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1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

     Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΓΗΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ /ΠΚΜ»

    Με την 135477/27-12-2019 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:
ΨΟΦΗ46ΜΤΛΡ-6Χ0)  εγκρίθηκε  η  ένταξη  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΠΔΕ)  της
μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΓΗΣ  ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ /ΠΚΜ» ,στην ΣΑΜΠ 008 με ενάριθμο
2019ΜΠ00800003 .

 Με την  οικ. 28973(338)/15-1-2020 Βεβαίωση (20REQ006171020 2020-01-17) εγκρίθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ το πρωτογενές αίτημα της παραπάνω μελέτης με προϋπολογισμό 62.000,00 € με ΦΠΑ.

1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το φράγμα  «Πηγής» βρίσκεται επί του χειμάρρου Μέγα Ρέμα Β.Δ. του χωριού Πηγή και
αμέσως ανάντη της υπάρχουσας υδροληψίας του αρδευτικού δικτύου Αξιούπολης, η δε έκταση που
καλύπτεται από το αρδευτικό έργο ανέρχεται σε 14.800 στρ. περίπου. 

Το  φράγμα   «Πηγής»  σχεδιάσθηκε  για  ωφέλιμη  χωρητικότητα  2,45*10^6  m3   που  θα
εξασφάλιζαν πλήρως τις ανάγκες του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Αξιούπολης. 

Η λεκάνη  απορροής  του  φράγματος  έχει  συνολική  έκταση 78,8  χλμ2.  Μέσα στη  λεκάνη
κατάκλυσης, εκβάλουν δυο κλάδοι – ρέματα. Ο ταμιευτήρας σχεδιάστηκε για να επιτρέπει τη σταθερή
ετήσια απόληψη 4.000.000  m3 νερού ετησίως .    

Το φράγμα κατασκευάστηκε λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα. Η τυπική διατομή
φαίνεται  σε  συνημμένο  σχέδιο.  Το  πλάτος  της  στέψης  είναι  5,0  μ.  στο  υψομ.  +281,  ενώ
κατασκευάστηκε και τοίχος στέψης 3,0 μ. εδραζόμενος στο υψομ. +279,0 με στέψη στο υψομ. +282,0

Ο υπερχειλιστής κατασκευάστηκε μετωπικού τύπου, με μήκος στέψης 45,0 μ.. Το έργο του
υπερχειλιστή  αποτελείται  από  ευρεία  διώρυγα  προσαγωγής,  σώμα  υπερχείλισης,  επενδεδυμένη
κεκλιμένη διώρυγα που για λόγους οικονομίας στενεύει από τα 45,0 μ. σε 20,0 μ. και τέλος λεκάνη
αναπήδησης από την οποία το νερό εκτινάσσεται και επανέρχεται στη βραχώδη φυσική κοίτη του
χειμάρρου. 

Στοιχεία φράγματος από την μελέτη : 

Λεκάνη απορροής 

Επιφάνεια λεκάνης Χλμ2 78,8

Μέγιστο υψόμετρο λεκάνης μ. +1.660

Μέσο υψόμετρο λεκάνης μ. +834

Ελάχιστο υψόμετρο λεκάνης μ. +250

Μέση ετήσια βροχόπτωση χλσ. 959

Μέση ετήσια απορροή 10^3m3 34.284

Μέγιστη παροχή πλημμύρας(μετά την ανάσχεση)

Για τη διαστασιολόγηση του υπερχειλιστή

m3/sec 511

Μέγιστη παροχή πλημμύρας (μετά την ανάσχεση)

