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«ΜΠΕ για αρδευτικά 5Κ και Μαυροθάλασσας και επικαιροποίηση 
µελέτης»  

 
 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθορίζεται το αντικείµενο εργασιών για την 
επικαιροποίηση/προσαρµογή των αναγκαίων επιµέρους τεχνικών προδιαγραφών και υλικών 
που παρουσιάζονται σε παλαιότερες ήδη εκπονηθείσες υδραυλικές µελέτες, καθώς και για 
την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την σύνταξη Τευχών 
∆ηµοπράτησης. 
 
Οι ανωτέρω εργασίες αφορούν στην Οριστική Μελέτη µε πληρότητα Μελέτης Εφαρµογής 
επεκτάσεως της κύριας διώρυγας 5Κ των αρδευτικών δικτύων Στρυµονικού – ∆ηµητριτσίου 
και Νιγρίτας – Φλάµπουρου Σερρών (στο τµήµα από Χ.Θ. 63+000 έως Χ.Θ. 74+163,80 
καθώς και στη ∆ιώρυγα 7∆) και στην Οριστική Μελέτη δικτύων Μαυροθάλασσας – Τραγίλου 
πεδιάδας Σερρών.  
 
Η κύρια διώρυγα 5Κ ξεκινά πλησίον του δεξιού ακροβάθρου του Νέου Ρουφράκτου λίµνης 
Κερκίνης Χ.Θ. 00+000, ακολουθεί παράλληλη πορεία µε τον Στρυµόνα και σταµατά 
προσωρινά στη Χ.Θ. 63 + 000 έπειτα από κάποιες επεκτάσεις που πραγµατοποιήθηκαν. Σε 
όλο το µήκος της τροφοδοτεί τα δίκτυα άρδευσης των καλλιεργειών περιορίζοντας τη χρήση 
αντλιών µόνο στη διανοµή του νερού εντός των αγροκτηµάτων. Η επέκταση που 
προβλέπεται να γίνει στην παρούσα φάση αφορά στο τµήµα από Χ.Θ. 63+000 έως Χ.Θ. 
74+163,80 καθώς και στη ∆ιώρυγα 7∆, µήκους 10.038m που αποτελεί συνέχεια της 5Κ. Το 
αρδευτικό δίκτυο αποσκοπεί στην άρδευση δια τεχνητής βροχής των περιοχών 
Μαυροθάλασσας και Τραγήλου αριστερά της διώρυγας 5Κ, συνολικής εκτάσεως περίπου 
24.500 στρ.. Η περιοχή βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της πεδιάδας των Σερρών και 
ειδικότερα δεξιά της κοίτης του ποταµού Στρυµόνα στο τµήµα µεταξύ της εκβολής σ’ αυτό της 
Τάφρου Μαυροθάλασσας και του χειµάρρου Κρανορέµατος (2χλµ και 5χλµ αντιστοίχως της 
εκβολής στο Στρυµόνα του ποταµού Αγγίτη). Η άρδευση προβλέπεται να γίνει µε δίκτυα 
καταιονισµού. 
 
Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τις ΜΠΕ (Υ.Α. υπ’ αριθµ. 
∆ΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 οι ανάλογες εργασίες κατατάσσονται στις εξής Οµάδες: 

1) Για το δίκτυο διανοµής στην Οµάδα 2η, α/α 7 υποκατηγορία Α2 µε αγωγούς µεταφοράς 
συνολικού µήκους ΣL>20.000m. 

2) Για το αρδευτικό δίκτυο στην Οµάδα 2η, α/α 9 υποκατηγορία Α2 µε έκταση εκτός περιοχής 
Natura 2000: µικτό εµβαδόν περιοχής έργου Ε>5.000 στρ.. 

3) Για το συνοδό έργο του αγροτικού οδικού δικτύου στην Οµάδα 1η, α/α 9 υποκατηγορία Β. 
 
Εποµένως το έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 µε αρµόδια περιβαλλοντική αρχή 
για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.   
 
