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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 277,  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, και ιδίως στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και 

άλλες δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου, τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες 

(γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) 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 και 281 (σε ξεχωριστό τεύχος). 

 

 

2 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) 

2.1 Γενικά  

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης προτίθεται να δημοπρατήσει και κατασκευάσει την ΕΕΛ των 

οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης.  

Οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για την σχετική εργολαβία έχουν συνταχθεί, όμως έχει 

παραστεί η ανάγκη εργασιών ωρίμανσης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών αδειοδότησης και 

εργασιών ωρίμανσης του έργου και ειδικότερα της μελέτης διαρρυθμίσεων αναφορικά με τον 

αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ, καθώς και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΑΕΠΟ. 

 

2.2 Περιγραφή τεχνικού αντικειμένου 

Το έργο της ΕΕΛ των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης αφορά στην κατασκευή των 

καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων από τα κεντρικά αντλιοστάσια Σταυρού και παραλίας 

Βρασνών προς την ΕΕΛ, της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Σταυρού και 

Βρασνών του Δήμου Βόλβης, του αγωγού μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων προς το έργο 

διάθεσης και του αγωγού διάθεσης (φρεάτιο φόρτισης, χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα). 

Οι οικισμοί «Σταυρού» και «Παραλίας Βρασνών» βρίσκονται στις ακτές του Στρυμονικού κόλπου, 

στο μυχό που σχηματίζεται στο δυτικό του άκρο. Οι οικισμοί ευρίσκονται περίπου εκατέρωθεν της 
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εκβολής του ποταμού «Ρήχειου» στη θάλασσα και η απόσταση των κέντρων των οικισμών μεταξύ 

τους είναι περίπου 3 Km. Βορείως του οικισμού «Παραλίας Βρασνών» σε επαφή με αυτόν 

ευρίσκεται ο οικισμός «Ασπροβάλτα». Οι οικισμοί της περιοχής μελέτης ανήκουν στο Δήμο Βόλβης 

και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. 

Η χωροθέτηση της ΕΕΛ των οικισμών έχει καθορισθεί στη θέση «Μάλαμα Πηγάδι» ανάντη της 

Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας. 

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί με τη μέθοδο ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended 

Aeration Activated Sludge) με βιολογική απονιτροποίηση. Λόγω της επιλογής συστήματος 

βιολογικής επεξεργασίας με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού, δεν απαιτείται πρωτοβάθμια 

καθίζηση. Το σύστημα του παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη νιτροποίηση - απονιτροποίηση, 

εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις επεξεργασίας ενώ παρουσιάζει και ευελιξία στις αυξομειώσεις των 

φορτίων. Ο χρόνος αερισμού των λυμάτων είναι μεγαλύτερος του συμβατικού συστήματος ενεργού 

ιλύος ενώ η παραγόμενη ιλύς είναι σε υψηλό βαθμό σταθεροποιημένη. 

Αναλυτικά τα έργα περιγράφονται στα σχετικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και στην εγκεκριμένη 

μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΣΝΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΒΟΛΒΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ – Η/Μ – ΣΤΑΤΙΚΗ – ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)». 

 

2.3 Τοπικές συνθήκες – Ιδιαιτερότητες έργου 

Διοικητικά στοιχεία 

Το έργο υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και συγκεκριμένα βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βόλβης. 

Ο Δήμος Βόλβης συστάθηκε σε εφαρμογή του «Προγράμματος Καλλικράτης» (Νόμος 3852/2010 - 

ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) από τη συνένωση των πρώην Δήμων Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, 

Εγνατίας, Μαδύτου και Ρεντίνας, οι οποίοι αποτελούνταν από 16 Τοπικά Διαμερίσματα. Οι έξι 

πρώην Δήμοι αποτελούν τις σημερινές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. 

Είναι ο δεύτερος σε έκταση Καλλικρατικός Δήμος του Νομού Θεσσαλονίκης με έκταση 782 Km2 και 

έδρα του είναι ο Σταυρός.  

Βρίσκεται στα ανατολικά όρια του Νομού Θεσσαλονίκης και συνορεύει βορειανατολικά με το Νομό 

Σερρών, βορειοδυτικά με τον Δήμο Λαγκαδά, νοτιοανατολικά με το Δήμο Αριστοτέλη και 

νοτιοδυτικά με τον Δήμο Πολυγύρου. Στα Ανατολικά του Δήμου βρίσκεται ο Κόλπος Ορφανού 

(Στρυμωνικός κόλπος), ενώ οι μεγαλύτερες κωμοπόλεις, είναι ο Σταυρός και η Ασπροβάλτα. 

