
 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                   Αθήνα, 11/02/2022 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ YΠΟΓΟΜΩΝ                                      Αρ.πρ.  43760 
ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ                  
ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ      
Γ/ΝΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ    
Πληροθορίες: Ζ.ΒΑΓΗΑΚΟ-Λ.ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ 
Σατ. Γ/νζη: Υαρ.Σρικούπη 182                                  ΑΠΟΦΑΖ 
Σατ. κώδ: 11472 Αθήνα 
Σηλ: 213 1523713 
 
 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ: Απόξξηςε  πξνζζήθεο επηπιένλ όξσλ ζηε δηαθήξπμε δεκνπξάηεζεο ηνπ 

έξγνπ:  «ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΥΤΣΑ 2ης Γ.Δ. Ν. ΠΗΔΡΗΑ» 

 

 

Έτονηας σπόυη : 

 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 πεξ. β  ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147), όπσο 

απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν.4782/2021 (Α’36), ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 75 θαη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ ίδηνπ 

λόκνπ. 

2.Σνπ π.δ/ηνο 84/2019 «ύζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ θαη Δηδηθώλ 

Γξακκαηεηώλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθώλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ» (Α΄123). 

3. Σνπ π.δ/ηνο 83/2019 «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, 

Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (Α΄121).  

4. Σν ππ΄αξηζκ. 123/2017 Πξνεδξηθό Γηάηαγκα «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ». 

5. Σελ ππ’αξηζ.309/16.9.2021 (Τ.Ο.Γ.Γ. 772) Κνηλή Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ 

θαη ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ πεξί «Αλάζεζε θαζεθόλησλ  Γεληθήο 

Γξακκαηέσο Τπνδνκώλ   Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ»  

6. Σελ ππ΄ αξηζκ. νηθ.268/29-05-2017 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ (1911Β) «Μεηαβίβαζε δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο κε εληνιή Τπνπξγνύ ή 

Τθππνπξγνύ …….»  
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7.  Σε γλσκνδόηεζε (πξάμε 4 ηεο αξηζκ. 44/14-12-2021 ζπλεδξίαζεο) ηνπ 

πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ – Σκήκα Καηαζθεπώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Τπνδνκώλ. 

 

 

Και  επειδή: 

 

 

8. Ο ΦΟΓΑ Κ. Μαθεδνλίαο πξνγξακκαηίδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε ηνπ 

ΥΤΣΑ 2εο Γ.Δ. Ν. Πηεξίαο»,, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο) 8.930.691,98 (πιένλ ΦΠΑ 24%), πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ γηα ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΥΤΣΑ/Τ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηξαγγηζκάησλ θαζώο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο γηα 5 έηε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη ζρεηηθέο αλάγθεο ηεο 

πεξηνρήο.  

Αλαιπηηθά, ν πξνϋπνινγηζκόο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 6.106.191,98 € 

(ρσξίο ΦΠΑ) θαη ν πξνϋπνινγηζκόο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ έξγνπ γηα πέληε (5) έηε εθηηκάηαη ζε 403.500 € αλά έηνο,  δειαδή ζε 

2.017.500,00 € πιένλ ΦΠΑ 24%. 

9. Σν ελ ιόγσ έξγν έρεη εληαρζεί ζηελ Πξάμε κε ηίηιν «Δπέθηαζε ηνπ ΥΤΣ 2εο 

Γηαρεηξηζηηθήο Δλόηεηαο Πηεξίαο» κε Κσδηθό ΟΠ 5094972 ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη  

Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΠΡΟΑΓΩΓΖ ΣΖ ΑΠΟ∆ΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ 

ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (Σ)» ηνπ Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 

Αλάπηπμε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν πλνρήο (ΑΓΑ: 9ΦΓΕ7ΛΛ-

0Ω5). Ζ Γαπάλε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ βαξύλεη ηνλ Πεξηθεξεηαθό ύλδεζκν 

ΦΟΓΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

10. ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη: 

• Ζ επέθηαζε ηνπ ελεξγνύ ΥΤΣΑ. 

• Ζ θαηαζθεπή Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ (ΜΔ) ζηελ πεξηνρή όπνπ 

έρεη εγθαηαζηαζεί ε εκηηειήο κνλάδα επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ. Ζ ΜΔ ζα 

εμππεξεηεί ην ζύλνιν ηνπ ρώξνπ (επέθηαζε θαη πθηζηάκελν ρώξν).  
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 • Ζ Δγθαηάζηαζε δηθηύνπ δηαρείξηζεο ηνπ βηναεξίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ππξζνύ θαύζεο) ην νπνίν ζα εμππεξεηεί ην ζύλνιν ηνπ ΥΤΣΑ (πθηζηάκελν θύηηαξν 

θαη επέθηαζε ηνπ).  