Για τον καθορισμό της ανώτατης στάθμηςπλημμύρας στο
φράγμα

m3/sec 884

Παροχή  αιχμής  κατά  την  κατασκευή  (μετά  την
ανάσχεση)

m3/sec 45

Ειδική στερεοπαροχή. m3/sec/έτος 330

Λεκάνη κατάκλυσης



Κανονική ΑΣΥ λίμνης +277,00

Χωρητικότητα λίμνης 10^6m3 2,75

Νεκρός όγκος 10^6m3 0,30

Ωφέλιμη χωρητικότητα λίμνης 10^6m3 2,45

Επιφάνεια ύδατος στη στάθμη στέψης υπερχειλιστή Στρ. 265

Φράγμα 

Στάθμη στέψης προφράγματος +257,00

Ύψος φράγματος (από τη φυσική κοίτη του χειμάρρου
στον άξονα)

m 31,00

Μήκος στέψης m 149,00

Μέγιστο  ύψος φράγματος (από θεμελίωση πλίνθου) m 37,5

Πλάτος στέψης m 5,00

Ονομαστικό υψόμετρο στέψης φράγματος +281,00

Ονομαστικό υψόμετρο στέψης τοίχου +282,00

Επιφάνεια πλάκας από σκυρόδεμα m3 5.220

Όγκος πλάκας από σκυρόδεμα (χωρίς την πλίνθο) m3 1.670

Συνολικός όγκος αναχώματος φράγματος m3 129.000

Συνολικός όγκος αναχώματος προφράγματος m3 5.300

Συναφή έργα 

Μήκος στέψης υπερχειλιστή m 45

Μέγιστη υπερχειλίζουσα παροχή πλημμύρας m3/sec 884

Στάθμη στέψης υπερχείλισης +277,00

Μέγιστη πλημμυρική στάθμη λίμνης +281,00

Κατώτατη στάθμη υδροληψίας +260,00

Μήκος αγωγού εκτροπής – εκκένωσης πυθμένα m 180

Μέγιστη παροχή αγωγού εκτροπής- εκκένωσης πυθμένα m3/sec 125

Συνήθης μέγιστη παροχή m3/sec 45

Διατομή  αγωγού  εκτροπής  –  εκκένωσης  πυθμένα
(θολωτός)

m 3,00*3,00

Μήκος αγωγού εκκένωσης - υδροληψία m 140

Μέγιστη παροχή αγωγού εκκένωσης m3/sec 3,7

Διατομή αγωγού εκκένωσης – υδροληψίας (κυκλική) D=χλσ 800

Δικλείδα εκκένωσης (τύπου Howe11 Bunger) D=χλσ 600

Δικλείδα υδροληψίας (τύπου πεταλούδας) D=χλσ 600

Από τα παραπάνω στοιχεία λαμβάνουμε:

1.  το μέγιστο ύψος φράγματος 37,5 m και αποδεχόμαστε ότι είναι το ορατό ύψος όπως αυτό ορίζεται
στο άρθρο 3 του ΚΑΦ δηλ.  (Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ της στέψης του φράγματος και
του εδάφους αμέσως κατάντη του εξωτερικού πόδα αυτού όπως διαμορφώνεται με την ολοκλήρωση
της κατασκευής) 



2.  ωφέλιμη χωρητικότητα λίμνης 2.450.000 m3 και  αποδεχόμαστε ότι είναι ο όγκος του ταμιευτήρα
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του ΚΑΦ δηλ (χωρητικότητα της τεχνητής  λίμνης στην ανώτατη
στάθμη αποθήκευσης ή λειτουργίας του φράγματος.)

Με αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΑΦ  το φράγμα «Πηγής» κατατάσσεται στην
κατηγορία ΙΙ με ορατό ύψος  40m>37,5>20 m και όγκο ταμιευτήρα 2.450.000 m3>1.000.000 m3. 

Η  κατασκευή  του  φράγματος  «Πηγής»  ολοκληρώθηκε  το  έτος    2000   και  βρίσκεται  στο  στάδιο  
λειτουργίας.

1.3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η μελέτη του φράγματος  «Πηγής» ανατέθηκε το 1994 από το τέως ΥΠΕΧΩΔΕ – Γενική
γραμματεία Δημοσίων Έργων- Δ/νση εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) – Τμήμα Μελετών (Δ7α) και
εκπονήθηκε από την Σύμπραξη Γραφείων Μελετών : ΕΞΑΡΧΟΣ και ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλοι
Μηχανικοί ΕΠΕ  ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ «ΙΣΤΡΙΑ» . 

