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«ΣΥΜΦΩΝΙΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ» 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθορίζεται το αντικείμενο εργασιών για την εκπόνηση 
μελετών που άπτονται θεμάτων υδραυλικών μελετών, οι οποίες θα εκτελεστούν από τον 
Ανάδοχο της Συμφωνίας- Πλαίσιο για έργα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Επιπλέον καθορίζονται τα γενικά καθήκοντα του Αναδόχου έναντι του Εργοδότη ως προς το 
είδος και την ποιότητα του μελετητικού έργου που θα παραχθεί, χωρίς όμως να είναι γνωστά 
ο ακριβής προσδιορισμός των επιμέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης των 
επιμέρους συμβάσεων, οι τιμές και οι ποσότητες αυτών. 
 
Το Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν προκύπτει ανάγκη εκπόνησης Υδραυλικής μελέτης, θα 
απευθύνει στον Ανάδοχο πρόσκληση για υπογραφή της επιμέρους σύμβασης 
γνωστοποιώντας του Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών. 
 
 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Σκοπός της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι η εκπόνηση Υδραυλικών Μελετών Οριοθετήσεων  και 
Διευθετήσεων Υδατορεμάτων στον Ν. Θεσσαλονίκης. Οι οριοθετήσεις θα αφορούν σε 
τμήματα υδατορεμάτων που έχουν εμφανίσει κατά το παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα ή 
πρόκειται να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν δραστηριότητες εκατέρωθεν ή πλησίον 
αυτών, με στόχο την κύρωση των πολυγωνικών γραμμών οριοθέτησης και τον προσδιορισμό 
του εύρους της κοίτης για καθαρισμούς και απομάκρυνση φερτών υλών.  Τα προς διευθέτηση 
τμήματα θα αφορούν σε μήκη υδατορεμάτων που έχουν υποστεί αλλαγές στα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά τους, (αλλοιώσεις μαιανδρισμών, υποσκαφές, υπερχειλίσεις, κίνδυνος 
ανάσχεσης πρανών),  ή σε τμήματα που απαιτείται έλεγχος και διόδευση της πλημμυρικής 
παροχής. Επίσης θα εκπονηθούν υδραυλικές μελέτες ελέγχων επάρκειας υφιστάμενων 
τεχνικών έργων (οχετών, ανοίγματα γεφυρών) για τη διασφάλιση της επαρκούς διέλευσης 
των μέγιστων πλημμυρικών παροχών.  
 
 

 
3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ 

Ο ανάδοχος της Συμφωνίας Πλαίσιο θα πρέπει να έχει πτυχίο τάξης  

Β΄ και πάνω στην Κατηγορία 13 Υδραυλικές  Μελέτες. 

Οι τάξεις καλούμενων πτυχίων προκύπτουν από την διάταξη της παρ. 2,εδαφ. ε του άρθρου 
77 του Ν.4412/2016, που ορίζει «στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο μπορούν να 
λάβουν μέρος οικονομικοί φoρείς εγγεγραμμένοι σε όλες τις τάξεις πτυχίου κάθε κατηγορίας 
μελετών της περίπτωσης (15) της παρ. 3 του άρθρου 2, μεταξύ της τάξης πτυχίου που 
προσδιορίζεται από το μέσο μέγεθος προεκτιμώμενης αμοιβής των επί μέρους συμβάσεων 
που πρόκειται να ανατεθούν, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή και το εβδομήντα 
πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της συμφωνίας πλαισίου» 
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Τα όρια πτυχίων μελετών (σύμφωνα με το Π.Δ.138/2009) για την περίοδο 21-3-2018 έως 20-
3-2019 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4/2018 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με 
αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/16-03-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16) για την 
κατηγορία 13 Υδραυλικές Μελέτες καθορίζονται ως εξής: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΚ Α ΤΑΞΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ 
από εώς από εώς από εώς από εώς 13 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

1,211 

 48.440,00 24.220,00 121.100,00 84.770,00 387.520,00 217.980,00 871.920,00 

 

Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω πίνακα ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει πτυχίο 
Τάξης Α΄, Β΄ ή Γ΄. Σύμφωνα όμως με την παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.4278 (ΦΕΚ157/Α/4-8-
2014) τα κατώτατα όρια καταργούνται με αποτέλεσμα ο Ανάδοχος οφείλει να έχει πτυχίο 
τάξης B΄ και πάνω (549.217,44/9=61.024,16) και να έχει εκπονήσει την τελευταία πενταετία 
τουλάχιστον  μία υδραυλική μελέτη που αφορά σε οριοθέτηση ρεμάτων και μία τουλάχιστον 
υδραυλική μελέτη που αφορά σε διευθέτηση ρεμάτων. 

 
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Ο Ανάδοχος της συμφωνίας πλαίσιο θα συμβουλεύεται τις αρχές και τις υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τα έργα για τα οποία θα εκπονηθούν υδραυλικές μελέτες. 
Κατά την έναρξη των επιμέρους μελετών, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τον Επιβλέποντα της 
σύμβασης για οποιοδήποτε θέμα. Η επικοινωνία θα διέπεται από τους κανόνες διασφάλισης 
ποιότητας. 
 
 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΜΟΙΒΗ 
 

Η έναρξη κάθε ξεχωριστής ανάθεσης θα γίνεται κατόπιν υπογραφής σύμβασης, στην οποία 
θα καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της μελέτης, τα στάδια εκπόνησης και η διάρκεια 
των εργασιών για την πλήρη επίδοση της μελέτης. Η σύμβαση θα υπογράφεται εντός 10 
ημερών από το έγγραφο γνωστοποίησης του ειδικού αντικειμένου της μελέτης στον 
Ανάδοχο. Επίσης θα του κοινοποιούνται τα ονόματα και τα στοιχεία των Μελετητών που 
εκπόνησαν τα άλλα στάδια μελετών. Για κάθε επιμέρους μελέτη θα εκπονείται 
χρονοδιάγραμμα. 
 
Η αμοιβή κάθε επιμέρους μελέτης θα καθορίζεται στην επιμέρους σύμβαση σύμφωνα με τον 
κανονισμό ΔΜΕΟ /α/ο/1257 (ΦΕΚ1162/Β/2005) Προεκτιμώμενων αμοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών, αφού επιδεχθεί την προσφερθείσα έκπτωση και θα επιμερίζεται σε 80% κατά 
την υποβολή της μελέτης στην Υπηρεσία και 20% κατά την έγκριση της μελέτης από την 
αρμόδια Υπηρεσία. 
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6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

Όλα τα υποβληθέντα στοιχεία θα παραδίδονται εκτυπωμένα σε χαρτί και ψηφιακή μορφή σε 
όσα αντίγραφα απαιτούνται. 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα             Η Αν. Προϊσταμένη ΤΕΔΠ/ΥΤΕ/ΜΕΘ 

 

Κλεοπάτρα Κουρούπη    Ελένη Διαμαντή 

Πολ.Μηχανικός με Β’ β.   Αγρ.-Τοπ. Μηχανικός με Α’β. 

 

       

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.615545(14256) απόφασηi 

Ο Αν. Προϊστάμενος ΥΤΕ/ΜΕΘ 

 

Δημήτριος Αγγελίδης 

Πολ.Μηχανικός με Α’β. 
 
 
                                                   
i Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 
4412/2016).
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