
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020,2021 ΚΑΙ 2022 

Σ ε λ ί δ α  1 | 9 

 

 
  

 
   

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 
2020,2021 ΚΑΙ 2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

   
 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 2020  
Κωδικός Ε.Π. 1123ΗΜΑ001ΚΑΠ2 

 
  

 

Αρ. Μελέτης 5/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 €  CPV: 71335000-5  
Τεχνικές 
Μελέτης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020,2021 ΚΑΙ 2022 

Σ ε λ ί δ α  2 | 9 

 

 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΡΙΕΤΙΑ 2020,2021 ΚΑΙ 2022 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Στο παρόν Τεύχος καθορίζεται το αντικείμενο εργασιών για την εκπόνηση μελετών που άπτονται θεμάτων 

τοπογραφικών, περιβαλλοντικών και υδραυλικών μελετών, οι οποίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο της 

Συμφωνίας- Πλαίσιο για έργα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Επιπλέον καθορίζονται τα γενικά καθήκοντα του Αναδόχου έναντι του Εργοδότη ως προς το είδος και την 

ποιότητα του μελετητικού έργου, χωρίς όμως να μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων ο ακριβής 

προσδιορισμός των επιμέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης των επιμέρους συμβάσεων, οι τιμές και 

οι ποσότητες αυτών. Η Αναθέτουσα Αρχή όταν προκύπτει ανάγκη εκπόνησης Υδραυλικής μελέτης, θα 

απευθύνει στον Ανάδοχο πρόσκληση για υπογραφή της επιμέρους σύμβασης (Εκτελεστική Σύμβαση) 

γνωστοποιώντας του Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών. 

 

Συγκεκριμένα, 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: 

 την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης σε σχέση και με την 

προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί. 

 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. 

 το ενδεικτικό σχέδιο εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και παροχής των απαιτούμενων 

υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του αντικειμένου και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. 

 την προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης και την τεκμηρίωσή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016.(σε ξεχωριστό τεύχος). 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο σκοπός της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η εκπόνηση Τοπογραφικών, Περιβαλλοντικών καθώς και Υδραυλικών 

Μελετών Οριοθετήσεων και Διευθετήσεων Υδατορεμάτων στον Ν. Ημαθίας. Οι οριοθετήσεις θα αφορούν σε 

τμήματα υδατορεμάτων που έχουν εμφανίσει κατά το παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα, για τον προσδιορισμό 

του εύρους της κοίτης για καθαρισμούς και απομάκρυνση φερτών υλών.  Τα προς διευθέτηση τμήματα θα 

αφορούν σε μήκη υδατορεμάτων που έχουν υποστεί αλλαγές στα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, 

(αλλοιώσεις μαιανδρισμών, υποσκαφές, υπερχειλίσεις, κίνδυνος ανάσχεσης πρανών),  ή σε τμήματα που 

απαιτείται έλεγχος και διόδευση της πλημμυρικής παροχής. Επίσης θα εκπονηθούν υδραυλικές μελέτες ελέγχων 

επάρκειας υφιστάμενων τεχνικών έργων (οχετών, ανοίγματα γεφυρών) για τη διασφάλιση της επαρκούς 

διέλευσης των μέγιστων πλημμυρικών παροχών καθώς και εργασίες επισκευής – συντήρησης υφιστάμενων 

υδραυλικών έργων. Το σύνολο των παραπάνω μελετών δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων στην αναθέτουσα 

αρχή και ιδίως δεν είναι ακριβής ο προσδιορισμός των επί μέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης 

εκπόνησης των επί μέρους μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους 

θα εκτελεσθούν οι συμβάσεις. 

Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο συντάσσεται για την προετοιμασία φακέλων δημόσιας σύμβασης. 
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Για την εκπόνηση των υδραυλικών μελετών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

 

 

- Π.Δ. 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, 

Υδραυλικών και κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και 

σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών» (ΦΕΚ 301 / Α' / 08.10.1974), όπως τροποποιήθηκε και για το μέρος 

αυτού που ισχύει  

- ΥΑ ΔΝΣβ/ 1732/ΦΝ 466/30.1.2019 (ΦΕΚ 1047 Β/ 29.3.2019): "Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων 

στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, 

τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα" 

- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε 

και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

- Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση 

με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

- Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις 

Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.94/14-04-2014) 

- ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 140055 (ΦΕΚ 428/ Β' / 15-02-2017) « Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου 

του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.4258/20104 – Διευκρινίσεις για 

την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.» 

- ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΠΑ / οικ 37674 (ΦΕΚ 2471 / Β' / 10.08.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 

απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α'/2011) όπως αυτή 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

- ΠΔ-515/89 (ΦΕΚ-219/Α/5-10-89) «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου 

του ΠΔ-696/74 “περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξη μελετών κλπ.” όπως τροποποιήθηκε και για το μέρος 

αυτού που ισχύει  

- Π.Δ. 85/1991, «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο 

θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ» 

- Κ.Υ.Α. 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418Β/1-10-03) Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 

εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους 

- Αποφ- Δ17α/141/3/ΦΝ.275/99 (ΦΕΚ 2184Β/20-12-99) Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού. 

Έκδοση 2000 

- Αποφ- Δ17α/115/9/ΦΝ.275/7.8.2003 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την Τροποποίηση των 

διατάξεων του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000» λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής 

Επικινδυνότητας. 

- Υπ. Απόφαση με αρ.πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257 της 9 Αυγούστου 2005 της παρ. 7 του Άρθρου 4 του Ν.3316/2005. 

Έγκριση Κανονισμού Προεκτίμησης Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών Υπ. Απόφαση με αρ.πρωτ. 

ΔΜΕΟ/α/ο/2361 της 30 Δεκεμβρίου 2005 της παρ. 7 του Άρθρου 4 του Ν.3316/2005. 

Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτίμησης Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών Υπ.Απόφαση με 

αρ.πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2229 της 04 Ιουλίου 2006 της παρ. 7 του Άρθρου 4 του Ν.3316/2005. 

Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτίμησης Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών 

Υπ.Απόφαση με αρ.πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ ΦΝ 466/ 20-07-2017, / Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).  

 Καθώς και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω 

και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες της επιστήμης. 

 

Για την εκπόνηση των μελετών απαιτείται  η δημιουργία των κατάλληλων υποβάθρων που θα προκύψουν από 

την εκπόνηση Τοπογραφικών μελετών.  Συγκεκριμένα οι τοπογραφικές μελέτες θα αφορούν την αποτύπωση 

υδατορεμάτων για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, διευθέτησης και οριοθέτησης. 

 

Ο Ανάδοχος κατά την εκπόνηση των τοπογραφικών μελετών θα πρέπει να λάβει υπόψη την παρακάτω 

νομοθεσία: 
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1. Τον Ν.3316/2005 Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/22.2.2005), όπως τροποποιήθηκε και για το μέρος αυτού 

που ισχύει  

2. Τον Ν.4412/2016 περί Δημόσιων συμβάσεων έργων, Προμηθειών και μελετών (ΦΕΚ 147/8.8.2016) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

3.Τον Ν.4258/2014 περί διαδικασιών οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων  για τα υδατορέματα...(ΦΕΚ 

94/14/4/2014). 

 

Επίσης είναι απαραίτητη η εκπόνηση διαφόρων σταδίων και διαφόρων ειδών Περιβαλλοντικών μελετών όπως: 

 

-Σύνταξη του Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και 

σχέδια τεκμηρίωσης, για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή 

νέου έργου, όπως αυτός καθορίζεται από την παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.4014/2011 καθώς και του 

Παραρτήματος ΙΙ αυτού. 

 

-Σύνταξη Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ για έργο που είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο, όπως αυτός 

καθορίζεται από την παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.4014/2011 

 

-Σύνταξη Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή 

τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου, όπως αυτός καθορίζεται από την παρ. 6 του άρθρου 11 

του Ν.4014/2011. 

 

-Σύνταξη Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, όπως 

αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν.4014/11. Ο Φάκελος αυτός θα αποτελεί στοιχείο για 

την ενημέρωση του Φακέλου της ΜΠΕ και θα τεκμηριώνει ότι δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές 

διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα 

ΑΕΠΟ. 

 

-Σύνταξη Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από 

τον τεχνικό σχεδιασμό έργων σε στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ αυτών, όπως εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, κέντρα εξυπηρέτησης και συντήρησης έργων, έργα αντιθορυβικής 

προστασίας κ.α., όπως ορίζεται στην παράγραφο 2  του άρθρου 7 του Ν.4014/2011. 