Η κατασκευή  έγινε  από την  εταιρεία  «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ» και  η  επίβλεψη από την  τέως
ΔΕΚΕ . 

Μικρό  τμήμα   σχεδίων   και  μελετών   βρίσκονται  στην  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  ,  το  σύνολο  της  μελέτης  βρίσκεται  στα  αρχεία  του  νυν
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .

 Αρχεία από την κατασκευάστρια εταιρεία δεν βρέθηκαν καθώς αυτή πτώχευσε και τελεί υπό
εκκαθάριση. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γενικά,  τα  φράγματα  αποτελούν  σε  μια  χώρα  βασικά  τεχνικά  έργα  υποδομής   υψηλής
σπουδαιότητας για την κοινωνία, υποστηρίζοντας  τόσο την ανάπτυξη αυτής όσο και την ασφάλειά
της. Η περιπλοκότητα και η διεπιστημονικότητα στην κατασκευή των τεχνικών αυτών έργων,  με τον
πολυσχιδή τεχνικό ρόλο (ύδρευση, άρδευση, αποθήκευση, αναψυχή, παραγωγή ενέργειας κλπ.), σε
όλα τα στάδια,  μελέτης,  κατασκευής,,  λειτουργίας,  παρακολούθησης και  συντήρησης,  αλλά και  ο
κοινωνικός ρόλος , σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ή και αστοχίας, καθιστούν τα φράγματα ως
έργα υψηλής επικινδυνότητας.  Η αστοχία ενός  φράγματος αποτελεί  μια πολύπλοκη διαδικασία,  η
οποία δεν έχει να κάνει μόνο με παραμέτρους της μηχανικής, αλλά επηρεάζεται και από ανθρώπινες
παραμέτρους όπως  ανθρώπινο λάθος  και  πλημμελή άσκηση καθηκόντων όσον αφορά τη μελέτη,
την  επίβλεψη,  την  κατασκευή,  τη  λειτουργία,  την  παρακολούθηση  και  τη  συντήρηση  των
κατασκευών αυτών. Η ασφάλεια λοιπόν αυτών των κατασκευών, απαιτεί τη λήψη μέτρων προστασίας
ώστε να αποφευχθούν βλάβες, καταρρεύσεις, δυσλειτουργίες.

Μετά  την  έγκριση  του  Κανονισμού  ασφάλειας  φραγμάτων  με  την  Απόφαση  ΔΑΕΕ/οικ.
2287(ΦΕΚ 4420/Β/30-12-2016)  από το  Υπουργείο  Μεταφορών  και  Υποδομών,  στην  οποία  Υ.Α.
συστήνεται και η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ),  εισήχθη ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αντίληψης
της  ασφάλειας  καθώς  και  τεχνικών  κανόνων,  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  και  οργάνωσης,
κανονιστικού χαρακτήρα, στο οποίο θεσπίστηκαν κανόνες και διαδικασίες ελέγχων – επιθεωρήσεων
ασφάλειας των φραγμάτων ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν
σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και εγκαταστάσεις, δημόσιες υποδομές  ή να προκαλέσουν
σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον. 

Ο Κύριος του Έργου είναι υποχρεωμένος για την τήρηση και εφαρμογή των προβλέψεων του
ΚΑΦ. 

Το συγκεκριμένο φράγμα «Πηγής» κατασκευάσθηκε και ολοκληρώθηκε το έτος 2000, επί του
Μεγάλου Ρέματος (Κοτζά Ντερέ), με σκοπό  την αξιοποίηση των υδάτων του (χειμερινών παροχών).
Με το φράγμα αυτό αρδεύεται η πεδιάδα μεταξύ Πολυκάστρου και Φράγματος Έλλης δυτικά του π.
Αξιού. 