Ειδικότερα, το έργο χωροθετείται στο ανατολικό τμήμα του Δήμου, στην παράκτια ζώνη του 

Στρυμονικού κόλπου (στο μυχό που σχηματίζεται στο δυτικό άκρο του) και εντός των ορίων των 

Δημοτικών Κοινοτήτων (Δ.Κ.) Σταυρού και Βρασνών. 

Πληθυσμιακά στοιχεία 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, ο συνολικός μόνιμος 

πληθυσμός του Δήμου Βόλβης, ανέρχεται, σε 23.478 κατοίκου, που αντιστοιχεί στο 2,11% του 

συνολικού πληθυσμού του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Γεωγραφικά στοιχεία 
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Ο Δήμος Βόλβης καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας και τμήματα από τα 

όρη που την περιβάλλουν: το Βερτίσκο και τα Κερδύλια στο βορρά και το Στρατωνικό στα 

νοτιοανατολικά. 

Η λίμνη Βόλβη δεσπόζει στο κέντρο του Δήμου και περιβάλλεται από αυτόν, εκτός από μικρό τμήμα 

της όχθης της μήκους 1.500 μέτρων στα βόρεια, που ανήκει στο Δήμο Λαγκαδά. Πρόκειται για τη 

δεύτερη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, με έκταση 68.000 στρεμμάτων και μέγιστο βάθος 

τα 20 μέτρα. Το σχήμα της είναι επίμηκες με μέγιστο μήκος 19,5 χλμ. και πλάτος που ποικίλει από 2 

χλμ. στο κεντρικό της τμήμα, 4 χλμ. στο ανατολικό και 5,5 στο δυτικό. Έχει περίμετρο ακτογραμμής 

54,5 χλμ. και η επιφάνεια της στάθμης των υδάτων της βρίσκεται σε υπερθαλάσσιο ύψος 37 

μέτρων. Είναι μεσοεύτροφη και διαυγής σε μεγάλο βάθος, με αρκετό οξυγόνο ακόμη και τους 

θερινούς μήνες. Τροφοδοτείται από πολυάριθμους χείμαρρους και ρυάκια και περιβάλλεται από 

καλλιεργήσιμη γη, λόφους, στενές ελώδεις ζώνες και καλαμώνες. Η λίμνη είναι βαθύτερη και με 

περισσότερο απότομες όχθες στη βόρεια όχθη και παρουσιάζει απομεινάρια παραλίμνιου δάσους. 

Στα δυτικά, ο Δήμος καταλαμβάνει την ανατολική όχθη της λίμνης Κορώνειας, που αποτελεί μαζί με 

τη Βόλβη ενιαίο οικοσύστημα. Η λίμνη Κορώνεια έχει εμφανίσει από τη δεκαετία του 1980 

ευτροφισμό, λόγω των παρακείμενων στη δυτική της όχθη βιομηχανιών, οι οποίες απέθεταν 

ανεπεξέργαστα τα λύματά τους στη λίμνη. Η παράλληλη ένταση των υδρογεωτρήσεων στην περιοχή 

οδήγησε σε πτώση του υδροφόρου ορίζοντα της λίμνης και γρήγορη μείωση της οξυγόνωσης με 

αποτέλεσμα η λίμνη Κορώνεια να χάσει την ιχθυοπανίδα της από μόλυνση και ασφυξία και να 

φτάσει τον Αύγουστο του 2002 σε σημείο πλήρους αποξήρανσης. Σήμερα, το μέγιστο βάθος της 

λίμνης ξεπερνά το 1,5 μέτρο. 

Ο Ρήχειος είναι ο κύριος ποταμός της περιοχής, μήκους μόλις 8,7 χιλιομέτρων, και συνδέει τη λίμνη 

Βόλβη με το Στρυμονικό κόλπο, στον οποίο και εκβάλλει. Η κοίτη του είναι ρηχή και συντηρείται με 

τεχνητές εκβαθύνσεις που γίνονται κατά καιρούς. Στο πέρασμά του διατρέχει την κοιλάδα των 

Μακεδονικών Τεμπών, μία περιοχή πυκνής δενδρώδους βλάστησης έκτασης 650 στρεμμάτων. Πέριξ 

της Βόλβης υπάρχουν και άλλοι μικροί χείμαρροι με κυριότερους τον Μπογδάνο, τα ρέματα του 

Μελισσουργού και της Απολλωνίας. Η ροή τους παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. 