Σήµερα η άρδευση γίνεται µέσω άντλησης επιφανειακών υδάτων όπου αυτά είναι διαθέσιµα, 
µε άντληση ύδατος από το ήδη κατασκευασµένο τµήµα της διώρυγας µέσω ηµιµόνιµων 
πετρελαιοκίνητων αντλιών και χρήση πλαστικών σωλήνων καθώς και µε γεωτρήσεις. Οι 
ανωτέρω τρόποι είναι επιβλαβείς για το υδάτινο δυναµικό καθώς έχει διαπιστωθεί 
υποβάθµιση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής και παράλληλα απαιτούν µεγάλη 
κατανάλωση ενέργειας. Η χρήση γεωτρήσεων απαιτεί και επιπλέον δαπάνη για τη διάνοιξή 
τους και τη συντήρηση του εξοπλισµού τους. Τα παραπάνω καθιστούν τις αγροτικές 
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εκµεταλλεύσεις ασύµφορες και αποµακρύνουν τον ντόπιο πληθυσµό. Συνεπώς το έργο 
κρίνεται απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών σε άρδευση και την ορθολογικότερη χρήση 
των υδάτων µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. 
 

 
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της Σύµβασης είναι: 

•  η επικαιροποίηση των αναγκαίων επιµέρους τεχνικών προδιαγραφών και η προσαρµογή 
υλικών σε νέες προδιαγραφές για τις εξής µελέτες:  

1) Οριστική Μελέτη µε πληρότητα Μελέτης Εφαρµογής επεκτάσεως της κύριας 
διώρυγας 5Κ των αρδευτικών δικτύων Στρυµονικού – ∆ηµητριτσίου και Νιγρίτας – 
Φλάµπουρου Σερρών (για τη θέση Χ.Θ. 63+00 έως Χ.Θ. 74+163,80 καθώς και για τη 
∆ιώρυγα 7∆ µήκους 10.038m που αποτελεί συνέχεια της 5Κ), η οποία εγκρίθηκε µε 
την Τ.Υ. 2108/14-04-1986 Απόφαση ∆.Τ.Υ. Ν.Α. Σερρών και 

2) Οριστική Μελέτη δικτύων Μαυροθάλασσας – Τραγίλου πεδιάδας Σερρών η οποία 
εγκρίθηκε µε την υπ.’  αριθµ. 201/17-05-1995 Απόφαση της ∆ΤΥ Ν.Α. Σερρών και 
τροποποίηθηκε µε συµπληρωµατικές – τροποποιητικές συµβάσεις (η τελευταία 4η 
στις 24-01-2000) και παρατάθηκε µε την υπ.΄αριθµ. 2295/19-09-2000 Απόφαση της 
∆.Τ.Υ. Ν. Α. Σερρών,  

• η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (µε τις απαιτούµενες διορθώσεις έως 
την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για τις ανωτέρω 2 µελέτες 
χωρίς όµως να συµπεριλαµβάνονται σε αυτή τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας που 
αφορούν στη Μελέτη 2 της προηγούµενης παραγράφου. Για τα εν λόγω έργα 
αντιπληµµυρικής προστασίας θα εκπονηθεί σε διαφορετική χρονική στιγµή διαφορετική 
ΜΠΕ. 

• η σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός, αναλυτικές 
προµετρήσεις (έργων Κατηγορίας 9 Η/Μ και 13 Υδραυλικά)). 

 

Η επικαιροποίηση / προσαρµογή αφορά σε: 

1) Προσαρµογή υλικών σε ισχύουσα νοµοθεσία για χρήση σκυροδέµατος και χάλυβα, 
ΕΤΕΠ κλπ. χωρίς απαίτηση νέας στατικής µελέτης. 

2) ∆ιερεύνηση για αναγκαιότητα τροποποίησης τεχνικών χαρακτηριστικών σωλήνων 
άρδευσης. 

3) Προσαρµογή Τεχνικών προδιαγραφών για τα υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο 
(πχ. Αρµοί, water stop, στεγάνωση κλπ.) 

4) Επανέλεγχος και επικαιροποίηση εξαρτηµάτων λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου 
(εκκενωτές, αντιπληγµατικές, φρεάτια εκκένωσης, βαλβίδες, δικλείδες κλπ). 

5) Έλεγχος και επικαιροποίηση στοιχείων των ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων 
εγκατάστασης και λειτουργίας των αντλιοστασίων (αντλητικών συγκροτηµάτων και 
των στοιχείων-εξαρτηµάτων αυτών, πινάκων µέσης και χαµηλής τάσης και των 
στοιχείων-εξαρτηµάτων αυτών, αυτοµατισµού λειτουργίας, αντιπληγµατικής 
προστασίας, καλωδιώσεων, αντιστάθµισης ισχύος, θεµελιακής γείωσης, καθοδικής 
προστασίας, εσωτερικής και εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας, συστηµάτων 
συναγερµού και του βοηθητικού εξοπλισµού) στο αρδευτικό δίκτυο Μαυροθάλασσας 
µέχρι την έξοδο προς τον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό. 

