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1. ΕΙΑΓΩΓΗ – ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

1.1.  Γενικά 

 

Με τθ με αρ. πρωτ. 27693/8-3-2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ (ΑΔΑ: 6Μ4465ΧΙ8-ΤΣΧ) ζχει ενταχκεί ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 
2018 το ζργο «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ απορριμμάτων Περιφζρειασ Πελοποννιςου με ΔΙΣ» με 
κωδικό 2018ΕΠ62600000 και προχπολογιςμό 69.600.000 €. Παράλλθλα θ Περιφζρεια 
Πελοποννιςου, ολοκλθρϊνει τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να ενταχκεί προσ 
χρθματοδότθςθ το εν λόγω ζργο ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Τποδομζσ Μεταφορϊν, 
Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» ςφμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Πελοποννιςου με αρικμό ΣΑ4/1872/16-07-2018, Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 14: «Διατιρθςθ και Προςταςία του Περιβάλλοντοσ – Προαγωγι τθσ Αποδοτικισ 
χριςθσ των πόρων (Σαμείο υνοχισ)».  

 

Τποζργο τθσ ανωτζρω πράξθσ αποτελεί θ παροχι υπθρεςία με τίτλο «Σεχνικόσ φμβουλοσ για το 
ζργο «Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Απορριμμάτων Περιφζρειασ Πελοποννιςου με ΔΙΣ». 

 

Αντικείμενο του Σεχνικοφ υμβοφλου είναι θ παροχι όλων των απαραιτιτων τεχνικϊν και 
υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν προσ τον Εργοδότθ του ζργου κατά τθ διάρκεια καταςκευισ και 
δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ζργου. 

 

 

1.2.  κοπιμότητα του ζργου 

 

φμφωνα με το ανακεωρθμζνο Περιφερειακό χζδιο Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΠΕ..Δ.Α.) 
Πελοποννιςου, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικμ. 49 /20-02-2017 Απόφαςθ του 
Περιφερειακοφ υμβουλίου Περιφζρειασ Πελοποννιςου (ΑΔΑ: 7ΙΣ7Λ1-3ΙΑ), επιλζγεται και 
υιοκετείται ωσ βζλτιςτθ λφςθ διαχείριςθσ το ςενάριο ΙΒ που αφορά τθν κεντρικι διαχείριςθ των 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν και δυνατότθτα τοπικισ διαχείριςθσ των βιοαποβλιτων που ςυλλζγονται 
με διαλογι ςτθν πθγι. Σο εν λόγω ςενάριο περιλαμβάνει: τρεισ (3) κεντρικζσ μονάδεσ 
επεξεργαςίασ αποβλιτων (ΜΕΑ) με μθχανικι διαλογι και βιολογικι επεξεργαςία και δφο (2) 
κεντρικοφσ ςτακμοφσ μεταφόρτωςθσ αποβλιτων (ΜΑ) και τρεισ (3) ΧΤΣΤ που κα ςυνδυαςτοφν 
χωροταξικά με τισ ΜΕΑ και ςτουσ οποίουσ κα οδθγείται το υπόλειμμα τθσ επεξεργαςίασ των 
υπολειμματικϊν ςφμμεικτων αποβλιτων. 

 

Επιςθμαίνεται ότι το ςφνολο των υποδομϊν που αναφζρονται ςτθν πράξθ, αφορά ςτθν 
εξυπθρζτθςθ του ςυνόλου των ΟΣΑ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου.  

 

Με το ζργο αυτό κα καλυφκοφν ςε επίπεδο Περιφζρειασ όλοι οι ευρωπαϊκοί και εκνικοί ςτόχοι για 
τθ διαχείριςθ αποβλιτων ϊςτε να αποφευχκοφν πρόςτιμα, ενϊ παράλλθλα κα μειωκεί ςθμαντικά 
το κόςτοσ λειτουργίασ και κα αποφευχκοφν μελλοντικζσ επεκτάςεισ ι καταςκευζσ νζων ΧΤΣΤ.  

 

Αναλυτικά, οι ςτόχοι του ζργου είναι:  

 θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ δθμόςιασ υγείασ 
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 θ αφξθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ των Χϊρων Τγειονομικισ Σαφισ (ΧΤΣ) 

 θ προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ 

 θ εκτροπι βιοαποδομιςιμου κλάςματοσ των αποβλιτων προσ ταφι 

 θ εξοικονόμθςθ φυςικϊν πόρων, πρϊτων υλϊν και ενζργειασ 

 θ μεγιςτοποίθςθ τθσ αξιοποίθςθσ των υλικϊν που περιζχονται ςτα απόβλθτα 

 θ ςυνειςφορά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που τίκενται από το εκνικό και ευρωπαϊκό 
νομοκετικό πλαίςιο ςε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ απορριμμάτων 

 θ εναρμόνιςθ με τισ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 

 θ ενίςχυςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

 θ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. 

