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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν τεύχος αποτελεί τμήμα του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης ή Τεχνικής Υπηρεσίας και 
συγκεκριμένα του Υποφακέλου πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και συντάχθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 8 του Ν. 4412/2016. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

Α.1) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης σε σχέση και με την 
προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί. 

Α.2) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου. Το περιεχόμενο του τεύχους αποτελείται κυρίως από την 
τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά 
στα διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες που σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη ή 
υπηρεσία, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής, 
τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες που απαιτούνται για την προώθηση της μελέτης και ποσοτικά 
στοιχεία φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, που κατά την εκτίμηση του κυρίου του έργου απαιτούνται 
για την υλοποίηση του έργου και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών. 

Α.3) το πρόγραμμα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών για 
την ολοκλήρωση του αντικειμένου και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Α.4) την προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης και την τεκμηρίωσή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ. 8 του άρθρου 53 (σε ξεχωριστό τεύχος). 

 

 

2 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2.1 Αντικείμενο της μελέτης  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την 
αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία του βόρειου και του νότιου τομέα Κορωπίου και πιο 
συγκεκριμένα των περιοχών Καρελά, Κίτσι, Αγ. Μαρίνα και Κορωπί του Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με την 
σχετική Απόφαση ΚΣΕ. Συνοπτικά, οι μελέτες αυτές αφορούν στην αποχέτευση ομβρίων έκτασης περίπου 
1.040 ha του Δήμου (σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης), στον έλεγχο επάρκειας τμημάτων του 
υφισταμένου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, στην διευθέτηση του ρέματος που διέρχεται εντός 
του οικισμού Κίτσι (σε επίπεδο προμελέτης) και στην μελέτη συλλεκτήριου αγωγού στην περιοχή Αγ. 
Ιωάννης (σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης), αλλά και γενικότερα στην επίλυση των 
καταγεγραμμένων πλημμυρικών προβλημάτων του Δήμου. Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται 
οι απαιτούμενες υδραυλικές μελέτες και οι αντίστοιχες τοπογραφικές αποτυπώσεις. 

 

2.2 Περιγραφή περιοχής μελέτης  

O Δήμος Κρωπίας είναι δήμος της ανατολικής Αττικής. Βρίσκεται στην περιοχή των Μεσογείων και 
συνορεύει με τους δήμους Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγμένης. Αποτελείται από ένα κοινοτικό διαμέρισμα, καταλαμβάνει έκταση 
103,1 km2https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B
D%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%
CE%BF και ο πληθυσμός του σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 30.307 
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κάτοικοιhttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CF%89
%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82 - cite_note-1. Έδρα του δήμου είναι το Κορωπί.  

Ο δήμος περιλαμβάνει τους παρακάτω αυτοτελείς οικισμούς: 

 το Κορωπί με πληθυσμό 19.164 κατοίκους. Είναι από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση για 
μόνιμη κατοικία μετά τα μεγάλα έργα που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.  
 
Επικοινωνεί με το κέντρο της Αθήνας μέσω των νοτίων προαστίων, από τη λεωφόρο Βάρης-
Κορωπίου. Επίσης βρίσκεται κοντά στο σταθμό του μετρό και προαστιακού «Κορωπί», την Αττική 
Οδό και το αεροδρόμιο των Σπάτων.  
 

 η Αγία Μαρίνα με πληθυσμό 4.462 κατοίκους είναι παραθαλάσσια κωμόπολη της Αττικής, από την 
πλευρά του Σαρωνικού, αμέσως μετά τη Βάρκιζα και την «Τρύπα Καραμανλή», πάνω στον 
παραλιακό δρόμο Αθήνας-Σουνίου (Λ. Αθηνών-Σουνίου). Έχει μέσο σταθμικό υψόμετρο 5 μ. και 
απέχει από την Αθήνα 35 χλμ. περίπου, προς τα ΝΑ. Συνορεύει βόρεια με τη Βάρη, ανατολικά με 
το Κορωπί, και δυτικά και νότια βρέχεται από το Σαρωνικό Κόλπο. 
 