 

Το περιεχόµενο του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο γίνεται κατά 
εφαρµογή του άρθρου 11 του Ν.4014/2011 καθώς και της Υ.Α. µε αριθµ. 167563/2013 (ΦΕΚ 
964/Β/13) µε την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε τον Ν.1650/86 και τον Ν.4014/2011, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ (ΥΠΕΝ). 
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Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, θα πρέπει να λάβει υπόψη 
το νοµοθετικό πλαίσιο που  ισχύει και το οποίο κατά κανόνα είναι: 

 
-Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος..» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-Ν.3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οιοσυστηµάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων- Εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαικής Σύµβασης για την 
προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 
 
-Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
 
-Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-Ν.4258/2014 (ΦΕΚ94/Α/14-4-2014) «∆ιαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων 
για τα υδατορέµατα – ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) «Καθορισµός µέτρων και 
διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων….», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-ΚΥΑ υπ’ αριθµ. οικ.167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/Β/19-4-2013) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων 
και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 2παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω 
διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασίες αυτές θέµατος». 
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-Υ.Α. υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
(ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση & Κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 - 
Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παρ.4 του Ν.4014/2011 όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί & ισχύει». 
 
-Εγκύκλιος 8/2012 (Αρ. Πρωτ. 27953/05.06.2012) (ΦΕΚ 209/Α’/ 2011) για τη 
λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρµογή του 
άρθρου 19α του Ν. 4014/2011. 
 
-ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) περί εξειδίκευσης των διαδικασιών 
γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του 
ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α. 
 
-ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/β’/27-01-2013) Εξειδίκευση των περιεχοµένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας 
Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
µε αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 
(Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας.  
 
-ΚΥΑ υπ’ αριθµ. οικ.169282/8-7-2013 «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Μακεδονίας (Υ∆ 11). 
 
-ΚΥΑ υπ’ αριθµ. οικ.3137/191/Φ.15/4-4-2012 (ΦΕΚ 104/Β/04-04-2012) «Αντιστοίχηση 
των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που 
αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
-τις Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
 
-τις Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 
-Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας των Λεκανών Απορροής Ποταµών του 
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Μακεδονίας της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/2016. 
 
-Υ.Α. υπ’ αριθµ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/02-06-2016 (ΦΕΚ 1561/B’/02-06-2016) για 
Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-Υ.Α. υπ’ αριθµ. ∆14/92330/17-07-2008 (ΦΕΚ 1416/Β’/17-07-2008) για Έγκριση Νέου 
Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (ΚΤΧ 2008) µε τις 
διορθώσεις του (ΦΕΚ 2113/Β’/13-10-2008). 
 
-Υ.Α. υπ’ αριθµ. ∆17α/116/4/ΦΝ429/06-11-2000 (ΦΕΚ 1329/Β’/06-11-2000) για 
Έγκριση Ελληνικού Κανονισµού για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισµένο 
Σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ 2000) όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. υπ’ αριθµ. 
∆17α/01/45/ΦΝ429/16-03-2010 (ΦΕΚ 270/Β’/16-03-2010). 
 
-Υ.Α. υπ’ αριθµ. ∆17α/141/3/ΦΝ275/20-12-1999 (ΦΕΚ 2184/Β’/20-12-1999) για 
Έγκριση Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού (ΕΑΚ2000) όπως τροποποιήθηκε µε 
την Υ.Α. υπ’ αριθµ. ∆17α/10/44/ΦΝ275/16-03-2010 (ΦΕΚ 270/Β’/16-03-2010). 
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-Υ.Α. υπ’ αριθµ. ∆17α/115/9/ΦΝ275/12-08-2003 (ΦΕΚ 1154/Β’/12-08-2003) για 
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του «Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού ΕΑΚ2000» λόγω 
Αναθεώρησης του Χάρτη Αντισεισµικής Επικινδυνότητας  (ΕΑΚ2003) όπως 
τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. υπ’ αριθµ. ∆17α/10/44/ΦΝ275/16-03-2010 (ΦΕΚ 
270/Β’/16-03-2010). 
 