Η κατασκευή του φράγματος «Πηγής» εντάσσεται στον γενικό σχεδιασμό για την κατασκευή
ταμιευτήρων σε παραποτάμους του π. Αξιού που βρίσκονται εξ ολοκλήρου ή κατά μεγάλο μέρος στο
ελληνικό έδαφος,  δεδομένου ότι  το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης απορροής του ποταμού Αξιού
ανήκει στην Βόρεια Μακεδονία και μικρό μόνο μέρος στη χώρα μας. 

Επίσης σε παγκόσμια κλίμακα το νερό πλέον είναι σε ανεπάρκεια και η τάση κυρίως στα
διακρατικά ποτάμια είναι να γίνεται όσον το δυνατόν μεγαλύτερη εκμετάλλευση από τα ανάντη κράτη
σε βάρος των κρατών που βρίσκονται κατάντη, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η κατασκευή και
λειτουργία υδροταμιευτικών έργων που ανήκουν στον εθνικό χώρο. 

Η κατασκευή του έργου είχε σαν αποτέλεσμα την σημαντική γεωργική ανάπτυξη και κατ΄
επέκταση τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης του πληθυσμού της περιοχής. 

Με το 16684/3-5-2000 έγγραφο του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Δημοσίων
Έργων της τέως Κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετεβιβάσθηκε η αρμοδιότητα για
την διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση του φράγματος στον ΤΟΕΒ Αξιούπολης Ν. Κιλκίς.  

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

3.1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

    Σύμφωνα με το ΔΑΕΕ/476/ΔΑΦ/21-2-2019 έγγραφο της Δ19 της Γεν. Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  «Υποχρεώσεις Περιφερειών σε εφαρμογή του ΚΑΦ», πρέπει
να  εφαρμοστούν   τα  διαλαμβανόμενα  στο  άρθρο 17  του  ΚΑΦ   παρ.  4    Φράγματα  σε  στάδιο
Λειτουργίας:

«Για φράγματα που βρίσκονται στο στάδιο της Λειτουργίας, ο ΚτΕ υποχρεούται, μέσα σε τρία (3) έτη
από  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  Κανονισμού  Ασφαλείας  Φραγμάτων,  να  δρομολογήσει  τις
διαδικασίες για την έγκριση του φράγματος υποβάλλοντας στη ΔΑΦ τα στοιχεία που προβλέπονται
στο Άρθρο 13 πλην του Σχεδίου  Πρώτης Πλήρωσης.  Επίσης, ανεξαρτήτως κατηγορίας φράγματος, ο
ΚτΕ υποχρεούται να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, για τη διενέργεια Επιθεώρησης
Ασφαλείας εντός τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος και κατά τα λοιπά τηρούνται
τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 16.»

Στο άρθρο 13 αναφέρονται τα εξής: 

«Φάκελος Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης (ΦΕΠΠ)»

(1). Η ΔΑΦ μετά από αίτημα του Φορέα Υλοποίησης Φράγματος (ΦΥΦ) παρέχει τη σύμφωνη γνώμη
της  για  την  πρώτη  πλήρωση  του  Ταμιευτήρα,  μέσω  της  έμφραξης  του  συστήματος  εκτροπής.
Προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία αυτή συντάσσεται από το ΦΥΦ και υποβάλλεται στη ΔΑΦ ο
Φάκελος Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης (ΦΕΠΠ), ο οποίος περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, τα εξής:

• Καθορισμό του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ)

• Ενημερωμένο Μητρώο του Φράγματος

•  Το  Σχέδιο  Πρώτης  Πλήρωσης που  περιλαμβάνει  και  οργανόγραμμα  με  τις  αρμοδιότητες  των
στελεχών του ΦΥΦ και του ΦΛΦ (εφόσον προβλέπεται η λειτουργία και του υπόψη οργάνου κατά
την περίοδο της Πρώτης Πλήρωσης)

• Το Σχέδιο Παρακολούθησης

• Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης που κατ' ελάχιστον περιλαμβάνει:

  -  Πλήρη κατάλογο  όλων  των  κατασκευών  και  εξοπλισμού  που  είναι  αναγκαία  για  την  ομαλή
λειτουργία του φράγματος, με όλα τα απαιτούμενα εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης και με τους
σχετικούς κανόνες ασφαλείας.