Ο Δήμος Βόλβης καταλαμβάνει το δυτικότερο τμήμα του Στρυμονικού κόλπου με ακτή 20 χλμ. και 

πλάτος 14 χλμ. Οι ακτές είναι αμμώδεις στο μεγαλύτερο μέρος, αλλά γίνονται βραχώδεις στο νότιο 

τμήμα, μετά τον οικισμό Μηλιές. 

Ανάμεσα από τις λίμνες και νότια της λίμνης Βόλβης υπάρχουν εύφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

Στα βόρεια της Βόλβης κυριαρχούν παρόχθια τα όρη Βόλβης με μέγιστο υψόμετρο τα 659 μ. Τα όρη 

αυτά μαζί με τα όρη Βερτίσκος και Κερδύλια οριοθετούν μια αρκετά μεγάλη κλειστή πεδιάδα στην 

περιοχή της Δ.Ε. Αρέθουσας. 

Εδώ υπάρχουν οι αποξηραμένες λίμνες Μαυρούδα και Λάντζα πλησίον των οικισμών Μαυρούδας 

και Λίμνης αντίστοιχα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η λίμνη Μαυρούδα έχει αναγεννηθεί από τα 

νερά του Βερτίσκου που καταλήγουν σε αυτή και έχει ήδη έκταση 1.200 στρεμμάτων και βάθος 3μ. 

με νέους καλαμώνες και αρκετά είδη ορνιθοπανίδας. Λίγο ανατολικότερα κυριαρχούν τα όρη 

Κερδύλια με μέγιστο υψόμετρο τα 1092 μέτρα. 

Το προς κατασκευή έργο χωροθετείται στη στενή πεδινή περιοχή της Ασπροβάλτας που 

αναπτύσσεται με κύριο άξονα διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ μεταξύ του Στρυμονικού κόλπου ανατολικά και τα 

όρη Βόλβης δυτικά.  
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Οι μορφολογικές κλίσεις στην άμεση περιοχή του έργου είναι πολύ ήπιες με τις πιο έντονες να 

καταγράφονται στην περιοχή της ΕΕΛ, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν το 2%. 

Στην υπόλοιπη περιοχή ανάπτυξης των αγωγών οι μορφολογικές κλίσεις είναι ακόμα ηπιότερες με 

τις πιο έντονες να μην υπερβαίνουν το 0,5%.  

Ανάντη της θέσης της ΕΕΛ η μορφολογία γίνεται ορεινή με κλίσεις που τοπικά μπορεί να πλησιάζουν 

και το 100%, ενώ κατά θέσεις η μορφολογία μεταπίπτει σε χαραδρωτική. Αμέσως ανάντη της ΕΕΛ 

δεσπόζει η κορυφή Αλωνούδι με υψόμετρο 180μ. περίπου.  

Στην άμεση περιοχή μελέτης ο κυριότερος υδρογραφικός άξονας είναι ο ποταμός Ρήχιος, ο οποίος 

μάλιστα διασταυρώνεται από τον αγωγό μεταφοράς που εκκινεί από το αντλιοστάσιο ΑΝΤ.Σ3. Ο 

ποταμός διαρρέει το φαράγγι της Ρεντίνας στα δυτικά και εισέρχεται στην πεδινή ζώνη του Σταυρού 

και της Παραλίας Βρασνών. Άλλος υδρογραφικός άξονας της περιοχής είναι το ρέμα Ξερολάκκι, το 

οποίο όμως δε διασταυρώνεται από κάποιο στοιχείο του υπό αδειοδότηση έργου.  

Και οι δύο υδρογραφικοί άξονες αποστραγγίζουν τις ανατολικές υπώρειες των ορέων Βόλβης και 

εκβάλλουν στην παραλιακή ζώνη της Παραλίας Βρασνών στο Στρυμονικό κόλπο.  

Οικολογικά ευαίσθητες-προστατευόμενες περιοχές 

Με βάση την ΚΥΑ 6919/2004 (ΦΕΚ 248/05-03-2004) οι λιμναίες, χερσαίες και υδάτινες περιοχές του 

υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας και των Μακεδονικών Τεμπών 

χαρακτηρίστηκαν ως Εθνικό Πάρκο, με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Βόλβης 

– Κορώνειας και των Μακεδονικών Τεμπών». Εντός του Εθνικού Πάρκου καθορίζονται ζώνες 

προστασίας και συγκεκριμένοι όροι και χρήσεις γης, με βάση τα όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 6919/2004, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 39542/2008 (ΦΕΚ 441/09-10-2008). 

Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου περιλαμβάνονται:  

 δύο μνημεία της φύσης 

- Οι δύο πλάτανοι του Σχολαρίου (ΦΕΚ 281/Β/1975) 

- Ο πλάτανος της Απολλωνίας - Σταυρός Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 589/Β/1985) 

 τρεις περιοχές του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 

2000 

Τμήμα του προγραμματιζόμενου έργου διέρχεται εντός δύο περιοχών του Δικτύου Natura 

2000. Πρόκειται για την ΕΖΔ «ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» (GR1220003) έκτασης 

2.905,16 ha και την ΖΕΠ «ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ, ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ» (GR1220009) έκτασης 26.947,81 ha. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης απαντάται 

μία ακόμα περιοχή του Δικτύου. Πρόκειται για την ΕΖΔ «ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ- 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» (GR1220001) έκτασης 161.631,33 ha.  

 τέσσερα Καταφύγια Άγριας Ζωής  

Τμήμα του έργου και ειδικότερα το κεντρικό αντλιοστάσιο του Σταυρού και τμήμα του 

αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό Σταυρός προς την ΕΕΛ μήκους 1,0 Km 

περίπου, διέρχεται εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με κωδικό Κ735 και ονομασία 

«Μαδύτου, Απολλωνίας, λίμνης Βόλβης, εκβολές Ρήχιου ποταμού» (ΦΕΚ 810/Β/27-06-

2001). 

 ένα τοπίο φυσικού κάλλους  

 κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι  

 ιστορικά μνημεία 
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2.4 Υφιστάμενες μελέτες-στοιχεία 

 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΣΝΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΒΟΛΒΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ – Η/Μ – ΣΤΑΤΙΚΗ – ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)» 

(2014). 

 Υπ’ αρ. πρωτ. 9199/19-11-2014 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 

περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικών δΙκτύων 

αποχέτευσης, Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών αγωγών και ΕΕΛ των οικισμών Σταυρού και 

Βρασνών του Δήμου Βόλβης» ΠΕ Θεσσαλονίκης. 

 

 

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

3.1 Αντικείμενο 

Στο πλαίσιο της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας, θα απαιτηθεί για τη διαδικασία παραχώρησης 

αιγιαλού και παραλίας προς εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού, η 

σύνταξη τεχνικού φακέλου ο οποίος θα συνοδεύει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική 

Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Υπηρεσία στη σύνταξη του τεχνικού φακέλου, τα 

στοιχεία του οποίου εξειδικεύονται στο άρθρο 14 του Ν.2971/2001 ως έχει αντικατασταθεί με το 

άρθρο 33 του Ν.4607/2019, περιλαμβάνουν, δε, ενδεικτικά τα κάτωθι: 

 Την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχει εκδοθεί για το έργο σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4014/2011. 

 Την εγκεκριμένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας οριστική 

μελέτη του έργου, συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη των φορέων της παραγράφου 8 

του άρθρου 33 του Ν.4607/2019, εκτός αν αυτές έχουν ήδη δοθεί κατά τη διαδικασία της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

Επισημαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η εγκεκριμένη μελέτη η οποία ανατέθηκε το 2012 

και εγκρίθηκε στις 29 Δεκεμβρίου του 2014. Η εγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε και 

εγκρίθηκε πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο έχουν υπάρξει προσχώσεις 

που έχουν τροποποιήσει τα δεδομένα της αρχικής μελέτης αναφορικά με τον αγωγό 

διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ, επιπλέον, δε, έχουν επιβληθεί όροι από 

την ΑΕΠΟ, οι οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνουν οι 

σχετικές διαρρυθμίσεις που αφορούν στον αγωγό διάθεσης και ειδικότερα: 

- Διαρρύθμιση της οριστικής μελέτης του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης. 

- Διαρρύθμιση της οριστικής μελέτης του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα αναφερόμενα στον όρο 7.7 της 

ΑΕΠΟ, που επιβάλλει την επέκταση του υποθαλάσσιου αγωγού στην ισοβαθή των 30μ.  