 

-Σύνταξη ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, ως τμήμα της ΜΠΕ, στην περίπτωση έργων που λαμβάνουν χώρα 

σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura. 

 

Για τις συγκεκριμένες μελέτες υπάρχει συνήθως ανάγκη για άμεση εκπόνηση προκειμένου να διασφαλίζεται η 

προστασία του περιβάλλοντος και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη προώθηση 

των διαδικασιών για την έκδοση περιβαλλοντικών αδειών και προώθηση της κατασκευής των έργων για ένταξη 

σε προγράμματα χρηματοδότησης της κατασκευής τους. 

 
Λόγω του ότι οι παραπάνω μελέτες θα εκπονηθούν για τα διάφορα έργα (πχ οδοί, γέφυρες, αντιπλημμυρικά, 

καθαρισμοί υδατορεμάτων κλπ) της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα απαιτείται συχνά η συνεργασία του αναδόχου με τους μελετητές των 

έργων αυτών. 

  

Για την εκπόνησή των περιβαλλοντικών  μελετών  ο ανάδοχος λαμβάνει υπόψιν τα εξής: 

 
-Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε από το 

Ν.3010/2002 (ΦΕΚ91/Α/2002), το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) και το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 

24/Α/13-2-2012) 

 

-Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 

διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέμματα και άλλες διατάξεις» 

 

-Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων…», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) 

 

-Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος..» 
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-Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 

289/Α/7979), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2040/1992 (ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας και άλλες διατάξεις», το 

Ν.2637/1998 (ΦΕΚ200/Α/1998) και το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003). 

 

-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» 

 

-Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006). 

 

-Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» 

 

-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) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 

 

-Κοινή Υπουργική Απόφαση (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 από την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/2008) 

 

-ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 

διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων….», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 

Η.Π.8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ415/Β/23-2-2012). 

 

-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)». 

 

-Την υπ’ αριθμ. 1958/2012 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(Υπουργού ΠΕΚΑ) (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ.4 του Ν.4014/2011 

(ΦΕΚ209/Α/2011)» 

 

-Την υπ’ αριθ. 20741/2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1565/Β/2012) τροποποίησης και 

συμπλήρωσης της ΥΑ 1958/2012 

 

-Την υπ’ αριθμ. 15277/2012 Απόφαση Υποργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1077/Β/2012) με την οποία 

εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ και στις ΠΠΔ της έγκρισης επέμβασης 

σε δάση-δασικές εκτάσεις. 

 

- Την εγκύκλιο για τη λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του 

άρθρου 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011). 

 

- Εξειδίκευση 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 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014). 

 

- Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 

του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209/2011)» (Β΄ 21), όπως ισχύει (ΦΕΚ 3089 Β' / 4-12-2013) 

 

- Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Z4mhJrv3Ko0%3D&tabid=804&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=rndIwBwb0yI%3D&tabid=804&language=el-GR
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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 (ΦΕΚ 135/Β'/27-1-2013).  

 

-Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΦΕΚ 2436/Β/2013) για έργα και 

δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)  

 

-την υπ’ αριθμ. Οικ.172593/24-12-2013 ΚΥΑ «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ 09). 

 

-την υπ’ αριθμ. Οικ.172594/24-12-2013 ΚΥΑ «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΔ 10). 

 

-την υπ’ αριθμ. Οικ.169282/8-7-2013 ΚΥΑ «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (ΥΔ 11). 

-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. 

 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 διέλευσης της χάραξης. Να ληφθούν υπόψη όλοι οι δυνατοί 

περιορισμοί που είναι δυνατόν να ισχύουν (Εθνικοί Δρυμοί, περιοχές Natura2000, καταφύγια 

θηραμάτων, Δασικά ελεγχόμενες περιοχές κλπ).  

-Να υπολογίζεται το ισοζύγιο των χωματισμών των έργων και επίσης να καταγράφονται οι ποσότητες 

των υλικών που θα ληφθούν από δανειοθαλάμους και οι ποσότητες που πρέπει να εναποτεθούν. 

-Να γίνεται περιβαλλοντική αξιολόγηση των θέσεων δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων  σύμφωνα 

με Ειδική Τεχνική μελέτη Εφαρμογής. 