 

Με τθ με αρ. πρωτ. 27693/8-3-2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ (ΑΔΑ: 6Μ4465ΧΙ8-ΤΣΧ) ζχει ενταχκεί ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 
2018 το ζργο «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ απορριμμάτων Περιφζρειασ Πελοποννιςου με ΔΙΣ» με 
κωδικό 2018ΕΠ62600000 και προχπολογιςμό 69.600.000 €. Λαμβάνοντασ υπόψθ πωσ οι υπθρεςίεσ 
του Σεχνικοφ υμβοφλου, αποτελοφν Τποζργο τθσ πράξθσ «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ 
απορριμμάτων Περιφζρειασ Πελοποννιςου με ΔΙΣ», κρίνεται απαραίτθτθ, θ προϊκθςθ 
υλοποίθςθσ του Τποζργου μζςω του ΠΔΕ, ενϊ παράλλθλα δρομολογοφνται οι απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ για χρθματοδότθςθ από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 
«Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» ςφμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ τθσ 
Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Πελοποννιςου με αρικμό ΣΑ4/1872/16-07-2018, 
Άξονασ Προτεραιότθτασ 14: «Διατιρθςθ και Προςταςία του Περιβάλλοντοσ – Προαγωγι τθσ 
Αποδοτικισ χριςθσ των πόρων (Σαμείο υνοχισ)». 

 

2. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

 

Αντικείμενο του ζργου είναι θ καταςκευι του ςυνόλου των υποδομϊν μεταφόρτωςθσ, 
επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ των παραγόμενων υπολειμματικϊν ςφμμεικτων ΑΑ, οι οποίεσ 
κα εξυπθρετοφν το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Περιφζρειασ. Οι Μονάδεσ επεξεργαςίασ 
Αποβλιτων κα περιλαμβάνουν ξεχωριςτι γραμμι για το κακαρό οργανικό κλάςμα με ςκοπό τθν 
παραγωγι υψθλισ ποιότθτασ κομπόςτ. 

 

φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 3389/2005, θ Διυπουργικι Επιτροπι υμπράξεων Δθμοςίου και 
Ιδιωτικοφ Σομζα (ΔΕΔΙΣ) με τθν από 27-12-2011 απόφαςι τθσ ενζκρινε, μετά από ειςιγθςθ τθσ 
Ειδικισ Γραμματείασ υμπράξεων Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Σομζα (ΕΓΔΙΣ) τθν υπαγωγι του ζργου 
«Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ απορριμμάτων Περιφζρειασ Πελοποννιςου με ΔΙΣ» ςτισ διατάξεισ 
του Ν. 3389/2005. 

 

Οι απαιτοφμενεσ υποδομζσ κα καταςκευαςτοφν ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ ζχει εξαςφαλιςτεί θ 
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ. Οι τακμοί Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων κα καταςκευαςτοφν: i) 
ςτθ Δ.Ε. Σενζασ του Διμου Κορινκίων, βορειοανατολικά του οικιςμοφ πακοβοφνι ςτθν Π.Ε. 
Κορινκίασ και ii) ςτθ Δ.Ε. Νζασ Κίου του Διμου Άργουσ Μυκθνϊν, βορειοδυτικά του Ναυπλίου και 
νοτιοδυτικά του οικιςμοφ Αργολικοφ. Οι Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Αποβλιτων με τουσ Χϊρουσ 
Τγειονομικισ Σαφισ κα καταςκευαςτοφν: i) ςτθ Δ.Ε. Βαλτετςίου του Διμου Σρίπολθσ, βόρεια του 
οικιςμοφ Παλαιοχοφνθ, ανατολικά τθσ πόλθσ τθσ Μεγαλόπολθσ, ii) ςτθ Δ.Ε. Μελιγαλά του Διμου 
Οιχαλίασ, δυτικά του οικιςμοφ Καλλιρόθ και ανατολικά του οικιςμοφ Βαςιλικοφ και iii) ςτθ Δ.Ε. 
κάλασ του Διμου Ευρϊτα, νοτιοδυτικά του οικιςμοφ Αμπελοχϊρι και βορειοδυτικά τθσ πόλθσ τθσ 
κάλασ.  
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Ο ανάδοχοσ κα ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι του ςυνόλου των υποδομϊν ςε 18 μινεσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ ςφμπραξθσ, και αφοφ πρϊτα ολοκλθρωκοφν οι προςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. Με τθν 
ολοκλιρωςθ 10 μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, εκκινά θ λειτουργία των 
υποδομϊν Μεταβατικισ Διαχείριςθσ, που είναι χωροκετθμζνεσ ςτουσ χϊρουσ των ΜΑ και ΜΕΑ – 
ΧΤΣΤ. 

