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1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Με  την  παρούσα   προβλέπεται  να  ανατεθεί  η  εκπόνηση    «ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Το πρωτογενές αίτημα για την μελέτη αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΣ)  με  αριθμό  19REQ005950558  2019-12-03   και   με   αρχικά  εκτιμώμενο
προϋπολογισμό 50.000,00 € με ΦΠΑ.  

Με  την  131300/17-12-2019  Απόφαση  του  Υφυπουργού  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  (ΑΔΑ:
Ψ1Ρ446ΜΤΛΡ-ΑΕΛ) εγκρίθηκε   η  ένταξη  στο  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)   2019
της παραπάνω μελέτης   χρηματοδοτούμενης από την ΣΑΜΠ 008 με ενάριθμο 2019ΜΠ00800001 . Η
έγκριση  του  πρωτογενούς  αιτήματος  της  μελέτης  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΣ  με  αριθμό
20REQ006171649 2020-01-17.

1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

   Το αντλιοστάσιο  Ομβρίων της Δυτικής  εισόδου Θεσσαλονίκης κατασκευάστηκε  την περίοδο
2002- 2004 στα πλαίσια της  κατασκευής του Δικτύου Ομβρίων και  Ακαθάρτων της ΕΥΑΘ στην
Δυτική Είσοδο Θεσσαλονίκης .Το έργο παρελήφθη προσωρινά το έτος 2004 και οριστικά το έτος
2006  από την υπηρεσία ΠΚΜ/ΔΕΚΕ της πρώην Κρατικής Περιφέρειας.  Στην συνέχεια όπως είχε
συμφωνηθεί κλήθηκε η εταιρία ΕΥΑΘ  ΑΕ να παραλάβει και να λειτουργήσει το αντλιοστάσιο.

 Όμως η παραλαβή αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, αρχικά λόγω επικλήσεων  της εταιρίας για αναγκαίες
διορθωτικές ενέργειες και στην συνέχεια λόγω διαδοχικών κλοπών και καταστροφών εξαρτημάτων
και  συγκροτημάτων της   εγκατάστασης.  Κατά συνέπεια το αντλιοστάσιο παραμένει  έκτοτε  εκτός
λειτουργίας .

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλιοστασίου είναι τα ακόλουθα:

Μέγιστη συνολική μελλοντική παροχή ομβρίων  εκτιμώμενη σε 4,167 m3/sec

Τοποθέτηση αντλητικών μονάδων για το ήμισυ της  μέγιστης μελλοντικής παροχής

Τοπική ανύψωση ομβρίων υδάτων στο αντλιοστάσιο κατά 6 μέτρα

Τοπική ανύψωση ομβρίων μέσω κοχλιωτών αντλητικών μονάδων τύπου Έλικα Αρχιμήδη

Πρόβλεψη δομικής κατασκευής για 3 κοχλιωτές αντλίες των 420 lt/sec και 2 των 1460 lt/sec

Αρχική τοποθέτηση 2 κοχλιωτών αντλιών των 420 lt/sec και μίας  των 1460 lt/sec

Τοποθέτηση δύο ηλεκτροκινητήρων των 37 kw και ενός ηλεκτροκινητήρα 132 kw 

Διάθεση ομβρίων υδάτων με βαρύτητα στον χείμαρρο Δενδροποτάμου

Διάθεση ομβρίων  υδάτων μέσω δίδυμων αγωγών πολυαιθυλενίου ( 2χ Φ1200)

Μήκος διαδρομής δίδυμου αγωγού απαγωγής  ( 2χ Φ1200) 110 m με κλίση 0,1% 

Είσοδος ομβρίων στον χείμαρρο μέσω φρεατίου υπερχείλισης με απόλυτο ύψος 4,5 m

Εκκένωση φρεατίου υπερχείλισης και δεξαμενής αντλιοστασίου μέσω υποβρυχίων  αντλιών 

Τοποθέτηση δύο υποβρυχίων αντλιών εκκένωσης ισχύος 4,6 kw  μανομετρικού ύψους 10 m 

Αυτόματο σύστημα λειτουργίας με τηλεέλεγχο και τηλελειτουργία .



