
 1 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.:  213 20 63 538 
  213 20 63 776 
  
Συνεδρίαση 58η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2587/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 957367/11-11-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-11-2021. 
 

 
Θέμα 39ο 

Έγκριση: Α) του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης:    «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ 
ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ», συνολικής δαπάνης 1.113.902,84 ευρώ (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ), Β) 
σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης, ποσού 371.223,15 ευρώ (με 
απρόβλεπτα και ΦΠΑ) και Γ) παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 
τέσσερεις (4) μήνες, από την υπογραφή της 1ης Σ.Σ., με αντίστοιχη αύξηση του καθαρού 
μελετητικού χρόνου της αρχικής σύμβασης, για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 

ΑΔΑ: 6ΩΓΝ7Λ7-573



 2 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής) η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της για τα εξής: 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. Του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την 

Ερμηνευτική  Εγκύκλιο 6 με αρ.πρωτ.13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 

Υπουργείου Εσωτερικών, 

3. Της υπ΄αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1661/Β/11-05-2018), 

4. Του Ν.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α’ 147), και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 186 του νόμου. 

Και έχοντας υπόψη:  

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Η μελέτη του θέματος χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 

9775.06.023 του ειδικού φορέα 06.072). 

2. Με την υπ΄αρ.ΔΑΕΕ/οικ.357/Φ.(Κ.Σ.Ε.)/31-01-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης 

Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων, 

εγκρίθηκε το υπ΄αρ.110/21-12-2018 Πρακτικό της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής 

(Κ.Σ.Ε.), του άρθρου 140 παρ.3 του Ν.4070/2012 (Α΄82), με το οποίο έγινε αποδεκτό το 

αίτημα της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περ. Αττικής για την εκπόνηση 

της μελέτης. 

3. Με την υπ’αρ.πρωτ.542544/17-09-2019 Απόφαση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας Π.Α., εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης. 

4. Με την υπ΄αρ.2391/26-9-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., εγκρίθηκε η 

διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑ:ΨΥΒΨ7Λ7-ΤΘΟ). 

5. Με την υπ΄αρ.1613/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., εγκρίθηκε το από 28-7-

2020  3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση εκπόνησης της 

μελέτης στην ένωση οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI A.E.» - 

«ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.» - «ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (ΑΔΑ:ΨΛΖ47Λ7-9ΧΡ και ΑΔΑΜ: 

21AWRD008310020). 

6. Με την υπ΄αρ.420 πράξη της από 16/11/2020 συνεδρίασης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, ελέγχθηκε η νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της προηγηθείσας 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

7. Στις 18/03/2021 υπογράφτηκε η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης μεταξύ της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και της ως άνω ένωσης οικονομικών φορέων, ποσού 742.679,69 

ευρώ με απρόβλεπτα και ΦΠΑ (ΑΔΑ:69ΧΥ7Λ7-ΙΚ1 και ΑΔΑΜ:21SYMV008310683).  

8. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) 

μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 18-03-2022. 
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9. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ 

(8) μήνες. 

10. Με την υπ΄αρ.πρωτ.221448/19-03-2021 Απόφαση του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών 

της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6ΟΥΜ7Λ7-ΣΕΓ), έγινε ορισμός των 

επιβλεπόντων μηχανικών της μελέτης. 

11. Με την υπ΄αρ.πρωτ.310206/19-4-2021 Απόφαση του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών 

της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΕΩΤΟ7Λ7-ΗΝΠ), εγκρίθηκε το 

χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης. 

12. Με την από 20-04-2021 αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, το Πρόγραμμα 

Τοπογραφικών Εργασιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

(αρ.πρωτ.310582/20-4-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ) 

13. Με το υπ΄αρ.πρωτ.350613/05-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών της 

Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση 

των σταδίων της μελέτης: i) υδρολογική μελέτη, ii) τοπογραφική μελέτη (εργασίες Σταδίου 1),  

iii) προμελέτη έργων διευθέτησης, iv) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη σύνταξη της 

έκθεσης τεκμηρίωσης. 

14. Με την υπ΄αρ.πρωτ.354817/06-05-2021 Απόφαση του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών 

της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ποιότητας της 

μελέτης. 

15. Με την από 05/07/2021 αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκαν, εμπρόθεσμα, i) το Πρόγραμμα 

Γεωλογικών και Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών, ii) η έκθεση τεκμηρίωσης (Εισηγητική 

Έκθεση) και iii) η Υδρολογική Μελέτη, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  

(αρ.πρωτ.557347/5-7-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

16. Με το υπ΄αρ.πρωτ.610997/20-07-2021 έγγραφο του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών της 

Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση 

των σταδίων της μελέτης: i) γεωλογική μελέτη και ii) γεωτεχνική έρευνα και μελέτη. 

17. Με το υπ΄αρ.744138/09-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών της 

Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας διαβιβάστηκε στον ανάδοχο το 

υπ΄αρ.πρωτ.7887/26-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών της Γεν. Γρ. Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που 

αφορά στη διάθεση χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων του προγράμματος 

Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping για τις πληγείσες από την 

πυρκαγιά περιοχές των Βιλίων Δυτικής Αττικής,  προκειμένου τα διαθέσιμα στοιχεία να 

ληφθούν υπόψη στην μελέτη. 

18. Με την από 23-09-2021 αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, η τοπογραφική 

μελέτη (εργασίες Σταδίου 1-τοπογραφική αποτύπωση),  σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα (αρ.πρωτ.786732/23-09-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

19. Με τη από 23-09-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος υπέβαλε σχέδιο 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης (αρ.πρωτ.789715/24-9-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ) 

20. Με την υπ΄αρ.πρωτ.906463/27-10-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ υποβλήθηκε Εισήγηση – Αναφορά των 

επιβλεπόντων, συνοδευόμενη  από αιτιολογική έκθεση. 

21. Με την από 29/10/21021 αίτησή του, ο ανάδοχος υπέβαλε πρόταση για το χρόνο εκπόνησης 

των συμπληρωματικών μελετών (αρ.πρωτ.911247/29-10-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ) 

22. Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης, όπως συντάχθηκαν από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, συνυπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 

23. Με την υπ΄αρ.πρωτ.917537/01-11-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ Εισήγηση του Τμήματος Προγράμματος & 

Μελετών της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τμήματος, διαβιβάστηκε στην 

Προϊσταμένη Αρχή για έγκριση ο 1ος Σ.Π., το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., η σύναψη της 1ης Σ.Σ. και  η 

παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης. 
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24. Με το υπ΄αρ.πρωτ.918904/01-11-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφο διαβιβάστηκε η Εισήγηση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Α. για γνωμοδότηση 

σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.4412/2016. 

25. Με την από 03/11/2021 13η γνωμοδότηση της 21ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων Π.Α., που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το υπ΄αρ.πρωτ.918961/5-11-

2021 έγγραφο, το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. γνωμοδότησε, ομόφωνα, θετικά, υπέρ της έγκρισης του 1ου 

Σ.Π., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τη σύναψη της 1ης Σ.Σ. και την παράταση της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης της μελέτης. (αρ.πρωτ.950491/10-11-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ανάντη του οικιστικού ιστού της πόλης της Μάνδρας υπάρχει πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο με 

κύριους κλάδους τα ρέματα Σούρες (ή Σκυλόρεμα), το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως Ιδιαίτερου 

Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος από το 1993 (Υ.Α. 9173/1642, ΦΕΚ 281/Δ/23-03-1993), και 

Αγίας Αικατερίνης (ή Κατσιμήδι).  

Αντικείμενο της μελέτης είναι η Μελέτη Οριοθέτησης τμημάτων των κύριων κλάδων των ρεμάτων 

Σούρες (ή Σκυλόρεμα) και Αγίας Αικατερίνης (ή Κατσιμήδι), στα πλαίσια της οποίας θα 

μελετηθούν τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης των ρεμάτων, έργα σταθεροποίησης της κοίτης και 

των πρανών, καθώς και έργα ανάσχεσης της ροής και της στερεομεταφοράς (μείωση των φερτών 

υλικών) για το σύνολο του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης απορροής κάθε ρέματος. 

Το ρέμα Σούρες, με συνολική λεκάνη απορροής 18,90 χλμ2, ακολουθεί από τα κατάντη προς τα 

ανάντη πορεία σε πεδινού χαρακτήρα έκταση εκτός σχεδίου πόλεως της Μάνδρας (περιοχή 

Πύλιζα) και των δομημένων ή μη περί αυτού περιοχών, κατόπιν εισέρχεται στο ορεινό τμήμα του 

με δύο κλάδους (το ρέμα Αγ. Σωτήρας και το Σκυλόρεμα) μέχρι το όριο της λεκάνης απορροής 

του. Το τμήμα του ρέματος που βρίσκεται σε εγγύτητα και διασταυρώνεται σε διάφορα τμήματα 

με την παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θήβας, χρειάζεται διευθέτηση με άμεσες παρεμβάσεις και 

έργα για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Ως κατάντη πέρας μελετώμενης περιοχής έργων 

θεωρείται το έργο συμβολής με την εκτροπή του ρ. Αγίας Αικατερίνης.  

Το ρέμα Αγίας Αικατερίνης (ή Κατσιμήδι) με συνολική λεκάνη απορροής 18,90 χλμ2, ακολουθεί 

δυτική βορειοδυτική πορεία σε δύο κλάδους ανάντη της πόλης της Μάνδρας με πεδινό κυρίως 

χαρακτήρα. Η οριοθέτηση με τα έργα διευθέτησης αφορούν στην προστασία των αγροτικών και 

οικιστικών περιοχών ανάντη του έργου μερισμού/εκτροπής. Ως κατάντη πέρας μελετώμενης 

περιοχής έργων θεωρείται το έργο εκτροπής/μερισμού του ρ. Αγίας Αικατερίνης προς το ρέμα 

Σούρες. 

Ειδικότερα η οριοθέτηση και τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης αφορούν: 

α) σε κλάδους του ρέματος Σούρες, συνολικού μήκους 12,5 χλμ, οι οποίοι έχουν ως κοινό κατάντη 

σημείο τη συμβολή του ρ. Αγίας Αικατερίνης με το ρέμα Σούρες (έργο εκτροπής του πρώτου) και 

ως ανάντη πέρας, των δύο συμβαλλόντων κλάδων, πλησίον του οικισμού Αγ. Σωτήρα και 

μάλιστα ο ένας βόρεια της υφιστάμενης παλαιάς Ε.Ο. Μάνδρας – Θήβας και ο άλλος νότια αυτής 

(Σκυλόρεμα). 