 • Ζ Δγθαηάζηαζε έξγσλ ππνδνκήο όπσο: έξγα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο, 

επαξθέο δίθηπν δηεπζέηεζεο νκβξίσλ, ρώξν δεηγκαηνιεςίαο εηζεξρνκέλσλ θνξηίσλ, 

δίθηπν ππξόζβεζεο, δίθηπν άξδεπζεο, πεξηκεηξηθή δελδξνθύηεπζε, δίθηπν ηζρπξώλ 

θαη αζζελώλ ξεπκάησλ. 

 • Σα έξγα βειηίσζεο πθηζηάκελεο νδνπνηίαο (ζην ηκήκα πνπ νδεγεί ζηελ 

πξνηεηλόκελε ΜΔ) θαη ζηελ πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ (λέα πεξίθξαμε ζηα ζεκεία 

όπνπ δελ πθίζηαηαη) θαζώο θαη ζηα όξηα ηεο πεξηνρήο όπνπ επεθηείλεηαη ην γήπεδν 

ηνπ ΥΤΣΑ.  

• Ζ απνθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ θπηηάξνπ ΥΤΣΑ • Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΜΔ 

γηα 3 κήλεο.  

   ην αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ γηα 60 κήλεο ή γηα 75.000 ηνλ. εηζεξρόκελσλ απνβιήησλ.  

Ζ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηηο θάησζη 

ππνκνλάδεο:  

 Γεμακελή ζπιινγήο – εμηζνξξόπεζεο ζηξαγγηζκάησλ θαη αληιηνζηάζην 

ηξνθνδνζίαο ηεο  πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο  

 Πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία κέζσ ηεο θπζηθνρεκηθήο κεζόδνπ επίπιεπζεο κε 

δηαιειπκέλν αέξα (Dissolved Air Flotation – DAF)  

 Γεπηεξνβάζκηα βηνινγηθή βαζκίδα κε ληηξνπνίεζε – απνληηξνπνίεζε  

 Σξηηνβάζκηα επεμεξγαζία κέζσ ζπγθξνηήκαηνο κεκβξαλώλ ππεξδηήζεζεο (UF)  

 Σειηθή επεμεξγαζία κέζσ ζπγθξνηήκαηνο αληίζηξνθεο όζκσζεο (RO) 

 Μνλάδα απνιύκαλζεο (ρισξίσζε – απνρισξίσζε)  

 Γεμακελή κεηαεξηζκνύ – επεμεξγαζκέλσλ - αληιηνζηάζην άξδεπζεο / ηειηθήο 

δηάζεζεο ζηνλ απνδέθηε  

 Γεμακελή Πάρπλζεο ηεο πξνθύπηνπζαο ζηε θπζηθνρεκηθή θαη βηνινγηθή βαζκίδα 

ηιύνο  

 Μνλάδα αθπδάησζεο ηιύνο κε θπγνθεληξηθό δηαρσξηζηή 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Απνξξίπηνπκε  ηε πξνζζήθε  επηπιένλ όξσλ ζηε δηαθήξπμε δεκνπξάηεζεο ηνπ 

έξγνπ: «ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΥΤΣΑ 2ης Γ.Δ. Ν. ΠΗΔΡΗΑ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο) 8.930.691,98 (πιένλ ΦΠΑ 
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24%) θαζώο δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 75 θαη 76 ηνπ 

λ.4412/2016 ηδίσο σο πξνο ηελ αηηηνιόγεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ζπκπεξίιεςεο 

πξόζζεησλ όξσλ θαη ηελ θύζε ηεο ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο έξγνπ, ε νπνία δελ 

πξνθύπηεη όηη απνηειεί νηαζδήπνηε κνξθήο εηδηθό έξγν. 

 

 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ   

1. Ηδ. Γξ. Τπνπξγνύ 

2. Ηδ. Γξ. Τπθππνπξγνύ (η.Τπνδνκώλ)                                           Ο    

3. Ηδ. Γξ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Τπνδνκώλ                             ΤΠΟΤΡΓΟ 

4. Γξ. Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο 

5. Φν.Γ..Α. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

   Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

  ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 

   ΦΡΑΓΚΩΝ  6 - 8                                             ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 

  Σ.Κ.   54626 

  (κε ζπλεκκέλε ηελ γλσκνδόηεζε                                      

  ηνπ ΓΔ θαη ηε ζρεηηθή εηζήγεζε )                                

6. Γξακκαηεία ηνπ Σκ. 

    Καηαζθεπώλ ηνπ ΓΔ.                                                                                                    

 ΔΩΣ. ΓΗΑΝΟΜΖ 

   Γ/λζε ΓΝ (2)                                     
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