  - Οργανόγραμμα του προσωπικού το οποίο εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη λειτουργία και
τη συντήρηση και το οποίο καθορίζει σαφώς αρμοδιότητες και

ευθύνες.

  - Καθορισμό αποδεκτών ρυθμών μεταβολής της στάθμης του ταμιευτήρα κατά τη λειτουργία, καθώς
και χειρισμούς παροχέτευσης του νερού σε περιπτώσεις μεγάλων



εισροών.

  - Λοιπές οδηγίες και τρόπους χειρισμού για την περίπτωση εμφάνισης σοβαρών ανωμαλιών κατά τη
λειτουργία.

   - Πρόγραμμα τακτικών συντηρήσεων.

    - Διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε περίπτωση εκτάκτων συντηρήσεων.

• Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Επικινδύνων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ).

(2). Η ΔΑΦ υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του ΦΕΠΠ να απαντήσει στον ΦΥΦ,
παρέχοντας  τη  σύμφωνη  γνώμη  της,  ή  ζητώντας  αιτιολογημένα  διευκρινίσεις  -συμπληρώσεις  -
διορθώσεις επί αυτού.

Η προθεσμία του ενός μηνός ισχύει  και  από την ημερομηνία επανυποβολής ή συμπλήρωσης του
ΦΕΠΠ. Με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της ΔΑΦ και ο
ΦΥΦ προχωρεί  στον  αιτηθέντα  προς  έγκριση  σχεδιασμό  του,  μετά  από απλή  γνωστοποίηση του
γεγονότος στην ΔΑΦ και τον εποπτεύοντα Υπουργό.

3.2. ΜΕΛΕΤΕΣ   ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΟΥΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

   Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για το φράγμα «Πηγής»  απαιτούνται τα παραδοτέα (σύμφωνα με
τα άρθρα 17 και 13 του Κανονισμού για την Ασφάλεια των Φραγμάτων (Κ.Α.Φ.) να είναι  τα εξής:

ΦΑΣΗ : 1
•      Ενημερωμένο Μητρώο του Φράγματος ( τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν από το αρχείο της
Υπηρεσίας και από το Υπουργείο που εκπόνησε την μελέτη)

 

ΦΑΣΗ 2:

•       Το Σχέδιο Παρακολούθησης

•      Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης που κατ' ελάχιστον θα περιλαμβάνει:

-  Πλήρη  κατάλογο  όλων  των  κατασκευών  και  εξοπλισμού  που  είναι  αναγκαία  για  την  ομαλή
λειτουργία του φράγματος, με όλα τα απαιτούμενα εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης και με τους
σχετικούς κανόνες ασφαλείας.

- Οργανόγραμμα του προσωπικού το οποίο εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη λειτουργία και τη
συντήρηση και το οποίο καθορίζει σαφώς αρμοδιότητες και

ευθύνες.

- Καθορισμό αποδεκτών ρυθμών μεταβολής της στάθμης του ταμιευτήρα κατά τη λειτουργία, καθώς
και χειρισμούς παροχέτευσης του νερού σε περιπτώσεις μεγάλων

εισροών.

- Λοιπές οδηγίες και τρόπους χειρισμού για την περίπτωση εμφάνισης σοβαρών ανωμαλιών κατά τη
λειτουργία.

- Πρόγραμμα τακτικών συντηρήσεων.

- Διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε περίπτωση εκτάκτων συντηρήσεων.

•        Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Επικινδύνων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ). 