Το αντλιοστάσιο έχει υποστεί διαδοχικές κλοπές και καταστροφές και στο παρελθόν είχε γίνει
αποτύπωση των ζημιών και των κλοπών προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του.

Σε σχετική έκθεση αναφέρονται οι παρακάτω κλοπές και καταστροφές :

Πλήρης καταστροφή του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης

Αφαίρεση / καταστροφή των γενικών διακοπτών, των ασφαλειών και των οργάνων ένδειξης

Αφαίρεση/ καταστροφή των οργάνων αυτοματισμού και λειτουργίας του αντλιοστασίου

Αποξήλωση των παροχικών καλωδίων χαμηλής τάσης προς τα πεδία και τα αντλητικά

Αφαίρεση ηλεκτροκινητήρων ισχύος 37 KW

Καταστροφή κυψελών μέσης τάσης και ασφαλειοαποζευκτών και βοηθητικών οργάνων

Καταστροφή μετασχηματιστή ελαίου μέσης/χαμηλής τάσης με αφαίρεση εξαρτημάτων

Καταστροφή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

Αφαίρεση/καταστροφή παροχικών  καλωδίων μέσης τάσης και γειώσεων  του υποσταθμού

Καταστροφή υποβρύχιας αντλίας  συλλογής ομβρίων 

Καταστροφή περίφραξης περιβάλλοντος χώρου

Τα παραπάνω αναφερόμενα δεν αποτυπώνουν την σημερινή κατάσταση του  αντλιοστασίου η
οποία είναι ακόμη περισσότερο επιβαρυμένη , λόγω της παρατεταμένης ακινησίας των υφιστάμενων
συγκροτημάτων και πιθανόν  λόγω πρόσθετων κλοπών και καταστροφών.

Προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του αντλιοστασίου και να πραγματοποιηθούν
ενδεχόμενες αναγκαίες βελτιώσεις, κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση της
λειτουργίας του Αντλιοστασίου Ομβρίων Υδάτων της Δυτικής Εισόδου Θεσσαλονίκης .

Το κύριο μέρος της μελέτης θα είναι με αντικείμενο την ηλεκτρομηχανολογική λειτουργία
του  αντλιοστασίου,  την  αποκατάσταση  του  περιβάλλοντος  χώρου  και  την  βελτίωση  των
χωροθετήσεων των υποσταθμών και της προστασίας των εγκαταστάσεων και των ηλεκτρολογικών
παροχών και συνδέσεων προκειμένου αυτές να προστατευθούν από νέες κλοπές και φθορές.

1.3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η  μελέτη  των  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  του  Αντλιοστασίου  Ομβρίων  Υδάτων  της
Δυτικής Εισόδου Θεσσαλονίκης  εκπονήθηκε  τον Δεκέμβριο του έτους 2000 από την εταιρία 

Β. ΠΑΓΩΝΗΣ Α.Τ.Ε. και είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία..

Η κατασκευή του έργου έγινε επίσης από την ίδια εταιρία..

1.4 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Κατά την προετοιμασία και την σύνταξη της μελέτης θα πρέπει να τηρηθούν οι μέχρι σήμερα 
ισχύουσες  εθνικές προδιαγραφές , κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες που είναι συναφείς με τα 
περιεχόμενα της μελέτης .

Νομοθεσία σχετική,   αποτελούν το ΠΔ 696/1974  καθώς και οι διατάξεις και ερμηνευτικές αποφάσεις
που αφορούν στον Ν. 4412/2016.