-Για τα υδραυλικά έργα ή τα έργα καθαρισμού κοίτης ρεμάτων, να λαμβάνεται υπόψη η μελέτη 

οριοθέτησης ρεμάτων εφόσον αυτή υπάρχει. 

-Να συντάσσεται χρονοδιάγραμμα όλων των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Ενδεικτικά στο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι 

χρονικές διάρκειες των παρακάτω δραστηριοτήτων:  
 α) λήψη αδειών από υπηρεσίες 

β) λήψη αδειών εγκατάστασης εργοταξίων, αποθεσιοθαλάμων, δανειοθαλάμων, λατομείων 

δρόμων πρόσβασης κλπ 
 γ) προστασία πρανών από διάβρωση 
 δ) αποκατάσταση τοπίου  
 ε) ειδικές μελέτες  
 

-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 
 
-Η ΜΠΕ να περιλαμβάνει έναν κατ’ αρχήν προϋπολογισμό εργασιών στον οποίο θα είναι 

καταγεγραμμένες όλες οι δαπάνες που κρίνονται ως απαραίτητες για έργα αποκατάστασης και 

προστασίας περιβάλλοντος 
 

 

 

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=x7GQgiMtJaA%3D&tabid=804&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=9v2OD%2BFaud0%3D&tabid=804&language=el-GR
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3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ 

Ο ανάδοχος της Συμφωνίας Πλαίσιο θα πρέπει να έχει πτυχίο τάξης  

Α΄ και πάνω στην Κατηγορία 13 Υδραυλικές  Μελέτες. 

Α΄ και πάνω στην Κατηγορία 16 Τοπογραφικές  Μελέτες. 

Α΄ και πάνω στην Κατηγορία 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες. 

Οι τάξεις καλούμενων πτυχίων προκύπτουν από την διάταξη της παρ. 2,εδαφ. ε του άρθρου 77 του 

Ν.4412/2016, που ορίζει «στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο μπορούν να λάβουν μέρος οικονομικοί 

φορείς εγγεγραμμένοι σε όλες τις τάξεις πτυχίου κάθε κατηγορίας μελετών της περίπτωσης (15) της παρ. 3 του 

άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 , μεταξύ της τάξης πτυχίου που προσδιορίζεται από το μέσο μέγεθος 

προεκτιμώμενης αμοιβής των επί μέρους συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, όπως εκτιμάται από την 

αναθέτουσα αρχή και το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της 

συμφωνίας πλαισίου» 

 

Τα όρια πτυχίων μελετών (σύμφωνα με το Π.Δ.138/2009) για την περίοδο 21-3-2020 έως 20-3-2021 σύμφωνα 

με την Εγκύκλιο 2/2020 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με αριθμ. Πρωτ. 

ΔΝΣβ/οικ.20641/ΦΝ439.6/19-3-20 (ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73)  

Για την κατηγορία 13 Υδραυλικές Μελέτες καθορίζονται ως εξής: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΚ Α ΤΑΞΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ 

13 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

1,223 από εώς από Εώς από εώς από εώς 

 48.920,00  122.300,00  391.360,00  880.560,00 

 

Για την κατηγορία 16 Τοπογραφικές Μελέτες καθορίζονται ως εξής: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΚ Α ΤΑΞΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ 

16 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚ
ΕΣ   

ΜΕΛΕΤΕΣ 

1,223 από εώς από εώς από εώς από εώς 

 48.920,00  122.300,00  391.360,00  880.560,00 

 

Για την κατηγορία 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες καθορίζονται ως εξής: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΚ Α ΤΑΞΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ 

27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

1,223 από εώς από εώς από εώς από εώς 

 48.920,00  122.300,00  391.360,00  880.560,00 

Σύμφωνα όμως με την παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.4278 (ΦΕΚ157/Α/4-8-2014) τα κατώτατα όρια 

καταργούνται με αποτέλεσμα ο Ανάδοχος οφείλει να έχει πτυχίο τάξης Α΄ και πάνω και να έχει εκπονήσει την 

τελευταία πενταετία  

Για την κατηγορία 13 να έχουν εκπονηθεί:  
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i)μία τουλάχιστον οριοθέτηση υδατορέματος που να περιλαμβάνει και έλεγχο επάρκειας υφιστάμενου 

τεχνικού έργου και  

ii)μία μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κοίτη υδατορέματος. 