Το ΣΑΕΚ μεταξύ άλλων θα αναφέρεται σε:

  - Στοιχεία από τη μελέτη θραύσης φράγματος και διόδευσης πλημμυρικού κύματος

  - Στοιχεία από τη μελέτη διαχείρισης πλημμυρών (εάν υπάρχει)

  - Χάρτη κατακλυζόμενων περιοχών



- Έκθεση  που θα αναφέρει την κατάσταση του φράγματος και του εξοπλισμού του μετά από τα
20  χρόνια  λειτουργίας  του  (χωρίς  συντήρηση),  την   εκτίμηση  για  τα  φερτά  υλικά  που
συσσωρεύτηκαν  στην  λεκάνη  κατάκλυσης  και  εκτίμηση  για  την  μείωση  της  χωρητικότητας
αυτής,  αναφορά  στα  απαιτούμενα  έργα  συντήρησης  και  στα  πρόσθετα  έργα  (που  δεν
κατασκευάσθηκαν  κατά  την  φάση  κατασκευής  του  πχ  έργα  συγκράτησης  φερτών)  και  στις
απαιτούμενες μελέτες για τα έργα αυτά. 

    Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Εθνικές Πρότυπες Προδιαγραφές και να
τύχουν έγκρισης από την ΔΑΦ. Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδοθούν  σε έντυπη μορφή σε
έξι (6) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή. 

3.3  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με το ΔΑΕΕ/οικ.1238/ΔΑΦ/15-4-2019 έγγραφο- οδηγίες της Δ19 της Γεν.  Γραμματείας
Υποδομών  του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών,  και  το  σύστημα  βαθμολόγησης  του
φράγματος «Πηγής» προκύπτει:

Χαρακτηριστικά Φράγματος Βαθμός 

Στοιχεία κατάντη περιοχής 

Πόλις

Οικισμός

Μεμονωμένα άτομα

Υλικές επιπτώσεις 5

Περιορισμένες υλικές επιπτώσεις

Στοιχεία Ταμειευτήρα

10*10^6 >2,45*10^6>1*10^6 10

Το φράγμα βρίσκεται ανάντη άλλου

ΟΧΙ 0

Τύπος φράγματος

Γεώφραγμα 20

Φράγμα- Ύψος

40>37,5>20 5

Υπερχειλιστής - Παροχή

2000>884>500 m3/s 8

Υδαταγωγοί- Διάμετρος

D/1 m 1

Σύστημα Εκκένωσης- Διάμετρος

D/1m 1

Έργα εμπλουτισμού 

ΟΧΙ 0

Στοές αποστράγγισης – Μήκος 

140m <200m 1

Όργανα

Χωρίς 0

Όργανα

Χωρίς 0

Τεχνικά έργα χρήσης νερού



Δικλίδες – Βάνες 3

Σταθμός Παραγωγής ΥΗΕ- Υπαίθριος

Χωρίς 0

Σταθμός Παραγωγής ΥΗΕ- -Υπόγειος

Χωρίς 0

ΣΥΝΟΛΟ 54

Κατηγορία Εποπτείας  2  βαθμολογία φράγματος 50<54<100

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ      

   Σύμφωνα  με  το  συνημμένο  χρονοδιάγραμμα  η  συνολική  προθεσμία από  την  υπογραφή  της
Σύμβασης  μέχρι  την  έκδοση  της  απόφασης  έγκρισης  του  συνόλου  των  παραδοτέων  της  μελέτης
ορίζεται σε εννιά (9) μήνες.

    Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

 Για την ολοκλήρωση της 2ης Φάσης απαιτείται η έγκριση του Φακέλου του φράγματος από τη ΔΑΦ,
με ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο για την έγκριση αυτή να είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία
υποβολής του Φακέλου. 

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

5. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΓΕΝΙΚΑ

    Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στην  υπ΄ αριθμό
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 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» και λαμβάνοντας
υπόψη  τα  παραπάνω  στοιχεία,  υπολογίζονται  οι  παρακάτω  αμοιβές  μελετών  σύμφωνα  με  τον
Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών  βάσει των ακόλουθων τμημάτων-κεφαλαίων:

    Ο υπολογισμός της  αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 του τμήματος Α της υπ’ αριθμ.
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017  (ΦΕΚ/2519/Β΄/20-07-2017)  απόφαση  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών  «  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)  ».  

 Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το  χρόνο απασχόλησης

    Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 (Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο
απασχόλησης) η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού
υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

 Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ
 Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20έτη: 450*τκ
 Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

      όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.

    Η αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020, γίνεται σύμφωνα με την Εγκύκλιο 2/2020 του Υπουργείου



Υποδομών & Μεταφορών (αρ. πρωτ. ΔΝΣ/20641/ΦΝ 439.6 /19-03-2020 _ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
αυτού: (ΑΔΑ:62Π4465ΧΘΞ-Τ73) ) και η σημερινή τιμή του είναι Τκ = 1,227.

    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.  

ΓΕΝ.4α      Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ

          όπου τκ = 1,227        Συνεπώς  300 * 1,227 = 368,1 €

   

  Σύμφωνα  με  την  εκτίμηση  της  Υπηρεσίας  για  τα  απαιτούμενα  παραδοτέα  όπως
προαναφέρθηκαν,   καταρτίζονται  οι   παρακάτω  πίνακες,  στους  οποίους  αποτυπώνονται  τα
βασικά ποσοτικά στοιχεία και οι αντίστοιχες ανθρωποημέρες ανά επιστήμονα (ανάλογα με τα
έτη εμπειρίας).

Για τη σύνταξη του  φακέλου έγκρισης  φράγματος  για τήρηση της  σύμφωνης γνώμης της ΔΑΦ,
εκτιμήθηκε  ότι  θα  απαιτηθεί  –κατ’  ελάχιστο  και  όχι  περιοριστικά-  η  συνεργασία  επιστημόνων
διαφόρων ειδικοτήτων με συνολικό εκτιμώμενο χρόνο απασχόλησης: σύμφωνα με τους πίνακες 1&2.

Σύμφωνα με αυτούς,  προκύπτει  ότι  η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης  ανέρχεται  συνολικά σε
50.000,00 € καθαρή αξία πλέον Φ.Π.Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΤΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΕΤΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ε>20 10<ε<20 ε<10

1.
9.  Μελέτες  Μηχανολογικές  –  Ηλεκτρολογικές  –
Ηλεκτρονικές 

0 0 1

2. 
13.  Μελέτες  Υδραυλικών  Έργων
(Εγγειοβελτιωτικών  Έργων,  Φραγμάτων,
Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων)

0 0 1

3. 21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 0 0 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αμοιβή 
Επιστήμονα ανά 
κατηγορία μελέτης

Εμπειρία
μέχρι 10 έτη-
τιμή μονάδος

Τκ Επιστήμονες Ημέρες Αμοιβή

1. 

9.Μελέτες 
Μηχανολογικές – 
Ηλεκτρολογικές – 
Ηλεκτρονικές 

300 1,227 1 28

10.306,80

2.
13. Μελέτες 
Υδραυλικών Έργων

300 1,227 1 45 16.564,50

3.
21. Γεωτεχνικές 
Μελέτες και Έρευνες

300 1,227 1 45 16.564,50

Συνολική Αμοιβή Μελετητών 43.435,80

Απρόβλεπτες Δαπάνες 15% 6.515,37



Σύνολο  1 49.951,17

Στρογγύλευση          48,83

Σύνολο   2 50.000,00

ΦΠΑ 24%  12.000,00

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 62.000,00

Στην παραπάνω αμοιβή  Α  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 (9) – Μελέτες  Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές πτυχία Α’
τάξης και άνω 

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

Γ) στην κατηγορία μελέτης (21) – Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, 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       27/04/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

Σοφία Παυλίδου- Χαραλαμπίδου

Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τ.Σ.Π/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Κανάκη Βασιλική
Τοπογράφος  Μηχ/κόςμε Α’ Β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 209248(3111)/27-4-2020  Aπόφαση ΔΤΕ/ΠΚΜ

Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ

Παρασκευάς Χατζηπαρασκευάς
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β
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