 

1.5. ΜΕΛΕΤΕΣ   ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΟΥΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

   Για  την αποκατάσταση της λειτουργίας του Αντλιοστασίου αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της
περιοχής Δενδροποτάμου  τα παραδοτέα της μελέτης πρέπει να είναι  τα εξής:

Αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών αποκατάστασης  των ηλεκτρομηχανολογικών
( Η/Μ) εγκαταστάσεων, υπολογισμοί και προδιαγραφές του αναγκαίου Η/Μ εξοπλισμού
Αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών αποκατάστασης των υδραυλικών-οικοδομικών
υποδομών και προδιαγραφές  των αναγκαίων  υλικών

Τιμολόγιο μελέτης, ανάλυση τιμών και προϋπολογισμός των Η/Μ εργασιών και εξοπλισμού
Τιμολόγιο  μελέτης,  ανάλυση  τιμών  και  προϋπολογισμός  των  υδραυλικών-οικοδομικών
εργασιών και υλικών

H σύνταξη των αναγκαίων σχεδίων και διαγραμμάτων για τις Η/Μ εγκαταστάσεις
H σύνταξη  των  αναγκαίων  σχεδίων  για  τις  προσαρμογές  των  υδραυλικών-οικοδομικών
υποδομών

H προετοιμασία  προγράμματος  περιοδικών  συντηρήσεων  του  συνόλου  των  Η/Μ
εγκαταστάσεων.

     Τα σχέδια και τα διαγράμματα που πρέπει να  παραδοθούν ,θα εκδοθούν σε έντυπη μορφή σε έξι
(6) αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προς εκπόνηση μελέτη θα περιλαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του
αντλιοστασίου ομβρίων ως προς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τις υδραυλικές-κτιριακές
εγκαταστάσεις, την  επανεκτίμηση των παροχών που καλείται να αποδεχτεί η εγκατάσταση, τις τυχόν
συνδέσεις με νέα δίκτυα ομβρίων ( υφιστάμενων ή υπό κατασκευή) και να εκτιμήσει τις εργασίες , τα
υλικά και το κόστος για την αποκατάσταση όλων των ζημιών προκειμένου το αντλιοστάσιο να τεθεί
σε λειτουργία καθώς και αντίστοιχα το κόστος για την προστασία του από μελλοντικές κλοπές και
καταστροφές.

Το αντλιοστάσιο αν και είχε κατασκευαστεί , ουδέποτε είχε τεθεί σε λειτουργία.. Σκοπός της
παρούσας μελέτης , είναι να εκτιμηθούν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις και βελτιώσεις καθώς και το
κόστος αυτών προκειμένου το αντλιοστάσιο να λειτουργεί απρόσκοπτα σε μακροχρόνια βάση και η
εγκατάσταση να είναι προστατευμένη έναντι κλοπών και καταστροφών.

Η λειτουργία  του  αντλιοστασίου  θα  παρέχει  προστασία  της  ευρύτερης  περιοχής  από  ενδεχόμενα
πλημμυρικά φαινόμενα.

Ταυτόχρονα θα  πρέπει  να  καθοριστεί  η  λειτουργία  και  το  αναγκαίο  πρόγραμμα συντήρησης  του
αντλιοστασίου σε μακροχρόνια βάση.



3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

   Σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα (Πίνακας 2) η συνολική προθεσμία από την υπογραφή
της Σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης
ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου των μελετών ορίζεται σε δύο
και μισή (2,5) μήνες.

   Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  της  έγκρισης,  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  λόγω  καθυστέρησης
ολοκλήρωσης ενεργειών  που πιθανόν να απαιτούνται από άλλες Υπηρεσίες, ο χρόνος καθυστέρησης
δεν συνυπολογίζεται και μετατίθενται οι  παραλαβές των παραδοτέων για ίσο διάστημα με αυτό της
καθυστέρησης .

