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1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1.1 Γενικά Στοιχεία 

Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το έργο «Επέκταση Εγκατάστασης 

Αφαλάτωσης – θέση Αγία Παρασκευή Δ. Θήρας», περιλαμβάνει την υποστήριξη 

του Κύριου του Έργου (ΔΕΥΑ Θήρας) καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 

της αφαλάτωσης.  

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου (Τ.Σ.) περιλαμβάνουν συνοπτικά: 

o Εργασίες με την υπογραφή της νομικής δέσμευσης (σύμβασης) του Τ.Σ. 

o Εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του κυρίως έργου  

o Εργασίες μετά τη δημοπράτηση και κατά τη φάση κατασκευής και 

δοκιμαστικής λειτουργίας  

Τονίζεται ότι οι υπηρεσίες του Τ.Σ. θα είναι αυτές που περιγράφονται στο παρόν 

τεύχος και θα ολοκληρωθούν σε 15,5 μήνες κατανεμημένους στην κατασκευή και 

δοκιμαστική λειτουργία του έργου σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα του Αναδόχου 

Κατασκευής (15,5 ανθρωπομήνες εργασία με πλήρη απασχόληση 22 ημέρες ανά 

μήνα, σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005). 

Σχετικά με το έργο που ο Σύμβουλος πρόκειται να υποστηρίξει, περισσότερες 

πληροφορίες (μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ) μπορούν να αναζητηθούν από την 

τεχνικής υπηρεσία της ΔΕΥΑ Θήρας. 

1.2 Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του Τ.Σ. 

Αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης, ο Τ.Σ. θα εκπονήσει 

αναλυτικό σχέδιο ενεργειών σχετικά με τα καθήκοντα του, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

o Ενέργειες του Τ.Σ. σχετικά με το έργο και τις διαδικασίες δημοσιότητας. Οι 

ενέργειες αυτές θα αναλύονται σε ενέργειες με την υπογραφή της σύμβασης 

του Τ.Σ., μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εργολήπτη και κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου και υλοποίησης των ενεργειών δημοσιότητας. Ιδιαίτερη 

έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα δεδομένου ότι πρόκειται για 

συγχρηματοδοτούμενη πράξη. 

o Ενέργειες εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που ο Τ.Σ. πρέπει να 

συντονίσει και παρακολουθήσει. 

o Ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που 

θα θέτει η απόφαση ένταξης της πράξης στο ΥΜΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής). 
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o Χρονοδιάγραμμα ενεργειών, ενδιάμεσων στόχων και αλληλεξαρτήσεις των 

διαφόρων βημάτων. 

Αυτό το σχέδιο ενεργειών υποβάλλεται για έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία 

εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την υπογραφή της νομικής δέσμευσης. 

1.3 Εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του έργου 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ενέργειες του Τ.Σ. κατά τη φάση 

δημοπράτησης του έργου αφαλάτωσης: 

o Ο Τ.Σ. υποστηρίζει την Υπηρεσία στις απαντήσεις επί διευκρινιστικών 

ερωτημάτων που ενδέχεται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι - 

διαγωνιζόμενοι. Η διευθύνουσα υπηρεσία μεταβιβάζει το σύνολο των 

ερωτημάτων στον Τ.Σ. ο οποίος επεξεργάζεται, συντάσσει και αποστέλλει 

στην Υπηρεσία τις απόψεις επί των ερωτημάτων, εντός το πολύ 5 ημερών. 

o Ο Τ.Σ. υποστηρίζει την Υπηρεσία – επιτροπή διαγωνισμού στην αξιολόγηση 

των προσφορών και ιδιαίτερα στο τεχνικό μέρος αυτών. Ο Τ.Σ. προβαίνει σε 

λεπτομερή ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και 

εκφράζει εγγράφως την άποψη του προς την Επιτροπή Διαγωνισμού (μέσω 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) σε όλα τα στάδια αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών. Ειδικότερα ο Τ.Σ. προβαίνει σε αναλυτική συγκριτική 

αξιολόγηση των προσφορών με αναφορά στα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της κάθε μιας, καθώς και σε εισήγηση σχετικά με την 

βαθμολογία των προσφορών εφόσον του ζητηθεί αρμοδίως. 

o Ο Τ.Σ. υποχρεούται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Διαγωνισμού κάθε φορά που του ζητείται. 