 

Η ετιςια δυναμικότθτα των υποδομϊν κα κυμαίνεται από 150.000 ζωσ 200.000 τόνουσ 
ςφμμεικτων και προδιαλεγμενων οργανικϊν απορριμμάτων, ενϊ το ςτακεροποιθμζνο υπόλειμμα 
κα οδθγείται προσ ταφι ςτουσ ΧΤΣΤ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου.  

 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου κα αναλάβει τθν πλιρθ ευκφνθ και τουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ για τθ 
διαχείριςθ των υμβατικϊν Αποβλιτων, για τθν καταςκευι και λειτουργία του ςυνόλου των 
απαραίτθτων υποδομϊν ςτισ κζςεισ του Ζργου, κακϊσ και για τθν τυχόν εμπορία και διάκεςθ 
Δευτερογενϊν Προϊόντων. 

 

 

3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ (Σ) 

 

Η παροφςα ςφμβαςθ αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν Σ.. για τθν υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ 
Πελοποννιςου για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Σεχνικόσ φμβουλοσ για το ζργο «Ολοκλθρωμζνθ 
διαχείριςθ απορριμμάτων Περιφζρειασ Πελοποννιςου με ΔΙΣ». 

 

Οι εργαςίεσ του Σ.. ςυνοπτικά περιλαμβάνουν: 

 προκαταρκτικζσ εργαςίεσ Σ.. 

 εργαςίεσ κατά τθν περίοδο οριςτικοποίθςθσ των ςυμβατικϊν εγγράφων μζχρι και τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο του ζργου (εφόςον απαιτθκοφν) 

 εργαςίεσ κατά τθ φάςθ καταςκευισ και δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ζργου  

 

3.1.  Προκαταρκτικζσ Εργαςίεσ Σ 

 

3.1.1. Σχζδιο Ενεργειών 

Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του, ο Σ εκπονεί αναλυτικό ςχζδιο ενεργειϊν ςχετικά με τα 
κακικοντα του. Σο ςχζδιο αυτό υποβάλλεται προσ ζγκριςθ εντόσ 15 θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σο ςχζδιο αυτό κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 

 Ενζργειεσ εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν και φορζων που ο Σ πρζπει να ςυντονίςει και να 
παρακολουκιςει. 

 Ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν ςυμμόρφωςθ με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ που κζτει θ 
απόφαςθ ζνταξθσ του ζργου. 

 Χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν, ενδιάμεςων ςτόχων και αλλθλεξαρτιςεισ των διαφόρων 
βθμάτων. 

 

3.1.2. Καθοριςμόσ ςυςτήματοσ αναφοράσ και πληροφόρηςησ 

Προκειμζνου να είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ τθσ φυςικισ και οικονομικισ προόδου των ζργων, 
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αλλά και θ υιοκζτθςθ «κοινισ γλϊςςασ» επικοινωνίασ μεταξφ του Σ, τθσ Τπθρεςίασ και των 
λοιπϊν εμπλεκομζνων φορζων, κα κακοριςκεί ςφςτθμα αναφοράσ και πλθροφόρθςθσ, με εκ των 
προτζρων κακοριςμό του τφπου και του περιεχομζνου των εκκζςεων προόδου, των ςχετικϊν 
δεικτϊν προόδου φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου και του τρόπου και του χρόνου υποβολισ 
των ςτοιχείων από και προσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. 

χζδιο του εν λόγω ςυςτιματοσ αναφοράσ και πλθροφόρθςθσ κα ςυνταχκεί και κα υποβλθκεί από 
τον Σ εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του Σ.. και τθν παροχι ςε αυτϊν 
όλων των ςτοιχείων του ζργου. 