4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

     ΓΕΝΙΚΑ

  Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται  βάσει  των οριζόμενων στην  υπ΄ αριθμό
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΕΚ/2519/Β΄/20-07-2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών: «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπόν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατά την διαδικασία της παρ.8 δ του άρθρου 53 του Ν.
4412/2016(Α’ 147)» και  λαμβάνοντας  υπόψη τα παραπάνω στοιχεία,  υπολογίζονται  οι  παρακάτω
αμοιβές  μελετών σύμφωνα με  τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  βάσει  των  ακόλουθων
τμημάτων-κεφαλαίων και άρθρων :

1. Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής  σύμφωνα με το τμήμα Β’ - Κατηγορίες
μελετών , Κεφάλαιο Ε’- Μελέτες Υδραυλικών Έργων , επιλέγονται τα ακόλουθα φυσικά
αντικείμενα και κατηγορίες έργου με βάση το άρθρο ΥΔΡ.7- Εγγειοβελτιωτικά έργα στην
κατηγορία 7.5- μελέτη έργων αντλιοστασίου αποχέτευσης- αποστράγγισης και το άρθρο
ΥΔΡ.20-Ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις  αντλιοστασίων  αποχέτευσης-
αποστράγγισης  καθώς και 

           2.  οι γενικές διατάξεις  του αναφερόμενου   κανονισμού , του τμήματος Α΄ βάσει των άρθρων 
ΓΕΝ.6- μελέτη σχεδίου και φακέλλου ασφάλειας και υγείας , ΓΕΝ.7 -αμοιβή για την σύνταξη των 
τευχών δημοπράτησης και ΓΕΝ.8- αμοιβή τροποποίησης, επικαιροποίησης υφιστάμενης μελέτης,  .

Εφαρμογή του  Άρθρου ΥΔΡ.7 κατηγορία 7.5 

Η  ενιαία  τιμή  προεκτιμώμενης  αμοιβής  (Α)  έργων  αντλιοστασίου  αποστράγγισης  ,  χωρίς  να
περιλαμβάνεται  η  ηλεκτρομηχανολογική  μελέτη  του  Η/Μ  εξοπλισμού,  υπολογίζεται  βάσει  του
τύπου:      Α=150*F*τκ

  όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 ( ο λόγος δείκτη τιμών καταναλωτή Δεκ 2019 προς
δείκτη τιμών καταναλωτή Δεκ 2014). 

F: η επιφάνεια κάλυψης του αντλιοστασίου σε τ.μ.

F= 6,6χ14,6+13χ16,9=316,06 τ.μ.

Η  αναπροσαρμογή  της  τιμής  του  συντελεστή  (τκ)  του  Κανονισμού  Προεκτιμώμενων  Αμοιβών
Μελετών  και  Υπηρεσιών  για  το  έτος  2019,  ορίζεται  σύμφωνα  με  την  Εγκύκλιο  2/2020  του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6  από 19-03-2020) και η
σημερινή τιμή του είναι Τκ = 1,227(Δεκ.2019).

 Α= 150*316,06*1,227= 58170,85 €

Επειδή πρόκειται  για επικαιροποίηση και τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης σε συνδυασμό με το
ΓΕΝ.8 , η αμοιβή υπολογίζεται με βαθμό αναμόρφωσης 20%, επομένως : 

Ακτ= 58170,85*20/100 = 11634,17 € .



Εφαρμογή του Άρθρου ΥΔΡ. 20

Η  ενιαία  τιμή  προεκτιμώμενης  αμοιβής  (Α)  για  την  μελέτη  των  Η/Μ  του  αντλιοστασίου
αποστράγγισης υπολογίζεται από τον τύπο :

Α= ( α+ (Q*Η)0,84) λ*τκ                , επισήμανση :  (Q*Η)  εις την 0,84 =14507,51

    Q : Η παροχή του αντλιοστασίου σε μ3/ώρα, Q = 4,167 μ3/δευτ = 15001,2 μ3/ώρα

    Η : το μανομετρικό ύψος σε μ, Η= 6μ

     α : ο συντελεστής βάσει του γινομένου  Q* Η= 90007,2 άρα α=0  ,   λ=1 για το σύνολο των
εγκαταστάσεων