β) σε συμβάλλοντες κλάδους του ρέματος Αγίας Αικατερίνης, συνολικού μήκους 8,85 χλμ, με 

κατάντη σημείο το έργο μερισμού/εκτροπής προς Σούρες. 

Κύριοι στόχοι της μελέτης, με δεδομένη και την καταστροφική πλημμύρα του Νοεμβρίου 2017, είναι 

η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των 

πλημμυρικών ροών με βελτίωση των συνθηκών ροής των ρεμάτων που καταλήγουν στον αστικό 

ιστό της πόλης της Μάνδρας αλλά και στις παραρρεμάτιες περιοχές αυτών, ο περιβαλλοντικά 

ασφαλής έλεγχος των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών εντός της κοίτης των 
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ρεμάτων, καθώς και η προστασία των ρεμάτων, σε συνδυασμό με τις αναπτυσσόμενες 

ανθρωπογενείς λειτουργίες, μέσω της οριοθέτησής τους, αλλά και των ήδη κατασκευασμένων 

έργων. 

Στο αντικείμενο της αρχικής σύμβασης περιλαμβάνεται η εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών: 

I.Εκπόνηση μελέτης Υδραυλικών έργων (κατηγορία μελέτης 13), που περιλαμβάνει: 

• Υδρολογική μελέτη, χρησιμοποιώντας κατάλληλο υπολογιστικό μοντέλο για την καλύτερη 

τεκμηρίωση της σχέσης βροχής–απορροής, δεδομένων των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων 

στοιχείων της ίδιας της λεκάνης απορροής, αλλά και γειτονικών λεκανών. Θα προσδιοριστεί η 

χαρακτηριστική όμβρια καμπύλη της λεκάνης απορροής υδατορέματος με χρήση των όμβριων 

καμπυλών, όπως αυτές προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Πλημμύρας, και θα συγκριθούν 

τα αποτελέσματα με αυτά των διαθέσιμων μελετών. Θα γίνει έλεγχος επάρκειας των κατάντη 

έργων μέχρι τα έργα συμβολής με την Αττική Οδό και θα καθοριστούν οι περίοδοι επαναφοράς 

και οι παροχές σχεδιασμού τους. Κατόπιν τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων και με τα στοιχεία 

των υφιστάμενων μελετών, θα καθοριστεί εκείνη η παροχή κάθε ρέματος, για την οποία απαιτείται 

να προβλεφθούν ανάντη έργα με στόχο την προστασία των κατάντη κατασκευασμένων έργων, 

αλλά και των παραρρεμάτιων περιοχών. Με γνώμονα την αναγκαιότητα των ανάντη έργων και 

για κάθε θέση που σχεδιάζεται έργο (διευθέτησης ή ανάσχεσης) θα υπολογίζεται η παροχή 

σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη και τη δίαιτα των φερτών υλικών. Πριν την Προμελέτη, θα 

υποβληθεί Έκθεση Τεκμηρίωσης των ανωτέρω για την περαιτέρω πορεία της μελέτης. 

• Εκπόνηση της Προμελέτης των πάσης φύσης έργων σε τμήματα των προς οριοθέτηση 

ρεμάτων και έργων ανάσχεσης, με στόχο τον ορθολογικό σχεδιασμό των έργων για τη ρύθμιση 

της δίαιτας των υδατορρεμάτων, ώστε να εξομαλυνθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα, η οποία θα 

εγκριθεί μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

• Οριστική Μελέτη των έργων διευθέτησης και ανάσχεσης, όπως αυτά εγκριθούν σε 

προηγούμενο στάδιο. 

• Μελέτη Οριοθέτησης για τον καθορισμό των οριογραμμών των ρεμάτων (τμηματική 

οριοθέτηση) συνολικού μήκους 21.350 μ., σύμφωνα με τον Ν.4258/2014 και τις ισχύουσες 

Προδιαγραφές (ΦΕΚ428 Β΄/15-02-2017). 

• Τεύχη Δημοπράτησης των έργων που θα προκύψουν από την εκπόνηση της πλήρους μελέτης 

σε στάδιο Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών έργων.   

• Σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). 

II.Εκπόνηση μελέτης Τοπογραφίας (κατηγορία μελέτης 16), που περιλαμβάνει: 

• Τις απαραίτητες Τοπογραφικές εργασίες (τριγωνισμοί, πολυγωνομετρίες, δημιουργία 

ψηφιακού μοντέλου εδάφους κλπ) για την τοπογραφική αποτύπωση ζώνης εκατέρωθεν της 

βαθιάς γραμμής των ρεμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές 

σύνταξης του φακέλου οριοθέτησης (ΦΕΚ 428/Β΄/15-02-2017). 

• Την αναγκαία Κτηματογραφική Μελέτη από την οποία θα προκύψουν οι απαιτούμενες 

απαλλοτριώσεις, η οποία θα εκπονηθεί μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ και την έγκριση της Οριστικής 

Μελέτης των έργων. 

III.Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία μελέτης 27), με αντικείμενο τον 

καθορισμό των όρων (έκδοση ΑΕΠΟ) για την προστασία του περιβάλλοντος από την κατασκευή 

των προτεινόμενων από τη μελέτη έργων διευθέτησης των ρεμάτων και των πάσης φύσης άλλων 

προτεινόμενων έργων (ανάσχεσης κλπ). Η ΜΠΕ θα περιλαμβάνει την πρόταση οριοθέτησης των 

ρεμάτων και θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Ν.4258/14 και τις προδιαγραφές περί οριοθέτησης 

ρεμάτων (ΦΕΚ428 Β΄/15-02-2017). 

IV.Εκπόνηση Γεωλογικής Μελέτης (κατηγορία μελέτης 20), που αποτελεί υποστηρικτική μελέτη για 

την εκπόνηση της Υδραυλικής μελέτης, της μελέτης Οριοθέτησης και της ΜΠΕ, για την περιοχή 

των υπό μελέτη ρεμάτων και των πάσης φύσεως έργων (ορεινά, δασοτεχνικά, τεχνικά οδών κλπ) 
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και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως γεωλογική χαρτογράφηση, εγκάρσιες 

γεωλογικές τομές, καταγραφές σημείων εμφάνισης νερού, σύνταξη τεκτονικών διαγραμμάτων, 

καθορισμό των δυνητικών ολισθήσεων πρανών και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία μπορούν να 

επηρεάσουν τα προβλεπόμενα έργα. 

V.Εκπόνηση Γεωτεχνικής Έρευνας και Μελέτης (κατηγορία μελέτης 21), που περιλαμβάνει τις 

απαραίτητες εργασίες υπαίθρου (τουλάχιστον 8 γεωτρήσεις συνολικού βάθους ≈90m) και 

εργαστηριακές δοκιμές, τη σύνταξη τεύχους Προγραμματισμού και Αξιολόγησης των γεωτεχνικών 

εργασιών (υπαίθρου και εργαστηρίου) και η Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης τεχνικών και 

φραγμάτων. 

Το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών αναλύεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Περιγραφή Μελέτης Συμβατική Δαπάνη (€) 

1. Υδραυλική μελέτη 363.011,57 

2. Τοπογραφική μελέτη 68.484,05 

3. Περιβαλλοντική μελέτη 40.431,88 

4. Γεωλογική μελέτη 13.155,72 

5. Γεωτεχνική μελέτη 35.730,02 

6. Απρόβλεπτα 78.121,99 

 ΣΥΝΟΛΟ  598.935,23 

 ΦΠΑ 24%  143.744,46 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 742.679,69 

Γ.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της Εισήγησης είναι η έγκριση: 

Γ.1. του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης, συνολικής δαπάνης 

1.113.902,84 ευρώ (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ), 

 

Γ.2.  σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης, ποσού 371.223,15 ευρώ (με 

απρόβλεπτα και ΦΠΑ),  

Γ.3. παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερεις (4) μήνες, από 

την υπογραφή της 1ης Σ.Σ., με αντίστοιχη αύξηση του καθαρού μελετητικού χρόνου της αρχικής 

σύμβασης, για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών. 

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Σ.Π. 

Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας, που υποβάλλεται προς έγκριση, συντάχθηκε για να 

συμπεριλάβει: 

1. Την αναπροσαρμογή της αμοιβής των επί μέρους κατηγοριών μελετών της αρχικής 

σύμβασης, με διάθεση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, προκειμένου να περιληφθεί η αμοιβή των μελετών οι οποίες 

κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση της αρτιότητας, λειτουργικότητας και υλοποιησιμότητας 

του μελετούμενου έργου και: 

• είτε δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατά το μέγεθος, και τιμολογούνται σύμφωνα με 

την αντίστοιχη τιμή της αρχικής σύμβασης, 

• είτε δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατά το είδος, τιμολογήθηκαν  σύμφωνα  με  την  

ισχύουσα  νομοθεσία  και περιλαμβάνονται στο  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (άρθρα 1, 2 και 10 έως 32), 

2. Την αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, οι 

οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατά το είδος, τιμολογήθηκαν  σύμφωνα  με  
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την  ισχύουσα  νομοθεσία  και περιλαμβάνονται στο  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (άρθρα 3 έως 9), 

αποτελούν δε,  συμπληρωματικές μελέτες που δεν κατέστη δυνατό να επισημανθούν και να 

ενταχθούν στην αρχική σύμβαση, οφείλονται σε μη προβλέψιμες περιστάσεις, δεν μπορούν 

τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν 

προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και είναι απολύτως αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση της 

συνολικής μελέτης, καθόσον εάν δεν εκτελεστούν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η αρχική σύμβαση. 

3. Το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που συντάχθηκε για να τιμολογήσει τις νέες μελέτες που δεν 

περιλαμβάνονταν κατά είδος στην αρχική σύμβαση και περιλαμβάνει 32 νέες τιμές, εκ των 

οποίων οι 25 αφορούν στην αρχική σύμβαση (άρθρα 1, 2 και 10 έως 32) και οι 7 αφορούν στην 

Συμπληρωματική Σύμβαση (άρθρα 3 έως 9). 

Για τη σύνταξη του παρόντος Σ.Π. έχουν εφαρμογή τα άρθρα 132 και 186 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ε. 1ος Σ.Π. (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) 

Ε.1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Με τον παρόντα 1ο Σ.Π. προκύπτουν οι ακόλουθες μεταβολές ανά κατηγορία μελέτης σε σχέση με 

την αρχική σύμβαση: 

I.  Μελέτη Υδραυλικών έργων (κατηγορία μελέτης 13) 

Η κατηγορία παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τη σύμβαση κατά 12.592,42 ευρώ (με την 

έκπτωση), η οποία οφείλεται στην αναπροσαρμογή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη Σύνταξη 

των Τευχών Δημοπράτησης (ΓΕΝ.7), βάσει των ποσοστών των παραδοτέων τευχών (1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 1) και τη Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. (ΓΕΝ.6) των έργων. (1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 2). 