-Υ.Α. υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/30-07-2012 (ΦΕΚ 2221/Β’/30-07-2012) «Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε 
υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
-Εγκύκλιοι 22/24-10-2014 (ΦΕΚ 2828/Β’/21-10-2014),  26/11-12-2014 (ΦΕΚ 
3068/Β’/2014) και 17/07-09-2016 (ΦΕΚ 2524/Β’/2016) του ΥπΥΜΕ∆Ι όπου 
κοινοποιούνται αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις αναστολής υποχρεωτικής 
εφαρµογής 3, 5 και 59 ΕΤΕΠ, αντίστοιχα, στην θέση των οποίων το Υπουργείο 
συνιστά την χρήση των ανάλογων ΠΕΤΕΠ. 
 
-Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ./372/30-05-2014 (ΦΕΚ 1457/Β’/05-06-2014) «Έγκριση εφαρµογής 
και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα Εθνικά 
Προσαρτήµατα».  
 
-Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
-Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α’/2005) “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών”, όπως ισχύουν. 
 
-Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α΄/2014) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση 
περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα». 
 
-Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

-Π.∆. 138/2009 (ΦΕΚ 185/Α’/2009) «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών». 

-Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές κανονιστικές διατάξεις, 
καθώς και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµος, Π.∆., υπουργική απόφαση κλπ.) που 
διέπει την εκτέλεση τoυ παρόντος αντικειµένου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 
παραπάνω, 

Επίσης κατά την εκπόνηση των ανωτέρω µελετών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
ακόλουθα: 

- Οι προτάσεις του Αναδόχου να είναι σύµφωνες µε τις Αρχές προστασίας των ειδών 
πανίδας και χλωρίδας που ισχύουν στην περιοχή του έργου. Να ληφθούν υπόψη όλοι 
οι δυνατοί περιορισµοί που είναι δυνατόν να ισχύουν. 

- Να ληφθούν υπόψη οι ήδη εκπονηθείσες Οριστικές Μελέτες των υδραυλικών έργων. 

- Να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην κωδικοποίηση όλων των µέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος που προτείνονται στην ΜΠΕ ώστε αυτά να αποτελούν σχέδιο της ΚΥΑ 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

 
Για τις συγκεκριµένες µελέτες υπάρχει ανάγκη εκπόνησης προκειµένου να διασφαλίζεται η 
ορθολογικότερη χρήση των υδάτων µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών 
και να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών σε άρδευση. 
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3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ  

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι προεκτιµώµενες αµοιβές των µελετών που απαιτούνται υπολογίστηκαν µε: 

• Ν.4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  

• Την απόφαση  µε αρ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 του Υπουργού Υποδοµών και 
Μεταφορών περί «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη 
διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

• Τα στοιχεία Τεχνικών ∆εδοµένων του Φακέλου Έργου 

Για το έτος 2017 και βάση της Εγκυκλίου 5/2017 της Γενικής Γραµµατείας τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ µε 
αριθµ. Πρωτ. ∆ΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6/14-3-2017, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο 
άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που 
εγκρίθηκε µε την αρ. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 (ΦΕΚ1162/Β’/2005) απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., έχει τιµή (τκ) = 1,203. 

 

3.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΓΕΝ.4) 

Αµοιβή Μηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή 
άλλου επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών 
προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται 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 

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει πως για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη που απαιτείται 
για να γίνει η ΜΠΕ, οι επικαιροποιήσεις/προσαρµογές και η σύνταξη πρότυπων τευχών 
δηµοπράτησης και για χρόνους: 

• 39 εργάσιµες ηµέρες για εργασίες σχετικά µε Η/Μ 

• 65 εργάσιµες ηµέρες για εργασίες σχετικά µε έργα Κατηγορίας 13 Υδραυλικα 

• 56 εργάσιµες ηµέρες για ΜΠΕ (µε τις απαραίτητες εργασίες πεδίου) 

η προεκτιµώµενη αµοιβή θα είναι: 

Α Η/Μ.= 300*1,203 *39= 14.075,10 € 

Α Υδρ..= 300*1,203 *65= 23.458,50 € 

Α Περ.= 300*1,203 *56= 20.210,40 €  

Ποσό στρογγυλοποίησης = 320,52 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ = 58.064,52€ χωρίς ΦΠΑ 

Η Συνολική ∆απάνη της αµοιβής µελέτης είναι: 

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58.064,52€ 

                                    Φ.Π.Α (24%): 13.935,48€ 

                      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 72.000,00€ 

Ο χρόνος των 160 εργάσιµων ηµερών για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύµβασης 
προκύπτει ως εξής: 