- Προκειμένου να συνταχθεί η σχετική μελέτη για το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού 

διάθεσης θα πρέπει να λάβουν χώρα και οι εξής εργασίες: 

o Βυθομέτρηση, σε κλίμακα 1:500, της ζώνης κατασκευής του υποθαλάσσιου 

τμήματος του αγωγού διάθεσης, και σε ζώνη 100 μ. εκατέρωθεν του άξονα του 

αγωγού καθ’ όλο το μήκος όδευσής του. 
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o Πρόγραμμα εργασιών διερεύνησης της σύστασης και των χαρακτηριστικών του 

πυθμένα στη στενή ζώνη όπου προβλέπεται η θεμελίωση του υποθαλάσσιου 

αγωγού έτσι ώστε να εξακριβωθούν (α) οι συνθήκες εκσκαψιμότητας και οι 

ασφαλείς κλίσεις των πρανών στην περιοχή που αυτός είναι θαμμένος και (β) οι 

συνθήκες θεμελίωσης του αγωγού και τα τυχόν πρόσθετα μέτρα για την 

εξασφάλιση αυτής. 

Προβλέπεται υποβρύχια επιθεώρηση με καταδυτικό συνεργείο  από 

εξειδικευμένους δύτες υπό την επίβλεψη μηχανικού, για την διαπίστωση της 

συνέχειας της στρωματογραφίας σε όλο το μήκος του αγωγού, που 

περιλαμβάνει: (α) φωτογραφική τεκμηρίωση και βιντεοσκόπηση, (β) έμπηξη 

δοκιμαστικής ράβδου στον πυθμένα για τη διαπίστωση της πυκνότητας των 

επιφανειακών στρώσεων καθώς και (γ) λήψη επιφανειακών δειγμάτων ανά 

τακτά διαστήματα  για την εξασφάλιση των συνθηκών εκσκαψιμότητας.   

Έλεγχοι προβλέπονται  κατ’ ελάχιστον σε δέκα  θέσεις κατά μήκος του άξονα 

του αγωγού και σε κάθε διαπιστωθείσα αλλαγή της σύστασης του πυθμένα. 

Τέλος προβλέπονται εργαστηριακές δοκιμές επί των αποληφθέντων δειγμάτων 

για την εξαγωγή των φυσικών χαρακτηριστικών τους (κοκκομετρική σύσταση, 

φαινόμενα βάρη, πλαστικότητα, φυσική υγρασία, όρια Atterberg κ.λπ.). 

Μετά το πέρας των εργασιών θα συνταχθεί Έκθεση που θα περιλαμβάνει:  

(α) παρουσίαση των εργασιών της ύφαλης αυτοψίας με το 

συνοδευτικό φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό,  

(β) αξιολόγηση των συνθηκών εκσκαψιμότητας του πυθμένα και την εξαγωγή 

ασφαλών κλίσεων των πρανών του ορύγματος  

(γ) αξιολόγηση των συνθηκών θεμελιώσεως και των μέτρων βελτίωσης του 

εδάφους που πιθανόν θα απαιτηθούν  

(δ) τα απαιτούμενα σχέδια που τεκμηριώνουν την παραπάνω αναφερόμενη 

έκθεση. 

- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης αναφορικά με τον αγωγό διάθεσης σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις προηγούμενες εργασίες. Τα τεύχη αυτά είναι 

περιλαμβάνουν την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο 

μελέτης και τον προϋπολογισμό μελέτης. 

 Την οριογραμμή του αιγιαλού, τα ακριβή όρια του ζητούμενου χώρου επί κατάλληλων 

υποβάθρων και τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και πρόσφατες αεροφωτογραφίες. 

Τα στοιχεία που αφορούν στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο 

κρίνεται σκόπιμο για την πληρότητά της, θα διατεθούν στον Ανάδοχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

της ΑΝΕΘ ΑΕ.  

 

3.2 Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα (εκθέσεις, σχέδια, χάρτες, τεύχη) του Αναδόχου προς τον Εργοδότη, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 3.1 του παρόντος τεύχους, θα συντάσσονται, σύμφωνα με ην 

ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία, σε δύο (2) έντυπα αντίγραφα 

και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική γλώσσα. 
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3.3 Χρονικός προγραμματισμός μελετών και παροχής υπηρεσιών – Ανάλυση ενεργειών 

Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες. 

Ο καθαρός χρόνος διάρκειας της σύμβασης ανέρχεται σε 4 μήνες και δεν περιλαμβάνει τις 

καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που 

μεσολαβούν από την ολοκλήρωση σταδίου εργασιών μέχρι την λήψη νέας εντολής για επόμενο 

στάδιο. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 

Παροχή Υπηρεσίας για τη σύνταξη τεχνικού φακέλου 
για τη διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και 
παραλίας. 