Α= (0+(90007,2)0,84)*1*1,227= 14507,51*1,227= 17800,71 €

Επειδή πρόκειται  για επικαιροποίηση και τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης σε συνδυασμό με το
ΓΕΝ.8, η αμοιβή υπολογίζεται με βαθμό αναμόρφωσης 50%, επομένως :

Αημ= 17800,71*50/100 = 8900,36 €

   

 Εφαρμογή του  άρθρου ΓΕΝ. 6

Αφορά στην μελέτη Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας
(ΦΑΥ). 

Συντάσσεται με το κυρίως έργο και η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται από τον τύπο:

Α= ΣΑi * β* τκ

ΣAi = Ακτ+Αημ= 11634,17+8900,36=  20534,53 

β= κ+μ/( ΣΑi/175*τκ)⅓  κ=0,4   , μ=8  τκ=1,227

β= 2,152 % και επομένως

Α= 20534,53*2,152/100*1,227= 542,21€

Εφαρμογή του άρθρου ΓΕΝ.7

Αφορά στην  προεκτιμώμενη  αμοιβή  για  την σύνταξη  των τευχών  δημοπράτησης  και  ορίζεται  σε
μέγιστο 8% της συνολικής αμοιβής των κυρίως μελετών.

Επιλέγονται προς σύνταξη:

 Οι τεχνικές προδιαγραφές  με ποσοστά συμμετοχής  30%, η τεχνική περιγραφή με 10%,η συγγραφή
υποχρεώσεων με 10%,  η ανάλυση τιμών  με   25%, το τιμολόγιο μελέτης με 13%, ο προϋπολογισμός
μελέτης με 5% και το συνολικό ποσοστό  προκύπτει  93%  . Επομένως   0,93*8= 7,44%  , κατά
συνέπεια 

Α= 20534,53*7,44/100= 1527,77 € .                                                                                    



ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στην παραπάνω αμοιβή    περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία
καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές.

 

Απαιτούμενα Πτυχία. 

Τα πτυχία που απαιτούνται είναι: 

Α) στην κατηγορία μελέτης (13) - Μελέτες Υδραυλικών Έργων  πτυχία Α’ τάξης και άνω 

Β)  στην κατηγορία μελέτης (9) – Μελέτες  Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές πτυχία Α’
τάξης και άνω .



Με  τον  Ν.  4278/04-08-2014   άρθρο  59    καταργήθηκαν  τα  κατώτατα  όρια  προϋπολογισμού
προεκτιμώμενων  αμοιβών  μελετών  ανά  κατηγορία  και  τάξη,   με  βάσει  τα  οποία  έχουν  δικαίωμα
συμμετοχής  στις  αναθέσεις  μελετών   οι  εγγεγραμμένοι  στα  Μητρώα  Μελετητών  και   Εταιρειών
Μελετητών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.                                       

                                               

Θεσσαλονίκη  28/04/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τ.Σ.Π/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Κανάκη Βασιλική
Τοπογράφος  Μηχ/κός με Α’ Β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 210863(3171)/28-04-2020 απόφαση 

ΔΤΕ/ΠΚΜ
Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ

Παρασκευάς Χατζηπαρασκευάς
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β



Πίνακας 2       ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (σε μήνες)                       

α
/
α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      
ΜΕΛΕΤΩΝ

1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 

1
(13.)  ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

2

(9.) ΜΕΛΕΤΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ
ΚΩΝ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ-

ΓΙΚΩΝ

3
       ΜΕΛΕΤΗ
ΣΑΥ-ΦΑΥ

4

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΕΥΧ.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ
ΗΣ

5
5
5

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χρόνος εκπόνησης

Χρόνος έγκρισης από την Υπηρεσία
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