 

 

3.2.  Εργαςίεσ Σ κατά τη φάςη καταςκευήσ και δοκιμαςτικήσ λειτουργίασ 

Μετά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο του ζργου, ο Σ αναλαμβάνει τα ακόλουκα 
κακικοντα: 

 

3.2.1. Έλεγχοσ ελζγξιμων μελετών αναδόχου 

τα κακικοντα του Σ περιλαμβάνεται θ υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου κατά τον 
ζλεγχο των ελζγξιμων μελετϊν που υποχρεοφται να υποβάλλει ο Ανάδοχοσ ςε επίπεδο μελζτθσ 
εφαρμογισ, με βάςθ τθν προςφορά του, τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, τθν ςφμβαςθ ςφμπραξθσ, 
τθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ, τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και τουσ κανόνεσ τθσ 
επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ. 

 

3.2.2. Παρακολοφθηςη φυςικήσ και οικονομικήσ προόδου του ζργου 

τα κακικοντα του Σ περιλαμβάνεται θ παρακολοφκθςθ τθσ φυςικισ και οικονομικισ προόδου 
του ζργου, θ πρόβλεψθ για τθν ζγκαιρθ και εντόσ προχπολογιςμοφ ολοκλιρωςθ του και θ 
πρόβλεψθ και πρόλθψθ τυχόν κακυςτεριςεων ι κινδφνων υπζρβαςθσ του προχπολογιςμοφ του.  

 

το πλαίςιο αυτό, ο Σ παρζχει υπθρεςίεσ ςυμβοφλου ςτα παρακάτω: 

 Ζλεγχοσ των προτεινόμενων τροποποιιςεων του αρχικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 
ςχετικά με τθ δαπάνθ εργαςιϊν (επί πλζον ι επί ζλαςςον δαπάνεσ και διάκεςι τουσ), τθ 
διάκεςθ των απροβλζπτων, τισ δαπάνεσ ανακεϊρθςθσ κλπ. 

 Ζλεγχοσ των προτεινόμενων υμπλθρωματικϊν Εργαςιϊν, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 
απρόβλεπτων περιςτάςεων, εφόςον με τθν υποβολι του ΑΠΕ προκφπτουν 
ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ αιτιολογοφνται ειδικϊσ και επαρκϊσ ωσ προσ το 
χαρακτθριςμό τουσ ωσ ςυμπλθρωματικζσ λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων και εν γζνει 
βάςει του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου 

 Παρακολοφκθςθ και καταγραφι τθσ φυςικισ και οικονομικισ προόδου του ζργου με βάςθ 
το κακοριςμζνο ςφςτθμα αναφοράσ και πλθροφόρθςθσ 

 Ζλεγχοσ τιρθςθσ του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 

 Κατάρτιςθ του χρθματοοικονομικοφ προγραμματιςμοφ του ζργου ςυνολικά, κακϊσ και 
των επί μζρουσ εργολαβιϊν και θ παρακολοφκθςθ των ςχετικϊν χρθματοοικονομικϊν 
ροϊν (cashflow), ςε ςχζςθ με το χρονοδιάγραμμα 

 Προζλεγχοσ των λογαριαςμϊν που υποβάλλονται για προζγκριςθ ςτθν αρμόδια Τπθρεςία 

 Ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ μεταξφ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, κακϊσ και αυτϊν 
με τθν απόφαςθ ζνταξθσ του ζργου (επιλεξιμότθτα) 

 Ζγκαιρθ επιςιμανςθ ςτθν Τπθρεςία επερχομζνων προβλθμάτων και κινδφνων 
κακυςτζρθςθσ, που προζρχονται είτε από τον ανάδοχο τθσ εργολαβίασ, είτε από αλλοφ και 
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προςδιοριςμόσ των ςχετικϊν ενεργειϊν, που πρζπει να αναλθφκοφν, για τθν πρόλθψθ 
τουσ 

 Ζγκαιρθ επιςιμανςθ τυχόν προβλθμάτων ςε κζματα χρθματοδότθςθσ του ζργου και ο 
προςδιοριςμόσ των απαιτοφμενων δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ. 

 

3.2.3. Παρακολοφθηςη καταςκευήσ και δοκιμαςτικήσ λειτουργίασ του ζργου 

τα κακικοντα του Σ περιλαμβάνεται θ υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου ςτθν 
παρακολοφκθςθ τθσ καταςκευισ και δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ςυνόλου των απαραίτθτων 
υποδομϊν (τακμοί Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων, Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Αποβλιτων, Χϊροι 
Τγειονομικισ Σαφισ Τπολειμμάτων), ςε ότι αφορά κζματα ποιότθτασ, τιρθςθσ των εγκεκριμζνων 
μελετϊν και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, κλπ.  