 ο Άγιος Δημήτριος με πληθυσμό 1.011 κατοίκους, συνορεύει στα βόρεια-βορειοδυτικά με την Αγία 
Μαρίνα Κορωπίου, στα ανατολικά με τον Κουβαρά, στα νότια και στα δυτικά βρέχεται από 
τον Σαρωνικό κόλπο σε μια απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από το 35ο έως το 37ο χλμ. της Λ. 
Αθηνών-Σουνίου, συνορεύει επίσης με το Λαγονήσι στη θέση Γαλάζια Ακτή, καθώς και με 
τα Καλύβια Θορικού.  
 
Ο οικισμός διασχίζεται από την οδό Αγίου Δημητρίου, που ξεκινά από τη Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας 
Κορωπίου και καταλήγει στο 37ο χιλιόμετρο της Λ. Αθηνών-Σουνίου, η οδός Απειράνθου είναι το 
όριο με τη θέση Γαλάζια Ακτή Λαγονησίου, ενώ μια δεύτερη πρόσβαση στον Άγιο Δημήτριο από τα 
Καλύβια γίνεται από την οδό Γαλάζιας Ακτής, πρώτο παράλληλο δρόμο με την Απειράνθου. O 
οικισμός ήταν παλαιότερα καθαρά αγροτικής μορφής. Σήμερα παραμένει αραιοκατοικημένος, και 
περιλαμβάνει κυρίως εξοχικές (αλλά και μόνιμες) κατοικίες, κυρίως υψηλής αξίας, αφού γειτνιάζει 
με την περιοχή Γαλάζια Ακτή Λαγονησίου, έναν από τους πιο δημοφιλείς τόπους παραθερισμού 
στην Αττική τους θερινούς μήνες. Ο οικισμός συνεχίζεται κατά μήκος της οδού Αγίου Δημητρίου 
στους πρόποδες του όρους Βόρος, μέχρι περίπου 500 μέτρα πριν τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο 
Αγίας Μαρίνας. 
 

 ο Καρελλάς με πληθυσμό 1.579 κατοίκους βρίσκεται ανατολικά του Υμηττού ανάμεσα 
στο Κορωπί και την Παιανία, κοντά στην βιομηχανική ζώνη της Παιανίας. Ο οικισμός αποτελείται 
κυρίως από νεόκτιστα σπίτια. Αναπτύχθηκε ραγδαία μετά την κατασκευή του νέου αεροδρομίου 
της Αθήνας στα Σπάτα. Ο πληθυσμός έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια, κάτι 
που χαρακτηρίζει γενικότερα τις περιοχές των Μεσογείων. 
 

 το Κίτσι με πληθυσμό 4.091 κατοίκους βρίσκεται νοτιοανατολικά του Υμηττού ανάμεσα 
στη Βάρη και το Κορωπί, κατά μήκος της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου. Ο οικισμός αποτελείται 
κυρίως από νεόκτιστα σπίτια. Αναπτύχθηκε και αυτός ραγδαία μετά την κατασκευή του νέου 
αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα Η πληθυσμιακή του εξέλιξη είναι χαρακτηριστική της 
πληθυσμιακής έκρηξης στα Μεσόγεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. 
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Περιοχή μελέτης 

 

Γεωμορφολογία  

Στην περιοχή μελέτης εμφανίζονται αλπικοί και μεταλπικοί σχηματισμοί, με τους μεταλπικούς να 
υπέρκεινται των αλπικών. Τα αλπικά πετρώματα εμφανίζονται κυρίως στους ορεινούς όγκους και τους 
λόφους και ανήκουν στην Πελαγονική Ζώνη. Πρόκειται για ασβεστόλιθους, μάρμαρα, σχιστόλιθους, 
φυλλίτες, δολομίτες και οφιόλιθους. Οι μεταλπικοί σχηματισμοί είναι αποθέσεις του Νεογενούς και του 
Tεταρτογενούς, ενώ υπάρχει περιορισμένη εμφάνιση μαγματικής διείσδυσης. 
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Χαρτογράφηση περιοχής μελέτης (Λιώσης, 2013) 

 