Για την κατηγορία 16 να έχει εκπονηθεί: 

i) μια τουλάχιστον τοπογραφική αποτύπωση στο πλαίσιο μελέτης αντιπλημμυρικών έργων. 

Για την κατηγορία 27 να έχουν εκπονηθεί: 

i) μία τουλάχιστον περιβαλλοντική μελέτη/αδειοδοτήσεις που αφορούν σε υδραυλικά έργα 

οριοθέτησης/διευθέτησης/έλεγχο τεχνικού. 

 

 

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ο Ανάδοχος της Συμφωνίας Πλαίσιο θα συμβουλεύεται τις Αρχές και τις Υπηρεσίες που σχετίζονται 

με τα έργα για τα οποία θα εκπονηθούν οι  μελέτες. 

Κατά την έναρξη των επιμέρους μελετών, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τον Επιβλέπονται της σύμβασης 

για οποιοδήποτε θέμα. Η επικοινωνία θα διέπεται από τους κανόνες διασφάλισης ποιότητας. 

Επίσης θα έχει την υποχρέωση των απαιτούμενων ενεργειών για την επίσπευση των γνωματεύσεων 

των συναρμόδιων υπηρεσιών για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων στις μελέτες 

περιβαλλοντικού αντικειμένου και θα έχει την υποχρέωση παράστασης στην συνεδρία του 

Περιφερειακού Συμβουλίου (ή σε όποιο αντίστοιχο Συμβούλιο απαιτείται) για την γνωμοδότηση. 

 

 

 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΜΟΙΒΗ 

 

Η έναρξη κάθε ξεχωριστής ανάθεσης θα γίνεται κατόπιν υπογραφής σύμβασης (εκτελεστική 

σύμβαση) , στην οποία θα καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της μελέτης, τα στάδια εκπόνησης 

και η διάρκεια των εργασιών για την πλήρη επίδοση της μελέτης. Η σύμβαση θα υπογράφεται εντός 

15 ημερών από το έγγραφο γνωστοποίησης του ειδικού αντικειμένου της μελέτης στον Ανάδοχο. 

Επίσης θα του κοινοποιούνται τα ονόματα και τα στοιχεία των Μελετητών που εκπόνησαν τα άλλα 

στάδια μελετών. Για κάθε επιμέρους μελέτη θα εκπονείται χρονοδιάγραμμα. 

 

Η αμοιβή κάθε επιμέρους μελέτης θα καθορίζεται στην επιμέρους σύμβαση σύμφωνα με τον 

κανονισμό Προεκτιμώμενων αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών όπως αυτός ισχύει, αφού επιδεχθεί 

την προσφερθείσα έκπτωση και θα επιμερίζεται σε 80% κατά την υποβολή της μελέτης στην 

Υπηρεσία και 20% κατά την έγκριση της μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η αμοιβή κάθε επιμέρους μελέτης θα καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό «Προεκτιμώμενων 

αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. 

 

Εκτιμάται ότι θα εκπονηθούν περίπου 5  υδραυλικές-περιβαλλοντικές -τοπογραφικές μελέτες. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 140.252,45 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%) 21.037,87 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (προ ΦΠΑ) 161.290,32 

Φ.Π.Α (24%) 38.709,68 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (με ΦΠΑ) 200.000,00 
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6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

Τα παραδοτέα (εκθέσεις, σχέδια, χάρτες, τεύχη) του Αναδόχου προς τον Εργοδότη, θα συντάσσονται, 

σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε έντυπα 

αντίγραφα και  σε ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βέροια 25 Μαΐου  2020 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 
 

 

 
 

Χατζηιωαννίδης Βασίλης 

Πολ.Μηχ. Τ.Ε. με Α’ βαθμό  

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάμενος τμήματος Έργων Δομών 

Περιβάλλοντος Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 
 

 

 
Τεμιρτζόγλου Βασίλειος 

Ηλεκ. Μηχανικός Π.Ε. με Α’ βαθμό 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμ. πρωτ 

Φ2.3.3/35/οικ254779(1212)25-5-/2020 

απόφαση Υποδ/ντη Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 
Η Αν. Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης  

 Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 

 
 

Παναγιωτίδου Φανή 

Πολ. Μηχανικός με Α’ βαθμό 
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