Η μείωση της δαπάνης της κατηγορίας Ι (Μελέτη Υδραυλικών έργων - κατηγορία μελέτης 13),  

ποσοστού 3,47% (< 20%) θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της δαπάνης των κατηγοριών που 

παρουσιάζουν αύξηση. 

II.  Μελέτη Τοπογραφίας (κατηγορία μελέτης 16) 

Η κατηγορία δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση. 

III.  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία μελέτης 27) 

Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη σύμβαση κατά 39.012,61 ευρώ (με την 

έκπτωση), η οποία οφείλεται στην αναπροσαρμογή της προεκτιμώμενης συμβατικής αμοιβής, 

λόγω μεταβολής των επιμέρους παραμέτρων/μεγεθών υπολογισμού της αμοιβής για τη σύνταξη 

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και συγκεκριμένα λόγω αύξησης της ενιαίας τιμής 

της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη των υδραυλικών έργων, βάσει του 

αντίστοιχου συντελεστή μεγέθους του έργου C(φ). 

Η αύξηση της δαπάνης της κατηγορίας V (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - κατηγορία 

μελέτης 27), καλύπτεται μέχρι το ποσό των 8.086,38 ευρώ (40.431,88 ευρώ Χ 20%) από την 

μείωση της δαπάνης της κατηγορίας Ι, ποσού 12.592,42 ευρώ, και για το υπόλοιπο ποσό με 

απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες. 

IV.  Γεωλογική Μελέτη (κατηγορία μελέτης 20) 

Η κατηγορία αυτή, η οποία εμπίπτει στις υποστηρικτικές μελέτες της κύριας μελέτης (Μελέτη 

Υδραυλικών έργων - κατηγορία μελέτης 13), παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη σύμβαση κατά 

37.174,02 ευρώ (με την έκπτωση), η οποία οφείλεται:  
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 α) στην αναπροσαρμογή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη σύνταξη μελετών που 

περιλαμβάνονται κατά είδος στην αρχική σύμβαση, λόγω μεταβολής των επιμέρους 

παραμέτρων/μεγεθών υπολογισμού τους, βάσει των απαιτήσεων της μελέτης Υδραυλικών 

Έργων, όπως προκύπτουν από ακριβέστερα στοιχεία σχεδιασμού των προτεινόμενων έργων. 

Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζεται η αμοιβή των συμβατικών άρθρων: ΓΛΕ.1-Γεωλογικές 

χαρτογραφήσεις,  ΓΛΕ.3-Γεωλογικές τομές και διατομές, ΓΛΕ.8-Τεκτονικά διαγράμματα/ 

καθορισμός δυνητικών ολισθήσεων  και ΓΛΕ.17-Τεχνική Έκθεση Γεωλογικής Έρευνας, βάσει των 

αντίστοιχων άρθρων του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Άρθρο 11, Άρθρο 12,  Άρθρο 15 και  Άρθρο 17. 

 β) στην αμοιβή για τη σύνταξη μελετών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, 

κατά το είδος, κρίνονται απαραίτητες για την πληρότητα της γεωλογικής μελέτης - και κατά 

συνέπεια την αρτιότητα της κύριας μελέτης και την υλοποιησιμότητα των προτεινόμενων 

Υδραυλικών έργων-, αφορούν δε στην εκτίμηση, αξιολόγηση και συμπεράσματα όσον αφορά στα 

υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των λεκανών των ρεμάτων, τις συνθήκες μακροχρόνιας 

ευστάθειας των αντερεισμάτων στη στενή περιοχή των φραγμάτων, περατότητας των 

γεωλογικών σχηματισμών, εκτίμησης της διαθεσιμότητας χαλαρών γεωλογικών σχηματισμών 

κατά μήκος της κύριας γραμμής ροής των ρεμάτων -υλικά που μπορούν να αποτελέσουν την 

πηγή των φερτών υλικών (debris flow) κατά την εκδήλωση του πλημμυρικού φαινομένου, των 

συνθηκών στεγανότητας των λεκανών κατάκλισης και έδρασης των έργων ανάσχεσης 

(φραγμάτων), κλπ. Συγκεκριμένα, εντάσσονται στην κατηγορία αυτή οι μελέτες: Σύνταξη 

βοηθητικών – θεματικών χαρτών σε κλίμακες 1:5000 και 1:25.000 (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./ Άρθρο 13 και 

Άρθρο 20), Προσδιορισμός ποιότητας πετρώματος (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 14), Καταγραφές 

υφιστάμενων πρανών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 16), Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 

1:25.000 (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 18),  Υδρογεωλογικές τομές και διατομές σε κλίμακα 1:5.000 

(1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 19), Συνθετικός υδρογεωλογικός χάρτης (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 21) και 

Τεύχος υδρογεωλογικής μελέτης (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 22). 

Η αύξηση της δαπάνης της κατηγορίας ΙΙΙ (Γεωλογική Μελέτη - κατηγορία μελέτης 20), καλύπτεται 

μέχρι το ποσό των 2.631,14 ευρώ (13.155,72 ευρώ Χ 20%) από την μείωση της δαπάνης της 

κατηγορίας Ι, ποσού 12.592,42 ευρώ, και για το υπόλοιπο ποσό με απορρόφηση μέρους του 

ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες. 

V.  Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη (κατηγορία μελέτης 21) 

Η κατηγορία αυτή, η οποία εμπίπτει στις υποστηρικτικές μελέτες της κύριας μελέτης (Μελέτη 

Υδραυλικών έργων - κατηγορία μελέτης 13), παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη σύμβαση κατά 

13.152,00 ευρώ (με την έκπτωση), η οποία οφείλεται:  

 α) στις αυξομειώσεις ποσοτήτων γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου και εργαστηριακών δοκιμών, 

οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατά το είδος, και τιμολογούνται σύμφωνα με 

την αντίστοιχη τιμή της αρχικής σύμβασης, όπως οι ποσότητες προκύπτουν από ακριβέστερη 

εκτίμηση των πραγματικών εδαφικών σχηματισμών, βάσει της αναγνωριστικής γεωλογικής 

διερεύνησης των λεκανών. Προτείνονται συνολικές γεωτρήσεις επιπλέον 20 μέτρων σε εδάφη με 

αμμοχάλικα ή κροκάλες του άρθρου ΓΤΕ.1.6 και  γίνονται οι ανάλογες προσαρμογές στα συναφή 

άρθρα. Συγκεκριμένα προκύπτει αύξηση της ποσότητας των συμβατικών άρθρων ΓΤΕ.1.3.3, 

ΓΤΕ.1.6, ΓΤΕ.1.18, ΓΤΕ.1.21,  ΓΤΕ.1.22, ΓΤΕ.1.24, ΓΤΕ.1.29, ΓΤΕ.1.49 και μείωση της 

ποσότητας των άρθρων ΓΤΕ.1.28 και ΓΤΕ.1.50, που αφορούν στις εργασίες  και δοκιμές 

υπαίθρου. Επίσης, προκύπτει αύξηση της ποσότητας των συμβατικών άρθρων ΓΤΕ.2.1, ΓΤΕ.2.2, 

ΓΤΕ.2.5, ΓΤΕ.2.6, ΓΤΕ.2.13, ΓΤΕ.2.14, ΓΤΕ.2.27 και ΓΤΕ.2.30, μείωση της ποσότητας των 

άρθρων ΓΤΕ.2.3, ΓΤΕ.2.4 και ΓΤΕ.2.8, και μηδενισμός της ποσότητας των άρθρων ΓΤΕ.2.16, 

ΓΤΕ.2.19 και ΓΤΕ.2.37, που αφορούν στις δοκιμές εργαστηρίου, όπως προκύπτει βάσει της 

εκτιμούμενης σκληρότητας των εδαφών και τους αντίστοιχους  εργαστηριακούς ελέγχους. 
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  β) στην αμοιβή για την εκπόνηση νέων εργασιών υπαίθρου και εργαστηριακών δοκιμών, οι 

οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατά το είδος, και  κρίνονται απαραίτητες για 

την πληρότητα της γεωτεχνικής μελέτης - και κατά συνέπεια την αρτιότητα της κύριας μελέτης και 

την υλοποιησιμότητα των προτεινόμενων Υδραυλικών έργων. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία 

αυτή εντάσσονται: i) οι εργασίες υπαίθρου: Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) και Πρόσθετη 

αποζημίωση για διάτρηση με δειγματολήπτη διαιρετού τύπου, για γεωτρήσεις του άρθρου 

ΓΤΕ.1.5 (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 23 και Άρθρο 24), Διάνοιξη οδών προσπέλασης (1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 25) και  Δοκιμή εισπιέσεως Lugeon (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 26) και ii) οι 

εργαστηριακές δοκιμές: Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κοσκίνου Νο.200 σε αδρανή υλικά 

(1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 27), Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 28), 

Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 29), Δοκιμή διόγκωσης (1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 30), Προσδιορισμός ανεμπόδιστης θλίψης με προσδιορισμό μέτρου 

ελαστικότητας και δείκτη Poisson (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 31) 

 γ) στην αναπροσαρμογή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη σύνταξη μελετών που 

περιλαμβάνονται κατά είδος στην αρχική σύμβαση, λόγω μεταβολής των επιμέρους 

παραμέτρων/μεγεθών υπολογισμού τους. Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζεται η αμοιβή του 

συμβατικού άρθρου ΓΤΕ.3 - Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών, καθώς αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 15% της αμοιβής του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./ Άρθρο 32). 

Η αύξηση της δαπάνης της κατηγορίας ΙV (Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη - κατηγορία μελέτης 21), 

καλύπτεται μέχρι το ποσό των 7.146,00 ευρώ (35.730,02 ευρώ Χ 20%) από την μείωση της 

δαπάνης της κατηγορίας Ι, ποσού 12.592,42 ευρώ, και για το υπόλοιπο ποσό με απορρόφηση 

μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες. 

Ε.2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Σ.Π. 