Κλίμα  

Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής ανήκει στον ξηρό μεσογειακό τύπο και εμφανίζει κατά τη χειμερινή 
κυρίως περίοδο τα χαρακτηριστικά του κλίματος των εύκρατων ζωνών, με ήπιους και υγρούς χειμώνες, και 
κατά τη θερινή τα χαρακτηριστικά του κλίματος των υποτροπικών ζωνών των υψηλών πιέσεων, με θερμά 
και ξηρά καλοκαίρια. Οι δυναμικοί παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση του κλίματος της περιοχής 
είναι τα συστήματα χαμηλών πιέσεων (υφέσεις) του Ατλαντικού και της Δυτικής Μεσογείου, ο σιβηρικός 
αντικυκλώνας, ο αντικυκλώνας των Αζορών και οι κινητοί αντικυκλώνες της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι 
προκαλούν αστάθεια στον καιρό της ψυχρής κυρίως περιόδου. 
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Οι γενικές αυτές κλιματικές συνθήκες της περιοχής μελέτης εμφανίζουν τοπικές διαφοροποιήσεις και 
εναλλαγές που οφείλονται σε φυσικούς και γεωγραφικούς παράγοντες. Το ανάγλυφο είναι κατά τόπους 
αρκετά έντονο, εμφανίζοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις των μορφολογικών του χαρακτηριστικών, 
όπως είναι το υψόμετρο, η κλίση και ο προσανατολισμός. Τα χαρακτηριστικά αυτά των ορεινών και 
ημιορεινών τμημάτων επιδρούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στο μικροκλίμα των διάφορων 
περιοχών εντός του δήμου. Επιπλέον η απόσταση από τη θάλασσα επηρεάζει ποικιλότροπα τη 
διαμόρφωση των μεσοκλιματικών συνθηκών. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που επιδρά στη 
διαμόρφωση του κλίματος, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με τους προηγούμενους, είναι η βλάστηση και η 
εκάστοτε ποιοτική κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

 

Βιοκλιματικός Χάρτης περιοχής μελέτης (Μαυρομάτης Γ., 1978) 

 

2.3 Περιγραφή αντικειμένου 

Τα έργα αφορούν στην αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία του συνόλου σχεδόν του Δήμου 
Κρωπίας. Τα στοιχεία του φυσικού αντικείμενου των έργων, ποιοτικά και ποσοτικά (που χρησιμοποιούνται 
για την προεκτίμηση της αμοιβής των Υδραυλικών και Τοπογραφικών μελετών), είναι τα ακόλουθα: 

 

Υδραυλική μελέτη 

Αντικείμενο της υδραυλικής μελέτης είναι τα εξής: 
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 Η συλλογή, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, Δήμου Κρωπίας Περιφέρειας Αττικής – ΔΤΕ 
Περιφέρειας Ανατ. Αττικής,  ΕΥΔΑΠ – ΟΚΩ (φυσικό αέριο, οπτικές ίνες, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.): 

o όλων των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν τα υφιστάμενα έργα αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων και τυχόν τροποποιήσεών τους, 

o όλων των υφιστάμενων μελετών με αντικείμενο έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων,  
o όλων των διαθέσιμων στοιχείων των δικτύων ΟΚΩ. 

 Η αξιολόγηση της παροχετευτικότητας (έλεγχος επάρκειας) των υφιστάμενων έργων αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 15 km στο Κορωπί. 

 Η εκπόνηση προμελέτης και οριστικής μελέτης του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων των 
οικισμών (σε έκταση 1020 ha περίπου) 

o Καρελλάς 

o Αγ. Μαρίνα 

o Κίτσι 

o Κορωπί (τμήμα του δικτύου είναι κατασκευασμένο και υφίσταται παλαιά μη 
εφαρμοσμένη οριστική μελέτη που για τις ανάγκες της παρούσας λαμβάνεται ως 
προμελέτη) 

 Η εκπόνηση προμελέτης διευθέτησης του ρέματος που διέρχεται εντός του οικισμού Κίτσι 

 Η εκπόνηση προμελέτης και οριστικής μελέτης συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων στην περιοχή Αγ. 
Ιωάννης 

 Η σύνταξη των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

 

Τελικοί αποδέκτες των έργων (μέσω των κατασκευασμένων κύριων συλλεκτήρων) για το Κορωπί είναι 
η τάφρος Τ2 των αντιπλημμυρικών έργων του τμήματος Α17 που έχει κατασκευασθεί στην παραλλαγή 
της οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου και στην τάφρο Τ0 που εκβάλλει στη φυσική κοίτη του Ρέματος 
Ερασίνου, στον υφιστάμενο αγωγό επί της Βάρης - Κορωπίου καθώς και στο κατά τόπους υφιστάμενο 
υδρογραφικό δίκτυο για τους υπόλοιπους οικισμούς.  