o Ο Τ.Σ. υποχρεούται να απαντάει εγγράφως σε κάθε ερώτημα που του 

απευθύνει η Υπηρεσία ή η Επιτροπή Διαγωνισμού.  

o Ο Τ.Σ. υποστηρίζει την Υπηρεσία στην επίλυση τεχνικών και εμπορικών 

εκκρεμοτήτων πριν την ανάθεση. 

o Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης, ο Τ.Σ. υποστηρίζει την Υπηρεσία στον 

έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και στη διαμόρφωση της 

νομικής δέσμευσης που θα υπογραφεί για κάθε υποέργο. 

1.4 Εργασίες μετά τη σύναψη της σύμβασης για την κατασκευή του έργου 

Μετά τη σύναψη της σύμβασης του έργου της αφαλάτωσης με τον ανάδοχο και κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης του, ο Τ.Σ. θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 
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o Γενικά θέματα διοίκησης του έργου (διαχείριση και έλεγχος της εφαρμογής της 

σύμβασης και λοιπών συμφωνιών μεταξύ του Κυρίου του Έργου και τρίτων) 

o Ορισμό του συστήματος προγραμματισμού του έργου όπου θα 

προσδιορίζονται φυσικοί και οικονομικοί δείκτες και στόχοι καθώς και 

χρήσιμες ενέργειες 

o Παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης και καθορισμό κριτήριων και 

μεθοδολογίας για τον ποιοτικό έλεγχο συμπεριλαμβανομένης της 

επιθεώρησης του αναγκαίου υλικού για την ορθή εκτέλεση του έργου 

o Παρακολούθηση χρονικού προγραμματισμού του έργου (πρόοδος φυσικού 

αντικειμένου) και των σχετικών χρηματοοικονομικών ροών (πρόοδος 

οικονομικού αντικειμένου) σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. 

o Τεχνική γνωμάτευση για τις μελέτες των επιμέρους έργων που ενδεχομένως 

υποβάλλουν οι ανάδοχοι κατασκευής, με έμφαση σε θέματα που μπορούν να 

επιφέρουν καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων (π.χ. εργασίες ΟΚΩ, 

αρχαιολογία) 

o Έλεγχο των σχεδίων και μελετών εφαρμογής που θα υποβάλλει ο ανάδοχος 

και υπόδειξη για τυχόν συμπληρώσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις κλπ 

o Παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης και καθορισμό των κριτηρίων και 

της μεθοδολογίας για τον ποιοτικό έλεγχο, περιλαμβανομένης της 

επιθεώρησης του αναγκαίου υλικού για την ορθή εκτέλεση του έργου 

o Έγκαιρη επισήμανση τυχόν προβλημάτων σε θέματα χρηματοδότησης του 

έργου με έμφαση σε θέματα επιλεξιμότητας και προσδιορισμός των 

απαιτούμενων δράσεων για την αντιμετώπιση τους 

o Υποστήριξη της Υπηρεσίας για τους ελέγχους του Αναδόχου σε ότι αφορά 

στην εφαρμογή κανόνων ασφαλείας και υγιεινής 

o Έλεγχος των μητρώων των έργων που συντάσσει ο Ανάδοχος και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης με τα συμπεράσματα και προτάσεις 

o Έλεγχος και αξιολόγηση των προτεινόμενων από τον ανάδοχο 

αναθεωρήσεων των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των 

υποέργων 

o Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στους ελέγχους των επιμετρητικών στοιχείων 

και πιστοποιήσεων της εργολαβίας 
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o Υποστήριξη της Υπηρεσίας στη διαδικασία παραλαβής και τον έλεγχο 

τιμολογίων 

o Υποστήριξη της Υπηρεσίας σε τυχόν ελέγχους από ανεξάρτητες αρχές 

(ΕΔΕΛ, ΕΣΠΕΛ, Διαχειριστική Αρχή) 

o Συμμετοχή του Τ.Σ. στις τεχνικές συναντήσεις – συσκέψεις που 

πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή του Κυρίου του Έργου 

ή της διαχειριστικής αρχής και παροχή πληροφοριών ή εγγράφων σχετικών 

με την πρόοδο των έργων 

o Υποβοήθηση της Υπηρεσίες στην ενημέρωση διαχειριστικής αρχής για την 

πορεία της πράξης σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ (σύνταξη 

Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, δελτίων παρακολούθησης της πράξης κλπ) 

o Παρακολούθηση της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων 

1.5 Γενικές Υποχρεώσεις Τ.Σ. 