Οι μεταβολές των δαπανών, ανά κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1ο Συγκριτικό 

Πίνακα, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία Μελέτης 
Συμβατική 

Δαπάνη (€) 

Δαπάνη  

1ου ΣΠ (€) 

 

Διαφορές 

 

1. Υδραυλική μελέτη 363.011,57 350.419,15 -12.592,42 

2. Τοπογραφική μελέτη 68.484,05 68.484,05 0,00 

3. Περιβαλλοντική μελέτη 40.431,88 79.444,49 +39.012,61 

4. Γεωλογική μελέτη 13.155,72 50.329,74 +37.174,02 

5. Γεωτεχνική μελέτη 35.730,02 48.882,02 +13.152,00 

6. Απρόβλεπτα 78.121,99 1.375,78 -76.746,21 

ΣΥΝΟΛΟ 598.935,23 598.935,23 0,00 

 ΦΠΑ 24% 143.744,46 143.744,46  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 742.679,69 742.679,69  

Ε.3.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  

Από τα οικονομικά στοιχεία του 1ου Συγκριτικού Πίνακα προκύπτει: 

α) Μείωση δαπάνης στην κατηγορία: Μελέτη Υδραυλικών έργων (κατηγορία μελέτης 13), 

συμβατικής αμοιβής 363.011,57 ευρώ, κατά 12.592,42 ευρώ (με την έκπτωση), που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 3,46% (< 20%). 

β) Αύξηση δαπάνης στις κατηγορίες:  

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία μελέτης 27), συμβατικής αμοιβής 40.431,88 

ευρώ, κατά 39.012,61 ευρώ (με την έκπτωση), 
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• Γεωλογική Μελέτη (κατηγορία μελέτης 20), συμβατικής αμοιβής 13.155,72 ευρώ, κατά 37.174,02 

ευρώ (με την έκπτωση), 

• Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη (κατηγορία μελέτης 21),  συμβατικής αμοιβής 35.730,02 ευρώ, 

κατά 13.152,00 ευρώ (με την έκπτωση), 

ήτοι συνολική αύξηση 39.012,61 + 37.174,02 + 13.152,00 = 89.338,63 ευρώ. 

Η αύξηση των παραπάνω κατηγοριών της μελέτης καλύπτεται από: 

1) Την μεταφορά της επί έλασσον δαπάνης της κατηγορίας μελέτης 13: Μελέτη Υδραυλικών 

έργων, ποσού 12.592,42 ευρώ, η οποία μπορεί να μεταφερθεί στο σύνολό της για την αύξηση 

της δαπάνης των λοιπών κατηγοριών, μέχρι ποσοστό 20% της επιμέρους  συμβατικής αμοιβής 

κάθε κατηγορίας, καθώς: 40.431,88 Χ 20% + 13.155,72 Χ 20% + 35.730,02 Χ 20% = 8.086,38 + 

2.631,14 + 7.146,00 = 17.863,52 ευρώ > 12.592,42 ευρώ, και 

2) Την απορρόφηση του ποσού των 76.746,21 ευρώ από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες της 

μελέτης, συνολικού ποσού 78.121,99 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο ποσό των 1.375,78 ευρώ. 

Επίσης, η αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών αμοιβών από κατηγορία σε κατηγορία δεν 

υπερβαίνει το 10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, καθώς  12.592,42 ευρώ < 59.893,52 

ευρώ (= 598.935,23 Χ 10%). 

Συνεπώς, η αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών αμοιβών από κατηγορία σε κατηγορία δεν 

υπερβαίνει το 20% κάθε κατηγορίας, ούτε το 10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής και επίσης 

ισχύουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 186 του Ν.4412/2016 για την 

μεταφορά των  δαπανών από μία κατηγορία μελετών σε άλλη. 

 

ΣΤ. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΤ.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης Σ.Σ.  

Αντικείμενο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών, οι 

οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατά το είδος, και τιμολογούνται στο 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

Οι μελέτες, που θα πρέπει να εκπονηθούν συμπληρωματικά, είναι  οι ακόλουθες: 

• Μελέτες Υδραυλικών έργων (κατηγορία μελέτης 13) 

(1) Μελέτη φράγματος ρ. Αγίας Αικατερίνης (ΥΔΡ.9), που αφορά στην εκπόνηση μελέτης 

φράγματος βαρύτητας και συναφών έργων (εκκένωσης, υπερχείλισης, οδών εξυπηρέτησης του 

φράγματος, κ.λπ.), μελέτης θραύσης του φράγματος και διόδευσης του πλημμυρικού κύματος και 

μελέτης σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας, στο ρέμα Αγίας Αικατερίνης, ανάντη των 

πεδινών τμημάτων (θέση Αγίου Ιωάννη), εκτιμώμενου όγκου 100.000 κυβικά μέτρα, σε στάδιο 

προμελέτης. (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./ Άρθρο 3)  

(2) Μελέτη φράγματος ρ. Σούρες - νότιος κλάδος (ΥΔΡ.9), που αφορά στην εκπόνηση μελέτης 

φράγματος βαρύτητας και συναφών έργων (εκκένωσης, υπερχείλισης, οδών εξυπηρέτησης του 

φράγματος, κ.λπ.), μελέτης θραύσης του φράγματος και διόδευσης του πλημμυρικού κύματος και 

μελέτης σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας, στο νότιο κλάδο του ρέματος Σούρες, 

εκτιμώμενου όγκου 26.000 κυβικά μέτρα, σε στάδιο προμελέτης. (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 4)  

(3) Μελέτη φράγματος ρ. Σούρες - βόρειος κλάδος (ΥΔΡ.9), που αφορά στην εκπόνηση μελέτης 

φράγματος βαρύτητας και συναφών έργων (εκκένωσης, υπερχείλισης, οδών εξυπηρέτησης του 

φράγματος, κ.λπ.), μελέτης θραύσης του φράγματος και διόδευσης του πλημμυρικού κύματος και 

μελέτης σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας, στο βόρειο κλάδο του ρέματος Σούρες, 

εκτιμώμενου όγκου 22.000 κυβικά μέτρα, σε στάδιο προμελέτης. (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 5)  
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(4) Μελέτη φράγματος ρ. Σούρες – χαμηλή ζώνη (ΥΔΡ.9), που αφορά στην εκπόνηση μελέτης 

φράγματος βαρύτητας και συναφών έργων (εκκένωσης, υπερχείλισης, οδών εξυπηρέτησης του 

φράγματος, κ.λπ.), μελέτης θραύσης του φράγματος και διόδευσης του πλημμυρικού κύματος και 

μελέτης σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας, στη χαμηλή ζώνη του ρέματος Σούρες 

(ανάντη του οικισμού και των έργων της νέας γέφυρας ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας), εκτιμώμενου 

όγκου 3.500 κυβικά μέτρα, σε στάδιο προμελέτης. (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 6) 

(5) Μελέτη λιμνοδεξαμενής στη χαμηλή ζώνη ρ. Σούρες (ΥΔΡ.8), που αφορά στην εκπόνηση 

μελέτης λιμνοδεξαμενής στη χαμηλή ζώνη του ρέματος Σούρες (ανάντη του οικισμού και των 

έργων της νέας γέφυρας ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας), που περιλαμβάνει τις μελέτες: αναχώματος για 

τη δημιουργία της λίμνης κατάκλυσης, διαμόρφωσης της λεκάνης κατάκλυσης, στεγάνωσης 

/στράγγισης της λεκάνης κατάκλυσης, έργων υπερχείλισης,  απαιτούμενων υποστηρικτικών 

έργων (οδοποιίας κλπ.), έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της λιμνοδεξαμενής και θραύσης 

του αναχώματος και διόδευσης του πλημμυρικού κύματος, εκτιμώμενου όγκου 93.000 κυβικά 

μέτρα, σε στάδιο προμελέτης  (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 7) 

(6) Συμπληρωματικά Τεύχη Δημοπράτησης Έργων Πολιτικού Μηχανικού (ΓΕΝ.7), για τις 

επιπλέον υδραυλικές μελέτες. (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 8) 

(7) Συμπληρωματικά ΣΑΥ και ΦΑΥ Έργων Υδραυλικού Μηχανικού (ΓΕΝ.6),  που αφορά στη 

μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελου Ασφάλειας και Υγείας,  για τα επιπλέον έργα. (1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Άρθρο 9) 

ΣΤ.2.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ης Σ.Σ. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης τμημάτων των κύριων 

κλάδων των ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης που βρίσκονται ανάντη του συνεκτικού ιστού 

της πόλης της Μάνδρας.  

Στο πλαίσιο της οριοθέτησης προβλέπεται να μελετηθούν όλα τα απαιτούμενα έργα ιδίως εντός της 

κοίτης των δύο ρεμάτων (πεδινή και ορεινή), που έχουν στόχο την απρόσκοπτη υδραυλική 

λειτουργία τους, σε συνδυασμό με την προστασία τους, αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία 

των παρακείμενων και κατάντη περιοχών. Τα ως άνω έργα αφορούν κυρίως σε έργα 

διευθέτησης, έργα σταθεροποίησης της κοίτης και των πρανών, καθώς και έργα ανάσχεσης της 

ροής και της στερεομεταφοράς (μείωση των φερτών υλικών), για το σύνολο του υδρογραφικού 

δικτύου της λεκάνης απορροής κάθε ρέματος. 

Σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής Μελετών του 

ΦτΕ, στα πλαίσια της υδραυλικής μελέτης, πέραν των άλλων, προβλέπεται: 

1) Να εκπονηθεί, καταρχήν, υδρολογική μελέτη για τον καθορισμό της πλημμυρικής παροχής 

των ρεμάτων για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 ετών, η οποία αφορά στην 

επικαιροποίηση των παλαιότερων υδρολογικών μελετών, βάσει κατάλληλου υπολογιστικού 

μοντέλου για την καλύτερη τεκμηρίωση της σχέσης βροχής – απορροής, δεδομένων των πλέον 

πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων της ίδιας της λεκάνης απορροής, αλλά και γειτονικών 

λεκανών. Για το σκοπό αυτό θα ληφθούν υπόψη κατάλληλα διαθέσιμα μετεωρολογικά, 

βροχομετρικά, βροχογραφικά και υδρομετρικά δεδομένα τα οποία θα αναζητηθούν και θα 

συλλεχθούν από όλες τις διαθέσιμες πηγές, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη 

αξιοπιστία τα φαινόμενα στις υπό μελέτη λεκάνες απορροής. Η χαρακτηριστική όμβρια καμπύλη 

των λεκανών απορροής θα προσδιοριστεί με χρήση των όμβριων καμπυλών, όπως αυτές 

προκύπτουν από το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμυρών για την Αττική (GR06), που 

εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327/29-6-2018 Απόφαση της Εθνικής 

Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2693/Β/06.07.2018). 
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2) Να γίνει έλεγχος επάρκειας των κατάντη έργων μέχρι τα έργα συμβολής με την Αττική Οδό,  

λαμβάνοντας υπόψη και τη δίαιτα των φερτών υλικών, από τα αποτελέσματα του οποίου, και 

δεδομένης της αναγκαιότητας των ανάντη έργων, θα καθοριστούν οι παροχές σχεδιασμού των 

ρεμάτων, βάσει των θέσεων σχεδιασμού των απαιτούμενων έργων διευθέτησης ή/και ανάσχεσης 

στα ανάντη, με στόχο την προστασία των κατάντη κατασκευασμένων έργων, αλλά και των 

παραρρεμάτιων περιοχών.  

