίηση  του  περιβαλλοντικού  κεκτημένου  της  ΕΕ.  Τα  μέτρα  περιβαλλοντικής  προστασίας  και

αντιμετώπισης τυχόν  δυσμενών  επιπτώσεων κατά τη  φάση κατασκευής  και  λειτουργίας  του έργου

έχουν τεθεί, υπό τη μορφή συγκεκριμένων όρων και απαιτήσεων, από την ΑΕΠΟ.

Στο πλαίσιο της  ως άνω πράξης και  λόγω του εξειδικευμένου  χαρακτήρα της,  κρίθηκε αναγκαία  η
συνδρομή Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης του Φορέα, τόσο για την διενέργεια του διαγωνισμού του
έργου όσο και κυρίως κατά τη φάση της κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του και η οποία
συμβάλλει: 

 Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ  

 Στη  βελτίωση  της  συλλογής  και  επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων  στον  οικισμό  με  βάση  τις

κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) 

 Στην  κατάργηση  του  συστήματος  διάθεσης  αστικών  λυμάτων  μέσω  βόθρων  (σηπτικών  ή

στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για την παρούσα σύμβαση θα απαιτηθούν κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες ειδικότητες επιστημόνων με τις

ακόλουθες ανθρωποημέρες:

α/
α

Προσωπικό-Ειδικότητα
Πλήθο

ς
Ελάχιστη

εμπειρία (έτη)

Συνολικές
ανθρωποημέρες

απασχόλησης 

1
Παροχή υπηρεσιών μηχανικού –
κατηγορία ΗΛΜ Μελετών (09)

1 8 140

2
Παροχή υπηρεσιών μηχανικού –

κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (13)
1 12 90

3 Παροχή υπηρεσιών μηχανικού – 1 8 9
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κατηγορία Χημικοτεχνικών μελετών (18)

4
Παροχή υπηρεσιών μηχανικού –

κατηγορία Τοπογραφικών Μελετών (16)
1 4 19

5
Παροχή υπηρεσιών μηχανικού –

κατηγορία Στατικών Μελετών (08)
1 4 32

6
Παροχή υπηρεσιών επιστήμονα-

κατηγορία Περιβαλλοντικών Μελετών
(27)

1 4 21

7
Παροχή υπηρεσιών επιστήμονα-

κατηγορία Γεωτεχνικών Μελετών (21)
1 4 55

Οι ανωτέρω ειδικότητες θα συνεισφέρουν κατά τον γενικό σχεδιασμό, κατά την υλοποίηση και κατά τη

λειτουργία του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ». Η εξέλιξη της παροχής

υπηρεσίας θα ακολουθεί την πρόοδο του έργου.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η απαιτούμενη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας αναλύεται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

και  ανέρχεται  σε  189.529,20  €, πλέον  ΦΠΑ  24%,  το  οποίο  ποσό  χρηματοδοτείται  από  το  ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ το ποσό του Φ.Π.Α. εγγράφεται στο Π.Δ.Ε.

Το κόστος κατασκευής  του έργου  ανέρχεται,  σύμφωνα με τις  εγκεκριμένες  μελέτες  και  τα σχετικά

τεύχη δημοπράτησης, σε 9.900.000,00 € (άνευ ΦΠΑ).

Πειραιάς      /08/2022 Πειραιάς      /08/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παναγιώτης Ρηγόπουλος

Πολ. Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Ειδικών Έργων

Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’ αρ. ............................................................ Απόφαση 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α.α.

Ευστράτιος Παγωτέλης

Πολ. Μηχανικός
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