 

το πλαίςιο αυτό, ο Σ κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυμβοφλου ςτα παρακάτω: 

 Τποςτιριξθ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ για τουσ ελζγχουσ του Αναδόχου τθσ εργολαβίασ ςε 
ότι αφορά ςτθν εφαρμογι των κανόνων αςφάλειασ και υγιεινισ. 

 Τποςτιριξθ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ για τουσ ελζγχουσ του αναδόχου τθσ εργολαβίασ ςε 
ότι αφορά ςτθν εφαρμογι των Περιβαλλοντικϊν Όρων. 

 Τποςτιριξθ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ κατά τθ διαπραγμάτευςι τθσ με τον Ανάδοχο του 
ζργου για τθν εξεφρεςθ κατάλλθλων λφςεων ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
περίπτωςθ που ανακφψουν προβλιματα. ε περίπτωςθ ςοβαρϊν διαφορϊν ο Σ 
ςυντάςςει αναλυτικι αναφορά με τεκμθρίωςθ των προτάςεϊν του προσ τθν αρμόδια 
υπθρεςία. 

 Τποβοικθςθ τθσ Τπθρεςίασ ςτουσ ελζγχουσ των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων και των 
πιςτοποιιςεων τθσ εργολαβίασ. 

 Παρακολοφκθςθ και παροχι ςυμβουλϊν ςτον Εργοδότθ κατά τθ φάςθ τθσ δοκιμαςτικισ 
λειτουργίασ του ζργου. 

 Τποςτιριξθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ςτθ διαδικαςία παραλαβισ και τον ζλεγχο των 
λογαριαςμϊν και τιμολογίων. 

 

3.2.4. Έλεγχοσ αιτημάτων του Αναδόχου 

τα κακικοντα του Σ περιλαμβάνεται ο ζλεγχοσ και θ γνωμοδότθςθ για αιτιματα του Αναδόχου 
που ζχουν ςχζςθ με τθν ανακεϊρθςθ και τροποποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 
του ζργου, κακϊσ και με τροποποίθςθ του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ. 

 

 

4. ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

 Ο Σ δεν ζχει αποφαςιςτικι εξουςία. Για κάκε κζμα κα ειςθγείται ςτα αρμόδια όργανα του 
Εργοδότθ, τα οποία κα αποφαςίηουν ςχετικά. 

 Οι κάκε είδουσ προτάςεισ, παρατθριςεισ, οδθγίεσ, απόψεισ κλπ του Σ, ςε όλα τα ςτάδια 
των εργαςιϊν, κα απευκφνονται προσ τον Εργοδότθ. ε καμιά περίπτωςθ ο Σ δεν κα δίνει 
απευκείασ οδθγίεσ προσ τον Ανάδοχο του ζργου. Ο Εργοδότθσ ζχει δικαίωμα να δεχκεί ι 
να απορρίψει εν όλω ι εν μζρει προτάςεισ του Σ όπωσ επίςθσ να ηθτιςει από τον Σ 
υποβολι νζων προτάςεων ι παρατθριςεων με απαιτιςεισ που κα κακοριςτοφν από τον 
Εργοδότθ. 

 Ο Σ ςυμβουλεφει, υποβοθκά και βρίςκεται ςτο πλευρό τθσ Τπθρεςίασ, πλθν όμωσ ςε 
καμιά περίπτωςθ δεν τθν υποκακιςτά. 
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 Ο Σ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται και να βοθκά τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του Εργοδότθ, 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μεταφορά τεχνογνωςίασ, και να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ 
εφόςον καλείται. 

 Ο Σ είναι υποχρεωμζνοσ να εξακολουκεί το ςυμβουλευτικό του ζργο και να ςυνεργάηεται 
ομαλά με τον Εργοδότθ και με τουσ άλλουσ ςυνεργάτεσ του, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ 
που θ Τπθρεςία επιλζγει λφςεισ διαφορετικζσ από αυτζσ που προτείνονται από αυτόν ι 
ςτθν περίπτωςθ που θ Τπθρεςία απορρίπτει τισ προτάςεισ του και ηθτά τθν υποβολι νζων 
εναλλακτικϊν λφςεων. 

 Οποιαδιποτε διαφωνία μεταξφ του Σ και των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Κυρίου του Ζργου 
που εμπίπτει ςτο πεδίο των προαναφερομζνων αρμοδιοτιτων και θ οποία δεν μπορεί να 
διευκετθκεί ςε τεχνικό επίπεδο, πρζπει να διευκετείται από τον Κφριο του ζργου ι, ςε 
περίπτωςθ που αυτό είναι ανζφικτο, από τθν αρμόδια ανϊτερθ αρχι. 