 

Τοπογραφική μελέτη 

Αντικείμενο της τοπογραφικής μελέτης είναι τα εξής: 

 Επίγειες αποτυπώσεις συνολικής επιφάνειας 3.600 στρ, οι οποίες θα γίνουν στο πλαίσιο της 
μελέτης των κύριων συλλεκτήρων και των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και σε κλίμακα 1:500.  

 Στην τοπογραφική μελέτη θα πρέπει να αναφερθούν τα πολυγωνομετρικά και τριγωνομετρικά 
σημεία που θα χρειαστεί να ιδρυθούν και να σημανθούν αντίστοιχα. 
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2.4 Υφιστάμενες μελέτες-στοιχεία 

Έως σήμερα έχουν εκπονηθεί μελέτες αναφορικά με το πλημμυρικό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής 
μελέτης με βασικότερες τις ακόλουθες: 

 «Βασικά στοιχεία και προτάσεις για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού αντιπλημμυρικής 
προστασίας περιοχών του Νομού Αττικής» (ΥΠΕΧΩΔΕ Δ10, Ε.Ν.Μ. Ε.Π.Ε., 2004). 

 «Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας» (ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ, 2012). 

 «1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής» (ΥΠΕΕΝ, ΕΓΥ, 2017). 

 «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής» (ΥΠΕΕΝ, ΕΓΥ, 2018). 

 Προμελέτη έργων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και προκαταρτική μελέτη έργων αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων σε περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Κρωπίας, Παιανίας, Σπάτων Ανθούσας, 
Γέρακα, Γλυκών Νερών κτλ (ΕΥΔΑΠ, 1996) 

 

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3.1 Περιγραφή μελετών 

Η μελέτη αφορά στα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας των οικισμών του Βόρειου και 
Νότιου Τομέα Κορωπίου του Δήμου Κρωπίας. Το φυσικό αντικείμενο, ποιοτικά και ποσοτικά, της μελέτης 
περιγράφηκε στην παρ. 2.3 του παρόντος Τεύχους. 

Οι εκπονούμενες μελέτες έχουν ως εξής: 

 Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατ. 13) για τον έλεγχο επάρκειας των υφισταμένων, τη μελέτη των 
νέων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, καθώς και την προμελέτη διευθέτησης ρέματος. Στο 
πλαίσιο της μελέτης αυτής θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων, καθώς 
και το αντίστοιχο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). Οι 
μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΔ 696/1974 
«Περί αμοιβών μηχανικών κλπ», την Εγκύκλιο 11/2018/ΥΠΥΜΕ και την ΥΑ 
ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά 
κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και 
τα κτιριακά έργα». 

 Μελέτες Τοπογραφίας (κατ. 16) για την αποτύπωση της περιοχής μελέτης. Οι μελέτες θα 
εκπονηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΔ 696/1974 «Περί αμοιβών 
μηχανικών κλπ», την Εγκύκλιο 11/2018/ΥΠΥΜΕ και την ΥΑ ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 «Εξειδίκευση 
του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα 
συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα». 

Τα στάδια εκπόνησης των μελετών έχουν ως εξής: 

 Για τις υδραυλικές μελέτες των νέων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων θα εκπονηθούν τα 
στάδια της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης. 

 Για την υδραυλική μελέτη διευθέτησης ρέματος θα εκπονηθεί το στάδιο της Προμελέτης 
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 Οι υποστηρικτικές (τοπογραφικές) μελέτες και ο έλεγχος επάρκειας υφιστάμενου δικτύου θα 
εκπονηθούν σε ένα στάδιο. 

 

3.2 Παραδοτέα μελετών 

Όλα τα παραδοτέα θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή σε ένα (1) αντίτυπο στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3.3 Ισχύουσες διατάξεις-κανονισμοί-προδιαγραφές  

Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις, κανονισμούς και προδιαγραφές:  

 Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4782/2021. 

 Το Π.Δ.696/1974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις προδιαγραφές των μελετών.  