3) Να συνταχθεί Έκθεση Τεκμηρίωσης για την περαιτέρω πορεία της μελέτης, με βάση τα 

αποτελέσματα των ανωτέρω μελετών και ελέγχων, η οποία θα προηγηθεί της Προμελέτης των 

έργων. 

4) Να εκπονηθεί η προμελέτη των έργων διευθέτησης και έργων ανάσχεσης, τα οποία 

ενδεικτικά και μη περιοριστικά είναι: προσαρμογές, κάλυψη πρανών με οποιοδήποτε υλικό, 

λεκάνες ηρεμίας, αναβαθμοί, έργα διαχείρισης φερτών, οχετοί, πτερυγότοιχοι τεχνικών, έργα 

εισόδου, έργα συγκράτησης φερτών και ύδατος, οδοί πρόσβασης στο ρέμα κλπ,  όπως αυτά 

απαιτούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη και ασφαλής ροή των υδάτων μέχρι 

τον αποδέκτη. Για το σκοπό αυτό, θα γίνει χρήση ιδίως μοντέλων δισδιάστατης ανάλυσης ροής 

(ανομοιόμορφη ροή), καθώς και τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου εδάφους.  

5) Να εξεταστεί η δυνατότητα δέσμευσης περιοχών για πλημμυρισμό προκειμένου να γίνεται 

εκτόνωση του πλημμυρικού κύματος σε έκτακτες συνθήκες. 

6) Στα πλαίσια της προμελέτης των έργων ανάσχεσης εντός της συνολικής λεκάνης απορροής 

κάθε ρέματος και εντός της κοίτης, να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των 

παρακάτω μελετών: 

• ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΟΥΣ 

ΠΑΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΧΘΙ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ & 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ",  η οποία εκπονήθηκε από τη 

Δ/νση Δασών Δυτ. Αττικής και εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.7819/194/28-1-2019 Απόφαση της Δ/νσης 

Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και 

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, η οποία εκπονήθηκε βάσει της από 

07/05/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΓΜΕ  (ΙΓΜΕ 

Οκτώβριος 2018). 

Με γνώμονα τα παραπάνω και αφού εκπονήθηκαν, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης: η 

Υδρολογική μελέτη, η μελέτη ελέγχου επάρκειας των αποδεκτών (κατάντη έργων μέχρι τα έργα 

συμβολής με την Αττική Οδό) και η τοπογραφική αποτύπωση (Τοπογραφική Μελέτη σταδίου Ι), 

συντάχθηκε η Έκθεση τεκμηρίωσης και εξετάστηκαν - με επίλυση του υδραυλικού μοντέλου 

ανομοιόμορφης ροής - τα προτεινόμενα από τη μελέτη της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής και την 

έρευνα του ΙΓΜΕ, έργα ανάσχεσης, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Από την εκπόνηση της μελέτης υδρολογίας, κατά την οποία έγινε ανασκόπηση των 

υφιστάμενων υδρολογικών μελετών, επικαιροποίηση του υδρολογικού μοντέλου, εναρμόνιση της 

χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας με τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης Πλημμύρας, ενώ 

λήφθηκε υπόψη και η πλέον πρόσφατη και μεθοδολογικά πληρέστερη εγκεκριμένη μελέτη 

υδρολογίας στην περιοχή της Μάνδρας (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (Χ.Θ. 3+413.79), ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ (2018) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ 

– ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ–ΟΙΝΟΗ (ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 ΕΩΣ Χ.Θ.5+085.61) ΚΑΙ 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΖΩΗ 

ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ, αναδόχου εταιρείας: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. από τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής), προέκυψε ότι οι πλημμυρικές παροχές των ρεμάτων είναι 

μεγαλύτερες από τις παροχές σχεδιασμού των κατάντη κατασκευασμένων έργων. 

[Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι: 

i) Στην περιοχή της μελέτης πρόσφατα κατασκευάστηκε το έργο «Εκτροπή χειμάρρου 

Αγίας Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου Σούρες Θριάσιου Πεδίου» σύμφωνα με τη 

μελέτη: «Μελέτη εκτροπής χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου 

Σούρες Θριάσιου Πεδίου», η οποία εκπονήθηκε από το μελετητικό σχήμα: «ΕΤΜΕ: 

ΠΕΠΠΑΣ και ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε, ΚΑΪΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ» (έγκριση με την υπ΄αρ.2133/22-10-

2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.). Σύμφωνα με το τεύχος υδραυλικών 

υπολογισμών της παραπάνω μελέτης, στο συμβατικό αντικείμενο της μελέτης δεν 

περιλαμβανόταν η εκπόνηση υδρολογίας και χρησιμοποιήθηκαν οι παροχές που 

αναφέρονταν στην Προμελέτη (1999). Επίσης στο ίδιο τεύχος, σημειώνεται ότι στην 

υδρολογία της Προμελέτης (1996-2003) καθώς και στις νεώτερες μελέτες που 

εκπονήθηκαν, αλλά και στα κατασκευασμένα έργα της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α.Ε 

χρησιμοποιήθηκε η όμβρια καμπύλη από την προϋπάρχουσα μελέτη του τ.Υ.Δ.Ε (1980). 

ii) Ειδικότερα, από την ανάλυση που έχει γίνει στα πλαίσια της υδρολογικής μελέτης 

της παρούσας προκύπτει ότι η αναμενόμενη παροχή περιόδου επαναφοράς 50 ετών στη 

θέση των έργων εκτροπής που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη 

φτάνει τα 93,74m3/s, δηλαδή σημαντικά μεγαλύτερη της ληφθείσας παροχής σχεδιασμού 

των έργων (47-57m3/s). 

iii) Η παρούσα μελέτη συναρμόζει στα κατασκευασμένα έργα: α) επί του ρέματος 

Σούρες στην περιοχή της συμβολής με το ρέμα Αγίας Αικατερίνης (ρ. Κατσιμήδι) και β) 

επί του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στο τεχνικό εκτροπής/υπογειοποίησης του ρέματος 

στο ΒΔ όριο της πόλης της Μάνδρας.] 

2) Από τον έλεγχο επάρκειας των υφιστάμενων αποδεκτών, με βάση τα αποτελέσματα της 

μελέτης υδρολογίας, λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση ελέγχου επάρκειας και για την περίοδο 

επαναφοράς των Τ=100 ετών, όπως προβλέπεται στο ΤΤΔ της μελέτης (βάσει των σύγχρονων 

επιταγών για νέες μελέτες, λόγω των διαρκών μεταβαλλόμενων υδρολογικών συνθηκών, αιτία 

της κλιματικής αλλαγής), αλλά και την εκτιμώμενη στερεοπαροχή των ρεμάτων, προέκυψε 

ανεπάρκεια των αποδεκτών για την ασφαλή διοχέτευση της πλημμυρικής παροχής, η οποία 

έγκειται είτε σε μερική ή πλήρη εξάντληση των περιθωρίων ασφαλείας των κατασκευασμένων 

έργων (πλήρη πλήρωση κλειστών τμημάτων), είτε σε τοπικές ή/και εκτεταμένες ανυψώσεις της 

στάθμης ροής και υπερχειλίσεις υδάτων (κατάκλιση / πλημμυρισμός εκτάσεων, γεφυρών κλπ), 

όπως αναλυτικά τα στοιχεία παρουσιάζονται στην Εισηγητική Έκθεση Τεκμηρίωσης. (κεφ. 2.3 

Έλεγχος υφιστάμενων αποδεκτών και Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ υδραυλικού ελέγχου)  

[Σημειώνουμε στο σημείο αυτό τα εξής: 

Δεδομένου ότι τα υφιστάμενα κατάντη έργα, έχουν κατασκευαστεί σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους και με ποικίλες παραδοχές σχεδιασμού, η καθολική υδραυλική τους 

επάρκεια δεν ήταν εξ αρχής αναμενόμενη και το γεγονός αυτό έχει ήδη ληφθεί υπόψη 

στα τεύχη της μελέτης, καθώς στο αντικείμενο της υπό εκπόνηση μελέτης εμπίπτει και η 

μελέτη έργων ανάσχεσης, βάσει της προκαταρκτικής μελέτης της  Δ/νσης Δασών Δυτικής 

Αττικής και της γεωλογικής έρευνας για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου του ΙΓΜΕ.  

Στο Τεύχος Τεχνικών δεδομένων του ΦτΕ αναφέρεται (σελ. 5): «… Λόγω της 

διαβρωτικής ικανότητας των ρεμάτων και της παραγωγής φερτών υλικών τα οποία 
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μεταφέρονται στα κατάντη, σύμφωνα με τη μελέτη – έρευνα του ΙΓΜΕ, όπου αναφέρεται 

ότι “…Δεδομένης της απαίτησης συγκράτησης του νερού με την κατασκευή ανασχετικών 

φραγμάτων στους ανώτερους κλάδους των υδρολογικών λεκανών…”, απαιτούνται στην 

ευρύτερη περιοχή των εν λόγω ρεμάτων κατασκευές για την ανάσχεση ή/και καθυστέρηση 

της ροής, τον έλεγχο της διάβρωσης για μείωση των φερτών υλικών και τη 

σταθεροποίηση της κοίτης.». 

Συνεπώς, στην υπό εκπόνηση μελέτη, βάσει των αποτελεσμάτων της υδρολογίας, όπως 

επικαιροποιείται/τροποποιείται, και του ακριβούς μοντέλου εδάφους, όπως προκύπτει 

από την τοπογραφική αποτύπωση, προβλέπεται να διαπιστωθεί το μέγεθος εκείνο της 

πλημμυρικής παροχής που απαιτείται να συγκρατηθεί στα ανάντη, με την κατασκευή των 

προτεινόμενων έργων ανάσχεσης, προκειμένου  η παροχή σχεδιασμού των ρεμάτων και 

τα έργα διευθέτησης, που θα προταθούν με την παρούσα μελέτη, να διασφαλίζουν την 

ασφαλή και απρόσκοπτη ροή των υδάτων μέσω των υφιστάμενων αποδεκτών (κατάντη 

κατασκευασμένα έργα).] 