Στις γενικές υποχρεώσεις του Τ.Σ. περιλαμβάνεται η ενημέρωση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας μέσω μηνιαίων εκθέσεων προόδου καθώς και η παρακολούθηση της 

πορείας (προόδου) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου μέσω 

κατάλληλου λογισμικού προγράμματος (π.χ. MS Project). Ειδικότερα οι μηνιαίες 

εκθέσεις θα περιέχουν περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν 

κατά το προηγούμενο διάστημα και παρατηρήσεις επί αυτών καθώς και περιγραφή 

των ενεργειών για το αμέσως προσεχές διάστημα, με ιδιαίτερη επισήμανση των 

προβλημάτων που δύναται να ανακύψουν και τον τρόπο επίλυσης τους. 

Επιπλέον ο Τ.Σ. σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, οφείλει να ενημερώνει τους 

εμπλεκόμενους φορείς και ιδιαίτερα την οικεία διαχειριστική αρχή για την πορεία της 

πράξης, σύμφωνα με το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου τού νέου ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον: 

o Ο Τ.Σ. εγγυάται ότι θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα μέσα και ανθρώπινους 

πόρους για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών 

o Ο Τ.Σ. αναλαμβάνει να διαμορφώσει πρόταση για την οργάνωση της 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων μετά την φάση δοκιμαστικής λειτουργίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές, τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες 

της ΔΕΥΑ 
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o Ο Τ.Σ. δεν έχει αποφασιστική εξουσία. Για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του 

θα εισηγείται στα αρμόδια όργανα του εργοδότη τα οποία και θα αποφασίζουν 

σχετικά 

o Οι κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες κλπ του Τ.Σ. σε όλα τα 

στάδια των εργασιών, θα απευθύνονται προς τον Εργοδότη. Σε καμία 

περίπτωση ο Τ.Σ. δεν θα δίνει απευθείας οδηγίες προς του μελετητές και τους 

αναδόχους κατασκευής των έργων. Ο Τ.Σ. συμβουλεύει, υποβοηθά και 

βρίσκεται στο πλευρό της Υπηρεσίας πλην όμως σε καμία περίπτωση δεν την 

υποκαθιστά 

o Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει 

προτάσεις του Τ.Σ. όπως επίσης να ζητήσει από τον Τ.Σ. υποβολή νέων 

προτάσεων ή παρατηρήσεων με απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον 

εργοδότη. 

o Ο Τ.Σ. υποχρεούται να συνεργαστεί με την Υπηρεσία, τον ανάδοχο και την 

διαχειριστική αρχή σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων για τις δράσεις 

δημοσιότητας που αφορούν το πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

 



 7 

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 Γενικά Στοιχεία 

Η παρούσα προεκτίμηση αμοιβής υπηρεσιών βασίζεται στην Υ.Α. 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Πιο 

συγκεκριμένα, η προεκτιμώμενη αμοιβή για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 

μηχανικού που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων της προαναφερθείσας Υ.Α., υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 

(Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων) ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά 

ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

 α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

 β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

 γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

   όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 της Υ.Α., ήτοι 1,227. 

 Δεδομένα Προεκτίμησης Αμοιβής 

Οι υπηρεσίες Τ.Σ. θα είναι αυτές που περιγράφονται στο κεφάλαιο 1 και θα 

ολοκληρωθούν σε διάστημα 15,5 μηνών. Με βάση τα παραπάνω και τα 

αναφερόμενα στο κεφάλαιο 3 (σκοπιμότητα – καθήκοντα τεχνικού συμβούλου), 

εκτιμάται ότι για την παρακολούθηση της σύμβασης απαιτείται η παρουσία: 

o ενός επιστήμονα (Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος) εμπειρίας μέχρι 10 

έτη σε υδραυλικά έργα για περίοδο 6 ανθρωπομηνών. 

o ενός επιστήμονα (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) εμπειρίας μέχρι 

10 έτη σε η/μ έργα για περίοδο 5,5 ανθρωπομηνών. 