• 25 εργάσιµες ηµέρες για επικαιροποιήσεις/προσαρµογές στα Η/Μ 

• 7 εργάσιµες ηµέρες για προµετρήσεις Η/Μ 

• 7 εργάσιµες ηµέρες για τεύχη δηµοπράτησης σχετικά µε Η/Μ 

• 41 εργάσιµες ηµέρες για επικαιροποιήσεις/προσαρµογές έργων Κατηγορίας 13 
Υδραυλικα 

• 12 εργάσιµες ηµέρες για προµετρήσεις έργων Κατηγορίας 13 Υδραυλικα 

• 12 εργάσιµες ηµέρες για τεύχη δηµοπράτησης έργων Κατηγορίας 13 Υδραυλικα 

• 56 εργάσιµες ηµέρες για ΜΠΕ (µε τις απαραίτητες εργασίες πεδίου) 

 

3.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΩΝ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει πτυχίο τάξης Α΄ και πάνω στην Κατηγορία 27 
Περιβαλλοντικές Μελέτες, στην Κατηγορία 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων και στην 
Κατηγορία 9 Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές. 

Τα όρια πτυχίων µελετών (σύµφωνα µε το Π.∆.138/2009) για την περίοδο 21-3-2017 έως 20-
3-2018 σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 5/2017 της Γενικής Γραµµατείας τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. µε αριθµ. 
Πρωτ. ∆ΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6/14-3-2017 για την κατηγορία 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες, την 
κατηγορία 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων και την κατηγορία 9 Μελέτες Μηχανολογικές – 
Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές, καθορίζονται ως εξής: 

 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΚ Α ΤΑΞΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ∆ ΤΑΞΗΣ 

27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ  1,203 48.120,00 120.300,00 384.960,00 866.160,00 

13 ΜΕΛΕΤΕΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

1,203 48.120,00 120.300,00 384.960,00 866.160,00 

9 ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ– 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ- 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

1,203 14.435,00 36.090,00 114.285,00 240.600,00 

 

Εποµένως λαµβάνοντας υπόψη τον παραπάνω πίνακα ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει πτυχίο 
Τάξης Α΄ για την κατηγορία 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων, την κατηγορία 27 
Περιβαλλοντικές Μελέτες και την κατηγορία 9 Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – 
Ηλεκτρονικές. Σύµφωνα όµως µε την παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.4278 (ΦΕΚ157/Α/4-8-
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2014) τα κατώτατα όρια καταργούνται µε αποτέλεσµα ο Ανάδοχος οφείλει να έχει πτυχίο 
τάξης Α΄ και πάνω για τις κατηγορίες 13, 27 και 9. 

Επιπρόσθετα, λόγω του αντικειµένου της µελέτης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκπονήσει 
την τελευταία πενταετία τουλάχιστον µια περιβαλλοντική µελέτη υδραυλικού έργου, µια 
υδραυλική µελέτη σε αρδευτικό δίκτυο και 1 ηλεκτροµηχανολογική µελέτη αντλιοστασίου. 

 

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Ο Ανάδοχος θα συµβουλεύεται τις αρχές και τις υπηρεσίες που σχετίζονται µε το έργο για το 
οποίο θα εκπονηθεί η περιβαλλοντική µελέτη, η επικαιροποίηση/προσαρµογή τεχνικών 
προδιαγραφών/υλικών και η σύνταξη τευχών δηµοπράτησης και θα έχει την υποχρέωση των 
απαιτούµενων ενεργειών για την επίσπευση των γνωµατεύσεων των συναρµόδιων 
υπηρεσιών για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για 
ενδεχόµενες διορθώσεις, που θα προκύψουν µετά από έλεγχο από την επιβλέπουσα 
υπηρεσία ή από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, συµπεριλαµβάνεται στον καθαρό χρόνο 
που προβλέπεται για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύµβασης. 
 
Κατά την έναρξη των επιµέρους µελετών, ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει τον Επιβλέποντα της 
σύµβασης για οποιοδήποτε θέµα. Η επικοινωνία θα διέπεται από τους κανόνες διασφάλισης 
ποιότητας. 
 
 

5. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
Η ΜΠΕ θα υποβληθεί σε δύο (2) αντίγραφα (και όσα απαιτηθούν επιπλέον από την αρµόδια 
για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Υπηρεσία) και σε δύο (2) ηλεκτρονικά αντίγραφα. 
  
Τα επικαιροποιηµένα στοιχεία και τα τεύχη δηµοπράτησης θα υποβληθούν σε έξι (6) 
αντίγραφα και ένα (1) ηλεκτρονικό.  
 