3) Στη συνέχεια, από τον υδραυλικό έλεγχο που διενεργήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τα 

προτεινόμενα, από τις μελέτες της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής και του ΙΓΜΕ, έργα 

ανάσχεσης/αναβαθμών, προέκυψε ότι, ο συνολικός όγκος αποθήκευσης των παραπάνω έργων 

είναι πολύ μικρός, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα έργα αυτά, από μόνα τους, να 

ανακουφίσουν επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό τις αιχμές των πλημμυρικών επεισοδίων. 

[Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, στην προκαταρκτική μελέτη της Δ/νσης Δασών Δυτικής 

Αττικής, και όσον αφορά στα ρέματα της υπόψη μελέτης (ΛΑΠ Σκυλορέματος και 

Κατσιμηδίου), προβλέπεται η κατασκευή: α) είκοσι (20) φραγμάτων βαθμίδωσης της 

κοίτης ή/και συγκράτησης φερτών, ύψους από ένα (1) έως τρία (3) μέτρα, στο ρέμα 

Σούρες, και β) είκοσι τριών (23) φραγμάτων βαθμίδωσης της κοίτης ή/και συγκράτησης 

φερτών, ύψους από ένα (1) έως οκτώ (8) μέτρα, στο ρέμα Αγίας Αικατερίνης.  

Στην παραπάνω μελέτη, σχετικά με τα μεγέθη των προτεινόμενων έργων, αναφέρεται: 

«Σημειώνεται ότι οι παραπάνω υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση των 

διενεργούμενων αυτοψιών στην περιοχή μελέτης, σε συνδυασμό με τη χρήση των χαρτών 

της Γ.Υ.Σ. 1:5.000 και του ψηφιακού μοντέλου εδάφους, χωρίς να έχει γίνει πραγματική 

αποτύπωση του αναγλύφου των θέσεων των προτεινόμενων έργων. Συνέπεια αυτού είναι 

ο ενδεικτικός χαρακτήρας των μεγεθών, όπως αυτά υπολογίστηκαν άνωθι. Η τελική και 

ρεαλιστική εκτίμηση των διαστάσεων των προτεινόμενων έργων θα πραγματοποιηθεί κατά 

τη σύνταξη των σχετικών οριστικών μελετών». 

Επισημαίνουμε ότι, στη μελέτη του ΙΓΜΕ προτείνονται περίπου τα ίδια έργα με την 

παραπάνω μελέτη, όσον αφορά στο είδος, τις θέσεις και το μέγεθος.] 

Μετά τη διαπίστωση ότι οι μικροί και μεγάλοι αναβαθμοί/έργα ανάσχεσης που προτάθηκαν, μέσω 

των υφιστάμενων προκαταρκτικών μελετών της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής ή του ΙΓΜΕ, δεν 

μπορούν να επιτύχουν επαρκή μείωση/συγκράτηση της πλημμυρικής παροχής αιχμής, 

πραγματοποιήθηκε ενδελεχής διερεύνηση, βάσει των δεδομένων της τοπογραφικής αποτύπωσης 

και με επί τόπου αυτοψίες στην περιοχή της μελέτης, προκειμένου να ανευρεθούν κατάλληλες 

περιοχές για τη δημιουργία φυσικών δεξαμενών/λιμνών ανάσχεσης της υπερβάλλουσας 

πλημμυρικής παροχής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της 

μελέτης.  

Η ως άνω διερεύνηση, λόγω των  εδαφολογικών δεδομένων και των ειδικών και τοπικών 

συνθηκών της περιοχής μελέτης (εδαφικό ανάγλυφο, στρωματογραφία, κλίσεις, διάβρωση, 

φυτοκάλυψη, οικιστική ανάπτυξη, χρήσεις γης κλπ), τελικώς απέβη ατελέσφορη. 
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Κατόπιν των παραπάνω, δηλαδή αφού διαπιστώθηκε ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

μελέτης θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, και μετά την 

εξέταση πληθώρας εναλλακτικών λύσεων, όσον αφορά στο είδος των έργων ανάσχεσης της 

υπερβάλλουσας πλημμυρικής παροχής, προέκυψε ότι, η βέλτιστη από τεχνικοοικονομική και 

περιβαλλοντική άποψη επιλογή, η οποία αποτελεί ενδεχομένως και μονοσήμαντη λύση για τις 

συγκεκριμένες λεκάνες, είναι - εκτός από τα μικρής κλίμακας φράγματα/αναβαθμούς 

συγκράτησης νερού και φερτών που προβλέπονται στο πλαίσιο της αρχικής σύμβασης - να 

προταθούν και να μελετηθούν, επιπροσθέτως, μεγαλύτερης κλίμακας φράγματα ανάσχεσης, 

κατάλληλου  μεγέθους για την επίτευξη της απαιτούμενης απομείωσης της πλημμυρικής παροχής 

αιχμής στα κατάντη. 

Οι μελέτες των απαιτούμενων, ως άνω, φραγμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών Μελετών, λόγω και του μεγέθους τους αλλά και των γενικότερων απαιτήσεών της 

μελέτης τους, αποτελούν νέες/συμπληρωματικές μελέτες: Κεφάλαιο Ε του Κανονισμού - Μελέτες 

Υδραυλικών Έργων - Άρθρο ΥΔΡ.9 - Χωμάτινα, λιθόρριπτα και φράγματα βαρύτητας, οι οποίες 

θα πρέπει να εξεταστούν κατ’ αρχήν σε στάδιο προμελέτης, ενώ η εξέταση της ικανότητας 

ανάσχεσης απαιτεί πρόσθετη υδρολογική ανάλυση. 

Ακολούθως, κατά την περίοδο των παραπάνω διαπιστώσεων στα πλαίσια της υπό εκπόνηση 

μελέτης, και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή 

των Βιλίων, η οποία συνεχίστηκε και πήρε μεγάλες διαστάσεις έως και την 21η Αυγούστου, που 

τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.  

Με το υπ΄αρ.744138/09-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών της Δ/νσης 

Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας διαβιβάστηκε στον ανάδοχο το υπ΄αρ.πρωτ.7887/26-08-

2021 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γεν. Γρ. 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αφορά στη διάθεση 

χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων του προγράμματος Copernicus/Emergency 

Management Service – Rapid Mapping για τις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές των Βιλίων 

Δυτικής Αττικής,  προκειμένου τα στοιχεία να ληφθούν υπόψη στην υπό εκπόνηση μελέτη. 

Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο κοινό, η πυρκαγιά στην 

περιοχή των Βιλίων έπληξε τις λεκάνες απορροής και των δύο υπό μελέτη ρεμάτων (ανάντη 

τμήμα λεκανών ρεμάτων, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1). 
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Σύμφωνα με την Μονάδα BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η εκτιμώμενη καμένη 

έκταση ανέρχεται σε 8.663 εκτάρια (86.630 στρέμματα) [πηγή: http://beyond-eocenter.eu/index. 

php/thematic-areas/disasters/fires/450-nea-ektimhsh-kamenhs-ektashs-perioxh-villia-attikis]. 

Είναι προφανές ότι, η επιρροή των καμένων εκτάσεων εντός των λεκανών απορροής των ρεμάτων 

είναι σημαντική, επιβαρύνοντας την υδραυλική λειτουργία των ρεμάτων, τόσο όσον αφορά στον 

πλημμυρικό όγκο, όσο και στον όγκο των φερτών υλικών, και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα και 

τα συμπεράσματα των μελετών, που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας και αναλύθηκαν 

παραπάνω, είναι δυσμενέστερα. 

Καθίσταται επομένως, επιτακτική η ανάγκη, στα πλαίσια της υπό εκπόνησης μελέτης, να 

μελετηθούν έργα ικανού μεγέθους και στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να συγκρατήσουν τόσο την 

προκύπτουσα πλημμυρική απορροή, όπως διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη και τις καμένες 

εκτάσεις,  όσο και τον αυξημένο όγκο φερτών. 

Τα έργα που απαιτείται να μελετηθούν, συμπληρωματικά, όπως εκτιμήθηκε από την μέχρι σήμερα 

υδρολογική και υδραυλική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα προταθούν στο σύνολό τους και 

τα έργα διευθέτησης/ανάσχεσης της αρχικής σύμβασης (από τη μελέτη της Δ/νσης Δασών ή την 

έρευνα του ΙΓΜΕ), περιγράφονται στη συνέχεια και είναι: 

• Ένα (1) φράγμα στο ρέμα Αγίας Αικατερίνης, ανάντη των πεδινών τμημάτων (θέση Αγίου 

Ιωάννη), εκτιμώμενου όγκου 100.000 κυβικά μέτρα, 

• Τρία (3) φράγματα στο ρέμα Σούρες: α) ένα (1) στο νότιο κλάδο του ρέματος, εκτιμώμενου όγκου 

26.000 κυβικά μέτρα, β)  ένα (1) στο βόρειο κλάδο του ρέματος, εκτιμώμενου όγκου 22.000 

κυβικά μέτρα, και γ) ένα (1) στη χαμηλή ζώνη του ρέματος (ανάντη του οικισμού και των έργων 

της νέας γέφυρας ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας), εκτιμώμενου όγκου 3.500 κυβικά μέτρα, και   

• Μία (1) τεχνητή λιμνοδεξαμενή στη χαμηλή ζώνη του ρέματος Σούρες (ανάντη του οικισμού και 

των έργων της νέας γέφυρας ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας), εκτιμώμενου όγκου 93.000 κυβικά μέτρα. 

Οι ακριβείς θέσεις των ανωτέρω έργων και οι τεχνικές τους λεπτομέρειες θα καθοριστούν από τις 

σχετικές μελέτες που είναι απαραίτητο να εκπονηθούν. Οι ενδεικτικές τους θέσεις φαίνονται στην 

παρακάτω εικόνα (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η ανάγκη εκπόνησης των συμπληρωματικών μελετών δεν ήταν 

σε καμία περίπτωση δυνατόν να προβλεφθεί προ της σύναψης της αρχικής σύμβασης, διότι: 

1. Δεν ήταν γνωστό εκ των προτέρων ποιες θα ήταν οι παροχές σχεδιασμού και ελέγχου των 

υφισταμένων έργων διευθέτησης, καθόσον οι παροχές αυτές προκύπτουν από την ίδια την 

Υδρολογική μελέτη, η οποία αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης. 