o ενός επιστήμονα (Χημικού Μηχανικού) εμπειρίας 10 – 20 έτη σε 

χημικοτεχνικά έργα για περίοδο 1 ανθρωπομήνα. 

o ενός επιστήμονα (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) εμπειρίας 10 – 

20 έτη σε η/μ έργα για περίοδο 1 ανθρωπομήνα. 

o ενός επιστήμονα (Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος) εμπειρίας 

μεγαλύτερης των 20 ετών σε υδραυλικά έργα δύο (2) ανθρωπομηνών 

(Συντονιστής) 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 

ανθρωποημερών.  
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 Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αμοιβή του Τ.Σ. διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 

(ΕΤΗ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(ΑΝΘΡΩΠΟ-
ΜΗΝΕΣ) 

ΑΝΗΓΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(ΗΜΕΡΕΣ) 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΙΣΧΥΟΝ 
Τ.Κ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

<10 2 11,5 253 300*τ.κ. 1,227 368,10 93.129,30 

10 έως 20 2 2 44 450*τ.κ. 1,227 552,15 24.294,60 

>20 1 2 44 600*τ.κ. 1,227 736,20 32.392,80 

       149.816,70 

      με ΦΠΑ 24% 185.772,71 

 
 

Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 

έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των 

επιστημόνων για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό). 

Η ανωτέρω αμοιβή αναλύεται στα επιμέρους άρθρα ως εξής: 

 

ΑΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΜΗΝΕΣ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΤ 1 

Πολιτικός 
Μηχανικός ή 
Τοπογράφος  

(<10 έτη 
εμπειρίας) 

1 6 48.589,20 

ΑΤ 2 

Mηχανολόγος ή 
Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός 
(<10 έτη 

εμπειρίας) 

1 5,5 48.540,10 

ΑΤ 3 

Χημικός 
Μηχανικός 
(10-20 έτη 
εμπειρίας) 

1 1 12.147,30 

ΑΤ 4 

Mηχανολόγος ή 
Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός 
(10-20 έτη 
εμπειρίας) 

1 1 12.147,30 

ΑΤ 5 

Πολιτικός 
Μηχανικός ή 
Τοπογράφος  

(>20 έτη 
εμπειρίας) 

1 2 32.392,80 

ΣΥΝΟΛΟ 149.816,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 185.772,71 
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 Απαιτούμενες τάξεις πτυχίων  

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απαιτούμενες τάξεις και κατηγορίες 

μελετητικών πτυχίων: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

13 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 80.982,00 € Β’ και άνω 

09 Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ 56.687,40 € Γ’ και άνω 

18 Χ/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ 12.147,30 € Α’ και άνω 
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3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα προσληφθεί με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 27 

του ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δεν απαιτείται γνωμοδότηση του 

οικείου τεχνικού συμβουλίου δεδομένου ότι το έργο περιλαμβάνεται στα 

εμπροσθοβαρή έργα του νέου ΕΣΠΑ (Ταμείο Συνοχής – ΥΜΠΕΡΑΑ). 

Η αναγκαιότητα πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου προκύπτει και από τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

✓ Πρόκειται για εξειδικευμένο έργο που θα κατασκευαστεί με το σύστημα 

Μελέτη – Κατασκευή. 

✓ Πρόκειται για έργο με σημαντικά στοιχεία καινοτομίας και ιδιαιτερότητες 

καθώς αποτελεί επέκταση και συμπλήρωση υφιστάμενης εγκατάστασης για 

τα οποία απαιτείται ειδική εμπειρία και τεχνική υποστήριξη προς την 

Αναθέτουσας Αρχή. 

✓ Τα έργα αφαλάτωσης θεωρούνται έργα τεχνικά πολύπλοκα και εξειδικευμένης 

τεχνολογίας για τα οποία είναι σκόπιμη η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού 

συμβούλου. 

 

 

Θήρα, Μάιος 2021 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

Ο Τεχνικός Διευθυντής 

της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας 

 

Μπιρμπίλης Ιωάννης 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Γενικός Διευθυντής 

της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας  
 
 

Μάινας Νικόλαος  
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό αριθμό 133/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας iii 
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i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι 
αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις 
συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 
ii  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. 
κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού 
του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του 
οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη. 
iii Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτοντος φορέα (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 
του ν. 4412/2016). 
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