Όλα τα υποβληθέντα στοιχεία θα παραδίδονται εκτυπωµένα σε χαρτί και ψηφιακή µορφή σε 
όσα αντίγραφα απαιτούνται µε τον τίτλο: 
 

 «ΜΠΕ για αρδευτικά 5Κ και Μαυροθάλασσας και επικαιροποίηση µελέτης»  
 

Η εκπόνηση των µελετών θα ακολουθήσει τα εξής στάδια: 

Στάδιο 1ο: 
Επικαιροποιήσεις / Προσαρµογές στα Η/Μ 

Στάδιο 2ο: 
Επικαιροποιήσεις / Προσαρµογές έργων Κατηγορίας 13 Υδραυλικά 

Στάδιο 3ο: 
Σύνταξη ΜΠΕ 

Στάδιο 4ο: 
Προµετρήσεις στα Η/Μ 

Στάδιο 5ο: 
Προµετρήσεις έργων Κατηγορίας 13 Υδραυλικά 

Στάδιο 6ο : 
Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης στα Η/Μ 

Στάδιο 7ο: 
Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης έργων Κατηγορίας 13 Υδραυλικά 

 
Οι τµηµατικές προθεσµίες ανά στάδιο για την ολοκλήρωση/υποβολή από τον Ανάδοχο των 
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εργασιών/µελετών (µε δεδοµένο ότι ένας µήνας αντιστοιχεί σε 22 εργάσιµες ηµέρες), 
καθορίζονται ακολούθως: 

Στάδιο 1ο: 
- 34 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 

Στάδιο 2ο: 
- 56 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης  

Στάδιο 3ο: 
76 ηµέρες από την ολοκλήρωση / έγκριση από την Υπηρεσία του Σταδίου 1 και 2 

Στάδιο 4ο: 
10 ηµέρες από την ολοκλήρωση / έγκριση από την Υπηρεσία του Σταδίου 1 και 2 

Στάδιο 5ο: 
16 ηµέρες από την ολοκλήρωση / έγκριση από την Υπηρεσία του Σταδίου 1 και 2 

Στάδιο 6ο : 
10 ηµέρες από την ολοκλήρωση / έγκριση από την Υπηρεσία του Σταδίου 4 και 5 

Στάδιο 7ο: 
16 ηµέρες από την ολοκλήρωση / έγκριση από την Υπηρεσία του Σταδίου 4 και 5 
 
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των εργασιών της σύµβασης, µε µια εκτίµηση των 
χρόνων για τις γνωµατεύσεις και εγκρίσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες (για λόγους ευκρινούς 
αποτύπωσης των καθαρών χρόνων στον πίνακα δεν εµφανίζεται ο συνολικός χρόνος µέχρι 
την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων), παρουσιάζεται ενδεικτικά παρακάτω: 
 

Μ Η Ν Ε Σ 
Στάδιο Εργασίες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
1. 

Επικαιροποίηση 
στοιχείων Η/Μ 

 

 

   

 

      

 
2. 

Επικαιροποίηση 
στοιχείων 
έργων κατ. 13 

   

 

       

3. 
Σύνταξη ΜΠΕ           

4. 
Προµετρήσεις 
Η/Μ 

       

 

     

5. 
Προµετρήσεις 
έργων κατ. 13 

           

 

 6. 

Σύνταξη Τευχών 
∆ηµοπράτησης 
Η/Μ       

 

    

7. 
Σύνταξη Τευχών 
∆ηµοπράτησης 
έργων κατ. 13 
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     Έλεγχος/Εγκρίσεις 

     Καθαρός χρόνος εκπόνησης και παράδοσης 

 

Εποµένως ο εκτιµώµενος καθαρός χρόνος εκπόνησης και παράδοσης της ΜΠΕ, των 
Επικαιροποιήσεων, των Τευχών ∆ηµοπράτησης και των Προµετρήσεων είναι 132 ηµέρες. Ο 
εκτιµώµενος συνολικός χρόνος (µε τις εγκρίσεις – γνωµατεύσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες) 
µέχρι και την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΜΠΕ ορίζεται σε 
ενάµιση (1,5) έτος. 
 
Επισηµαίνεται πως το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό και  υπάρχει πιθανότητα να 
απαιτηθούν αναπροσαρµογές σε κάποια στάδια λόγω πιθανής ανατροφοδότησης στοιχείων 
από άλλα στάδια. Στην περίπτωση αυτή  ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τις 
αναπροσαρµογές συµπεριλαµβάνεται στον καθαρό χρόνο που προβλέπεται για την 
ολοκλήρωση των εργασιών της σύµβασης. 
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