2. Αντίστοιχα, αν και ήταν διαθέσιμες οι μελέτες του Δασαρχείου και του ΙΓΜΕ (μελέτες σε 

στάδιο προκαταρκτικής), δεδομένης της έλλειψης μεγεθών παροχών, δεν ήταν δυνατό να είναι εκ 

των προτέρων γνωστό ότι τα προτεινόμενα έργα ανάσχεσης δεν δύνανται να επιτύχουν την 

απαιτούμενη μείωση της πλημμυρικής αιχμής και ότι απαιτούνται διαφορετικού είδους και 

μεγέθους έργα. 

3. Σε συνέχεια των ανωτέρω, και ελλείψει ακριβούς μοντέλου εδάφους των ως άνω 

διαθέσιμων μελετών, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε αποτελούν μελέτες σε στάδιο 

προκαταρκτικής, δεν ήταν δυνατόν να διερευνηθεί και να προεκτιμηθεί ο αριθμός και η μορφή 

των απαιτουμένων φραγμάτων ανάσχεσης, κάτι το οποίο έγινε εφικτό μόνο μετά τον υπολογισμό 

των παροχών από την Υδρολογική μελέτη της παρούσας και την τοπογραφική αποτύπωση της 

περιοχής. 

Επιπλέον, όσον αφορά στο μέγεθος των έργων, που θα προταθούν με τις συμπληρωματικές 

μελέτες, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την 

περιοχή τον περασμένο Αύγουστο έχουν μεταβάλει δυσμενώς τις συνθήκες απορροής της 

βροχόπτωσης στις λεκάνες και των δύο υπό μελέτη ρεμάτων, με τις προκύπτουσες επιπτώσεις 

στα υφιστάμενα και προτεινόμενα έργα. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι καμένες 

εκτάσεις των λεκανών απορροής και να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις αυτές στις παροχές 

σχεδιασμού των έργων. 

Επίσης, οι παραπάνω συμπληρωματικές μελέτες είναι αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση της 

συνολικής μελέτης, δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική 

σύμβαση και κατά συνέπεια εάν δεν εκτελεστούν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η αρχική σύμβαση, 

διότι: 

1. Γενικά, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι προκειμένου το έργο που θα προκύψει από την υπό 

εκπόνηση μελέτη να είναι λειτουργικό και να επιτύχει το σκοπό του, δηλαδή να ρυθμίσει τη δίαιτα 

των υδατορεμάτων, βάσει της συνολικής διαχείρισης των λεκανών απορροής τους, κατά τρόπο 

που να εξασφαλίζεται η αντιπλημμυρική προστασία του οικιστικού ιστού της πόλης της Μάνδρας, 

απαιτείται να μελετηθεί το σύνολο των έργων που θα κατασκευαστούν κατά μήκος των υπό 

μελέτη ρεμάτων. Δηλαδή δεν είναι εφικτό, από τεχνικής άποψης, αυτά να μελετηθούν 

αποσπασματικά. 

2. Όσον αφορά στην υδραυλική μελέτη, αυτή αφορά καταρχήν στην επίλυση ενός ενιαίου 

υδραυλικού μοντέλου, για τον σχεδιασμό του οποίου απαιτείται να περιληφθούν σε αυτό όλα τα 

έργα διευθέτησης και ανάσχεσης της ροής (θέση, είδος/υλικό, διαστάσεις κλπ), καθώς 

προσομοιάζει τη ροή μετά την κατασκευή των έργων. Δηλαδή, τα έργα που προκύπτουν τελικώς 

από την υδραυλική επίλυση (υδραυλικοί υπολογισμοί δυσδιάστατης μεταβαλλόμενης ροής) και 

προτείνονται προς κατασκευή, είναι αποτέλεσμα πολλαπλών επιλύσεων και δοκιμών του 

υδραυλικού προσομοιώματος της ροής, το οποίο περιλαμβάνει ταυτόχρονα και τα έργα 

διευθέτησης κατά μήκος των ρεμάτων (για τη διόδευση της παροχής σχεδιασμού) και την ύπαρξη 

των φραγμάτων ανάσχεσης/συγκράτησης της παροχής, σε συγκεκριμένες θέσεις και μέγεθος, 

ώστε να επιτυγχάνεται η επάρκεια των σχεδιαζόμενων έργων στα κατάντη. Στην ως άνω 
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υδραυλική επίλυση τα έργα διευθέτησης της ροής και τα έργα ανάσχεσης της παροχής, δρουν 

συνδυαστικά και αλληλεπιδρούν, ενώ καθοριστικό παράγοντα παίζουν τα μεγέθη, οι θέσεις και το 

είδος των έργων, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό, από υδραυλικής άποψης, αυτά να 

διαχωριστούν και να υπολογιστούν αυτοτελώς το καθένα. 

3. Όσον αφορά στη μελέτη οριοθέτησης, η οποία περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της αρχικής 

σύμβασης, αυτή συνίσταται στον καθορισμό των οριογραμμών των ρεμάτων, δηλαδή των 

πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος, οι οποίες περιβάλλουν, 

σωρευτικά τις όχθες του υδατορέματος, τις γραμμές πλημμύρας και οποιοδήποτε φυσικό ή 

τεχνητό στοιχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος (άρθρο 1 – Ορισμοί του 

Ν.4258/2014 περί Διαδικασίας Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 

ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας). Κατά συνέπεια, προκειμένου να εκπονηθεί η μελέτη 

οριοθέτησης των ρεμάτων, σύμφωνα με το αντικείμενο της σύμβασης, προαπαιτείται να έχουν 

καθοριστεί και μελετηθεί σε στάδιο προμελέτης (θέσεις, έκταση επέμβασης, γεωμετρία διατομών, 

εύρος κατάληψης, είδος υλικών, μέθοδος κατασκευής κλπ) όλα τα τεχνικά έργα που θα 

κατασκευαστούν στο ρέμα, δηλαδή όλα τα έργα διευθέτησης και όλα τα έργα ανάσχεσης της 

παροχής, βάσει των οποίων άλλωστε θα προκύψουν, κατόπιν της υδραυλικής επίλυσης, οι 

γραμμές πλημμύρας. 

4. Όσον αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία επίσης περιλαμβάνεται 

στο αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, αυτή αποτελεί μία ενιαία και αδιάσπαστη μελέτη, για το 

σύνολο των προτεινόμενων έργων, η οποία δεν μπορεί να διαχωριστεί, από τεχνικής άποψης, 

καθώς βάσει των έργων αυτών, θα προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα 

καθοριστούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι εκείνοι που θα πρέπει να εφαρμοστούν, κατά την 

κατασκευή αλλά και κατά τη λειτουργία του έργου, με την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. (Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Έργων).   

Απαραίτητο δε στοιχείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την  

αριθμ.ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/30-01-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί 

Εξειδίκευσης 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 

(ΦΕΚ1047/Β΄/29-3-2019), είναι να περιλαμβάνεται σε αυτήν και η πρόταση οριοθέτησης (η οποία 

όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο προϋποθέτει την πλήρη γνώση και 

διαστασιολόγηση του συνόλου των έργων).  

Επιπλέον, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν μπορεί να διαχωριστεί και οικονομικά από 

την αρχική Σύμβαση, καθώς η αμοιβή για την εκπόνησή της αποτελεί φθίνουσα συνάρτηση της 

τάξης μεγέθους της αμοιβής του συνόλου των υδραυλικών έργων - βάσει του συντελεστή 

μεγέθους C(φ), ο οποίος μειώνεται κλιμακωτά με την αύξηση της αμοιβής των υδραυλικών έργων 

-, και κατά συνέπεια τυχόν διαχωρισμός της θα επέφερε αύξηση της προκύπτουσας αμοιβής για 

τη σύνταξη της Περιβαλλοντικής μελέτης του συνόλου των έργων. 

5. Ομοίως, οι υποστηρικτικές μελέτες  (γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική έρευνα και μελέτη), οι 

οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, αποτελούν ενιαίες μελέτες, οι οποίες αφορούν 

στις συνολικές λεκάνες των ρεμάτων, αποσκοπούν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων, κατόπιν της 

συνολικής έρευνας και αξιολόγησης των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής 

μελέτης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην κύρια μελέτη (υδραυλική μελέτη) για τον σχεδιασμό 

και καθορισμό του συνόλου των έργων. Συνεπώς,  οι παραπάνω μελέτες δεν δύναται να 

διαχωριστούν και να μην είναι πλήρεις, δηλαδή να αφορούν στο σύνολο των έργων. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η αναγκαιότητα εκτέλεσης των συμπληρωματικών μελετών 

που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ήτοι των υδραυλικών μελετών για την 
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κατασκευή τεσσάρων (4) φραγμάτων ανάσχεσης και μίας (1) τεχνητής λιμνοδεξαμενής, αποτελεί 

απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν μπορούσε προ της σύναψης της αρχικής σύμβασης να 

προβλεφθεί καθώς, παρότι κατά τη σύνταξη της αρχικής σύμβασης, καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη 

επιμέλεια και προσοχή και περιλήφθηκαν στα τεύχη της μελέτης όλες οι διαθέσιμες μελέτες που 

είχαν εκπονηθεί για τα συγκεκριμένα ρέματα, ήτοι η προκαταρκτική μελέτη της Διεύθυνσης 

Δασών και η γεωλογική έρευνα του ΙΓΜΕ, αντικειμενικά, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί το 

μέγεθος και το είδος των απαιτούμενων έργων για την ανάσχεση της πλημμυρικής παροχής των 

ρεμάτων, αφού αυτό ήταν εφικτό μόνο μετά τη σύνταξη και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των 

ίδιων των μελετών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης (υδρολογική, έλεγχος 

επάρκειας, τοπογραφική, κλπ). Όσον αφορά δε, στο μέγεθος των έργων (φραγμάτων ανάσχεσης) 

που θα μελετηθούν συμπληρωματικά, στα ανωτέρω έρχεται να προστεθεί και το γεγονός της 

πυρκαγιάς του περασμένου Αυγούστου στην περιοχή των Βιλίων, που έπληξε μέρος των υπό 

μελέτη λεκανών απορροής, με τις προκύπτουσες δυσμενείς συνέπειες στις συνθήκες απορροής 

των ρεμάτων, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην υπό εκπόνηση μελέτη. 

Επίσης, με την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών δεν τροποποιείται, ούτε επεκτείνεται το 

αρχικό φυσικό αντικείμενο της μελέτης, αλλά αντιθέτως αποκτά αρτιότητα, προκειμένου το 

συνολικό έργο που θα προταθεί και θα κατασκευαστεί να είναι λειτουργικό και να επιτύχει το 

σκοπό του, ο οποίος είναι η διασφάλιση των παρακείμενων και κατάντη περιοχών, αλλά και της 

ίδιας της πόλης της Μάνδρας, έναντι του πλημμυρικού  κινδύνου. 

Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης 

Κινδύνων Πλημμύρας της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων/Γενική Γραμματεία Φυσικού 

Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2η Έκδοση, Ιούνιος 

2020), η περιοχή μελέτης εμπίπτει στις  Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (α/α 5. 

GR06RAK0005 - Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου - Ελευσίνας). 

Επομένως, βάσει των παραπάνω εκτεθέντων, πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του Ν.4412/2016 για τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης και  έχουν εφαρμοστεί τα 

αναφερόμενα στο Άρθρο 186 του Ν.4412/2016 περί Τροποποίησης σύμβασης κατά τη διάρκειά 

της. 

Επιβάλλεται λοιπόν η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνει τις 

παραπάνω νέες μελέτες, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συνολικού 

αντικειμένου της μελέτης, ώστε το μελετώμενο έργο να είναι άρτιο, πλήρως λειτουργικό και να 

επιτύχει το σκοπό του. 

ΣΤ.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ης Σ.Σ. 

Η δαπάνη για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών: Μελέτη Υδραυλικών έργων 

(κατηγορία μελέτης 13),  ανέρχεται στο ποσό των 605.406,49 ευρώ (χωρίς την έκπτωση) ή 

260.324,79 ευρώ (με την έκπτωση).  

Η συνολική δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία Μελέτης Δαπάνη 1ης Σ.Σ. (€) 

1. Υδραυλική μελέτη 260.324,79 

2. Τοπογραφική μελέτη 0,00 

3. Περιβαλλοντική μελέτη 0,00 

4. Γεωλογική μελέτη 0,00 

5. Γεωτεχνική μελέτη 0,00 

6. Απρόβλεπτα 15% 39.048,72 
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Κατηγορία Μελέτης Δαπάνη 1ης Σ.Σ. (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 299.373,51 

 ΦΠΑ 24% 71.849,64 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης Σ.Σ. 371.223,15 

Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 299.373,51 ευρώ (με την 

έκπτωση και τα απρόβλεπτα 15%, πλέον ΦΠΑ) ή 371.223,15 ευρώ (με την έκπτωση, τα 

απρόβλεπτα 15% και το ΦΠΑ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό (299.373,51/ 598.935,23 =) 49,98 % 

της αρχικής σύμβασης (<50%). 

Ζ. ΣΥΝΤΑΞΗ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογήσει τις επιπλέον μελέτες που δεν περιλαμβάνονταν 

κατά είδος στην αρχική σύμβαση και περιλαμβάνει 32 νέες τιμές (Άρθρα 1 έως 32). Τα Άρθρα 1, 

2 και 10 έως 32 (25 άρθρα) αφορούν σε μελέτες της αρχικής σύμβασης, και τα Άρθρα 3 έως 9 (7 

άρθρα), αφορούν σε μελέτες της Συμπληρωματικής Σύμβασης. 

Ο υπολογισμός της αμοιβής των νέων μελετών έγινε σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών, όπως εγκρίθηκε από την με Αριθμ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5- 2017 Απόφαση του 

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)» (ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-2017). 

Ειδικά, στο υπολογισμό των Άρθρων 3, 4, 5 και 6, που αφορούν στις μελέτες των φραγμάτων 

τέθηκε μειωτικός συντελεστής Λ=30%,  λόγω μη εκπόνησης των μελετών που απαιτούνται σε 

φράγματα ταμίευσης (όπως μελέτη έργων εκτροπής, υδροληψίας, κλπ) και περιλαμβάνονται στο 

σχετικό άρθρο του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών (ΥΔΡ.9 - Χωμάτινα, λιθόρριπτα και 

φράγματα βαρύτητας) και στις αντίστοιχες προδιαγραφές. 

Η. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Σ.Π. και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι μεταβολές που έχουν επέλθει σε σχέση με την αρχική 

σύμβαση: 

Κατηγορία Μελέτης 
Συμβατική 

Δαπάνη (€) 

Δαπάνη 

1ου ΣΠ (€) 

Δαπάνη 

1ης Σ.Σ. (€) 

Δαπάνη 1ου 

Σ.Π. & 1ης 

Σ.Σ. 

1

.

.

. 

Υδραυλική μελέτη 363.011,57 350.419,15 260.324,79 610.743,94 

2

. 

Τοπογραφική μελέτη 68.484,05 68.484,05 0,00 68.484,05 

3

. 

Περιβαλλοντική 

μελέτη 

40.431,88 79.444,49 0,00 79.444,49 

4

. 

Γεωλογική μελέτη 13.155,72 50.329,74 0,00 50.329,74 

5

. 

Γεωτεχνική μελέτη 35.730,02 48.882,02 0,00 48.882,02 

ΣΥΝΟΛΟ 520.813,24 597.559,45 260.324,79 857.884,24 

Απρόβλεπτα 15% 78.121,99 1.375,78 39.048,72 40.424,50 

ΣΥΝΟΛΟ 598.935,23 598.935,23 299.373,51 898.308,74 

 ΦΠΑ 24% 143.744,46 143.744,46 71.849,64 215.594,10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 742.679,69 742.679,69 371.223,15 1.113.902,84 

Συνοπτικά οι αμοιβές αυτές (χωρίς ΦΠΑ)  είναι : 

Αμοιβή Αρχικής Σύμβασης :                                             598.935,23  ευρώ  

Αμοιβή 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης:                                299.373,51  ευρώ    
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Σύνολο αμοιβών (χωρίς ΦΠΑ):                                     898.308,74 ευρώ  

H συνολική δαπάνη 1ου Σ.Π. ανέρχεται στο ποσό των 898.308,74 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και δεν 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, ήτοι το ποσό των 

(598.935,23 Χ 1,50 =)  898.402,85 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ.1 του Ν.4412/2016. 

Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 299.373,51 ευρώ (πλέον 

ΦΠΑ) ή 371.223,15 ευρώ (με το ΦΠΑ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό (299.373,51/ 598.935,23 =) 

49,98 % της αρχικής σύμβασης (<50%). 

Θ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο ανάδοχος με την από 29/10/2021 αίτησή του (αρ.πρωτ.911247/29-10-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ), πρότεινε οι 

συμπληρωματικές μελέτες να εκπονηθούν σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την 

υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης. 

Και επειδή: 

1. Για τη μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147), όπως ισχύει 

σήμερα, και ειδικότερα για την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, τα άρθρα 132 και 

186 του νόμου. 

2. Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης, συνολικής δαπάνης 1.113.902,84 ευρώ (με το 

ΦΠΑ), συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. 

3. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

και περιλαμβάνει τη δαπάνη για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών που προέκυψαν 

κατά την εκπόνηση της μελέτης και:  

α)  είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης, καθόσον εάν δεν 

εκτελεστούν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η αρχική σύμβαση,  

β)  οφείλονται σε μη προβλέψιμες περιστάσεις και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και να 

ενταχθούν στην αρχική σύμβαση και  

γ) δεν δύναται να διαχωριστούν, από τεχνική και οικονομική άποψη, από την αρχική σύμβαση, 

χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή. 

4. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, δαπάνης 371.223,15 ευρώ (με το ΦΠΑ), αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 49,98 % της αρχικής σύμβασης, δηλαδή είναι  μικρότερη από το 50% του ποσού της 

αρχικής σύμβασης και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου για την έγκυρη σύναψή 

της. 

5. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει 32 νέες τιμές, που αφορούν στην αρχική και στη 

συμπληρωματική σύμβαση, και συντάχθηκε με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών. 

όπως εγκρίθηκε από την με Αριθμ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-2017). 

6. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, λόγω αύξησης του μελετητικού αντικειμένου, ο δε 

χρόνος των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 

κρίνεται επαρκής και εύλογος για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών. 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

Την έγκριση: 

Α)  του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης:  «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
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ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ», συνολικής δαπάνης 1.113.902,84 ευρώ (με απρόβλεπτα 
και ΦΠΑ), 

Β)  σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης, ποσού 371.223,15 ευρώ (με 
απρόβλεπτα και ΦΠΑ), 

Γ) παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερεις (4) μήνες, 
από την υπογραφή της 1ης Σ.Σ., με αντίστοιχη αύξηση του καθαρού μελετητικού χρόνου 
της αρχικής σύμβασης, για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών, 

για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
1. Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης:  «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ 
ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ», συνολικής δαπάνης 1.113.902,84 ευρώ (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ), 

2. Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης, ποσού 371.223,15 ευρώ 
(με απρόβλεπτα και ΦΠΑ), 

3. Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερεις (4) 
μήνες, από την υπογραφή της 1ης Σ.Σ., με αντίστοιχη αύξηση του καθαρού μελετητικού χρόνου της 
αρχικής σύμβασης, για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών. 

 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση με την παρατήρηση: «Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας κλείνει σε ισοζύγιο με το αρχικό 
συμβατικό αντικείμενο. Το κόστος των πρόσθετων εργασιών καλύπτεται κύρια από τα απρόβλεπτα 
(κατά 76.746 €) και από τη μείωση του κόστους της Υδραυλικής Μελέτης (κατά 12.592 €). Η 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) περιλαμβάνει την εκπόνηση 5 νέων μελετών (!) 
κατηγορίας υδραυλικών έργων και 2 συμπληρωματικών μελετών. Οι νέες μελέτες αναφέρονται σε 4 
φράγματα ανάσχεσης και μία λιμνοδεξαμενή, η αναγκαιότητα των οποίων αποδίδεται σε 
επικαιροποιημένα δεδομένα που πάρθηκαν υπόψη, μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι ένα 
μικρό, ανάντη μέρος των λεκανών απορροής των δύο ρεμάτων κάηκε στις πρόσφατες πυρκαγιές. 
Με την υπόψη τροποποίηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου προκύπτει πρόσθετη δαπάνη 
371.223,2 € έναντι αρχικής συμβατικής 742.679,7 €, υπέρβαση κατά 49,98% (!) εξαντλώντας 
πρακτικά το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 50%. Περίπτωση, που μόνο ως σύμπτωση δεν μπορεί 
να εκληφθεί παραπέμποντας και σε άλλους παράγοντες. Στο θέμα Γ όμως (4μηνη παράταση για τις 
5 νέες και 2 συμπληρωματικές μελέτες) δεν υφίσταται ειδική και τεκμηριωμένη προς τούτο εισήγηση 
καθώς προϋποθέτει πρώτα την έγκριση των θεμάτων Α και Β. Για τον λόγο αυτό το θέμα Γ πρέπει 
να αποσυρθεί. Δεδομένου ότι δεν έγινε δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα καταψηφίζουμε το θέμα στο 
σύνολό του.». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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