 Ο Ν.3316/2005 και τα εκτελεστικά του διαταγμάτων, κατά το μέρος τους που διατηρήθηκαν σε 
ισχύ με την περ. (40) της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  

 Η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β’/2006) «Εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001». 

 Η Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519/Β’/2017) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών & παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 
8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016». 

 Η εγκύκλιος 11/27-11-2018/ΥΠ.Υ.ΜΕ. «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του 
Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι)». 

 Η Υπουργική Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 (ΦΕΚ 1047/Β’/2019) «Εξειδίκευση του είδους των 
παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά 
(οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα». 

 Τα ισχύοντα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών (Γ.Γ.Υποδομών/ΥΠ.Υ.ΜΕ.) που ισχύουν για την 
σύνταξη του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων.  

 Οι αναλύσεις ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ που ισχύουν για όσες εργασίες δεν περιλαμβάνονται 
στα ενιαία τιμολόγια.  

 Η Υπουργική Απόφαση ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 «Καθορισμός καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση 
του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, 
τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα». 
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3.4 Προθεσμία εκπόνησης της μελέτης 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες 
από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες και δεν 
περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΑΔΙΟ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μ 
1 

Μ 
2 

Μ 
3 

Μ 
4 

Μ 
5 

Μ 
6 

Μ 
7 

Μ 
8 

Μ 
9 

Μ 
10 

Μ 
11 

Μ 
12 

Μ 
13 

Μ 
14 

Μ 
15 

Μ 
16 

Μ 
17 

Μ 
18 

Μ 
19 

Μ 
20 

Μ 
21 

Μ 
22 

Μ 
23 

Μ 
24 

Μ 
25 

Μ 
26 

Μ 
27 

Μ 
28 

Μ 
29 

Μ 
30 

Τοπογραφική Μελέτη                         
      

Συλλογή διαθέσιμων δεδομένων-
μελετών-στοιχείων 

                        
      

Καταγραφή - Αξιολόγηση 
υφισταμένων μελετών έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας 

                        
      

Έλεγχος επάρκειας υφισταμένων 
δικτύων ομβρίων 

                        
      

Προμελέτη νέων δικτύων ομβρίων                         
      

Οριστική μελέτη νέων δικτύων 
ομβρίων 

                        
      

Προμελέτη διευθέτησης ρέματος                         
      

Σύνταξη Τ.Δ., ΣΑΥ-ΦΑΥ                         
      

 
Υπόμνημα:    Καθαρός χρόνος εκπόνησης μελέτης     Ενδεικτικός χρόνος εγκρίσεων 
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4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της παρούσας μελέτης ανέρχεται σε 2.093.900,58 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο αντίστοιχο τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής και χρηματοδοτείται από το 
ΠΔΕ 2021 με κωδικό 2019ΜΠ98500001 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η παρούσα μελέτη ανατίθεται με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016.   

 

6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προς επίτευξη του βέλτιστου τεχνικοοικονομικού αποτελέσματος της 
σύμβασης. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με 
βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, όπως αυτά ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

7 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η αξιολόγηση (έλεγχος επάρκειας) των υφιστάμενων έργων και η 
μελέτη νέων έργων εντός των οικισμών του Δήμου Κρωπίας προς βελτίωση της αντιπλημμυρικής 
προστασίας του. 

Η έλλειψη δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων έχουν ως αποτέλεσμα την συχνή εμφάνιση 
πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία προκαλούν φθορές και καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες και 
δημόσιες υποδομές. Επιπλέον, η έλλειψη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και 
μετά από συνήθεις βροχοπτώσεις, οι οποίες δεν προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, να κατακλύζονται οι 
δρόμοι από όμβρια ύδατα, με άμεσο οικονομικό κόστος και δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
των κατοίκων. Στα φαινόμενα αυτά συντελούν μια σειρά άλλων γεγονότων, όπως μεταβολές στο 
δομημένο περιβάλλον, πυρκαγιές και κλιματική αλλαγή. Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή, επηρεάζει 
δυσμενώς την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην οικονομική 
ανάπτυξη των επιμέρους περιοχών. 

 

Παλλήνη,  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Θ.Θεοφανόπουλος Γ. Ψαρομιχαλάκης Ι. Ασπρουλάκης 
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