 Ο Σ.. υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τον ανεξάρτθτο ελεγκτι, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ. 

 

 

5. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

 

Σα παραδοτζα του Σ προσ τον Εργοδότθ, περιγράφονται ωσ εξισ:  

 Εκθζςεισ προόδου του ζργου ανά τρίμηνο οι οποίεσ κα αποτυπϊνουν τθν εξζλιξθ του 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου και τισ τυχόν προβλεπόμενεσ 
κακυςτεριςεισ του.  

 Σακτικζσ εκθζςεισ ανά εξάμηνο για τισ δραςτθριότθτζσ του. Οι τακτικζσ εκκζςεισ κα 
περιζχουν περιγραφι των ενεργειϊν και εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν και παρατθριςεισ 
επ' αυτϊν, προτάςεισ για τυχόν ενζργειεσ ι εργαςίεσ και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που κα 
ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ ςχετικά με τθν πρόοδο και τα προβλιματα των 
ζργων (παρακολοφκθςθ φυςικισ και οικονομικισ προόδου και καταςκευισ του ζργου). το 
τζλοσ κα φζρουν ςυνθμμζνα τισ εκκζςεισ ελζγχου και αξιολόγθςθσ, τα ςθμειϊματα και τισ 
ζκτακτεσ εκκζςεισ που ςυντάχκθκαν κατά το διάςτθμα που αφορά θ ζκκεςθ. 

 χζδιο ενεργειών Σ που υποβάλλεται προσ ζγκριςθ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ του Σ... 

 χζδιο ςυςτήματοσ αναφοράσ και πληροφόρηςησ εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ του Σ.. και τθν παροχι ςτον Σ όλων των ςτοιχείων του ζργου. 

 Ζκτακτεσ εκθζςεισ κα υποβάλλονται για κάκε κζμα που είτε απαιτεί άμεςθ ενζργεια, είτε 
ηθτείται από τον Εργοδότθ, είτε τζλοσ αφορά εκτεταμζνο μεμονωμζνο αντικείμενο. 

 Για τα υπόλοιπα κζματα ο Σ κα ςυντάςςει και κα παραδίδει ςτθν Τπθρεςία απλά 
ςθμειϊματα. 

 Όλεσ οι παραπάνω εκκζςεισ και τα ςθμειϊματα κα ςυντάςςονται και κα υποβάλλονται 
ςτθν Τπθρεςία ςε τρία (3) αντίγραφα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

 

6. ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 

Η ςυνολικι προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου του για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου: «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ απορριμμάτων Περιφζρειασ Πελοποννιςου με 
ΔΙΣ» ανζρχεται ςτο ποςό των 1.554.197,40 € πλζον ΦΠΑ (24%). Η προεκτίμθςθ των επιμζρουσ 
(ανά κατθγορία μελετθτικοφ πτυχίου) αμοιβϊν αναλφεται ςτο Σεφχοσ Προεκτίμθςθσ Αμοιβϊν.  
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7. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ωσ ζναρξθ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται κατϋ αρχάσ θ θμερομθνία υπογραφισ του 
ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ. Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί πάντωσ το δικαίωμα να ορίςει, κατά τθν 
υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, άλλο χρόνο ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ 
(άρκρο 23 παρ. 3 ν. 3316/05). 

 

Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο χρόνο που 
κα χρειαςτεί για τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ και δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ζργου. Ο 
χρόνοσ αυτόσ ενδεικτικά ορίηεται ςε εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ και περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ 
εργαςίεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ανωτζρω: 

 προκαταρκτικζσ εργαςίεσ Σ.. 

 εργαςίεσ κατά τθ φάςθ καταςκευισ και δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ζργου. 

 

Οι υπθρεςίεσ Σ.. κα παρζχονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ανεξάρτθτα εάν το 
ζργο ςτο οποίο αναφζρονται διακόπτεται, παρατείνεται κ.ο.κ. Ο ενδεικτικόσ χρόνοσ των 24 μθνϊν 
είναι όντωσ ενδεικτικόσ και οπωςδιποτε θ ςφμβαςθ κα διαρκζςει όςο και θ καταςκευι και 
δοκιμαςτικι λειτουργία ςε όποιον χρόνο ικελαν ολοκλθρωκοφν αυτζσ. 

 

 
ΣΡΙΠΟΛΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018 
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