        

Μελέτη και παροχή υπηρεσίας στις εργασίες 
βυθομέτρησης-διερεύνησης σύστασης και 
χαρακτηριστικών θαλάσσιου πυθμένα. 

        

Μελέτη και παροχή υπηρεσίας για τον αγωγό 
διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ. 

        

Παροχή Υπηρεσίας για τη σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης. 

        

         

Υπόμνημα:  
Καθαρός χρόνος 
εκτέλεσης της σύμβασης 

 
Ενδεικτικός χρόνος 
εγκρίσεων 

         

 

3.4 Ισχύουσες διατάξεις-κανονισμοί-προδιαγραφές  

Η εκτέλεση της σύμβασης 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). 

 Το Π.Δ.696/74, 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 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 (ΥΠ.Υ.ΜΕ./Γ.Γ. Υποδομών) 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.  
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4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση, προεκτιμώμενης αμοιβής 59.127,93 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ανατίθεται με 

συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.   

 

 

5 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 στην οικεία Διακήρυξη. 

 

 

6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Οι εξυπηρετούμενοι οικισμοί από το προγραμματιζόμενο έργο είναι ο Σταυρός και η Παραλία 

Βρασνών. Οι εν λόγω οικισμοί βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του Δήμου Βόλβης, στην παράκτια 

ζώνη του Στρυμονικού κόλπου και ειδικότερα στο μυχό που σχηματίζεται στο δυτικό άκρο του. 

Επίσης, οι εν λόγω οικισμοί βρίσκονται εκατέρωθεν του σημείου εκβολής του ποταμού Ρήχιου στη 

θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, ο οικισμός Σταυρός βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της εκβολής του 

ποταμού, ενώ ο οικισμός Παραλία Βρασνών στα βόρεια αυτής. Η απόσταση μεταξύ των κέντρων 

των δυο οικισμών ανέρχεται περί τα 3,0 Km. 

Ο οικισμός Σταυρός, παρουσιάζει μεγάλη τουριστική κίνηση, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, 

ενώ αξιόλογη είναι και η εμπορική κίνηση λόγω του λιμανιού που διαθέτει. Οι ρυθμοί ανάπτυξης 

του οικισμού είναι γρήγοροι. Σημειώνεται ότι, εντός της αποχετευόμενης από το 

προγραμματιζόμενο έργο περιοχής, περιλαμβάνεται και ο οικισμός Άνω Σταυρός, ο οποίος 

συνορεύει με τα νότια όρια του οικισμού Σταυρός και ουσιαστικά αποτελούν έναν ενιαίο οικισμό. Η 

τουριστική και η εμπορική ανάπτυξη του οικισμού Άνω Σταυρός δεν είναι τόσο αξιόλογη, αλλά 

παρατηρείται σημαντική αύξηση του πληθυσμού. Όσον αφορά τον οικισμό της Παραλίας Βρασνών 

και αυτός παρουσιάζει αξιοσημείωτη πληθυσμιακή αύξηση, καθώς και έντονη τουριστική κίνηση 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

Οι προαναφερόμενοι οικισμοί δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ούτε μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων. Η αποχέτευση των αστικών τους λυμάτων γίνεται με βόθρους (στεγανούς ή 

απορροφητικούς), οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα στεγανότητας, αφού πολλοί από 

αυτούς, είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω μέτριας ποιότητας κατασκευής, λειτουργούν ως 

απορροφητικοί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διάθεση και την εισροή των λυμάτων 

στο υπέδαφος, με όλους τους κινδύνους που τούτο συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία (επιβάρυνση 

του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, κ.λπ.).  



 

11  

Το γεγονός της ανεξέλεγκτης υπεδάφιας διάθεσης των λυμάτων έχει ως συνέπεια, εκτός από την 

επιβάρυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, και την χειροτέρευση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών τόσο του πλησιέστερου φυσικού παράκτιου οικοσυστήματος του Στρυμονικού 

Κόλπου, όσο και των υδάτινων οικοσυστημάτων του Ρήχιου ποταμού και των υδατορεμάτων 

εποχιακής ροής που διαρρέουν την περιοχή. Το ρυπαντικό φορτίο, μέσω της υπεδάφιας 

ανεξέλεγκτης διάθεσης, καταλήγει τελικά στη γειτονική ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του 

Στρυμονικού Κόλπου. 

Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα έντονο κατά τους θερινούς μήνες με την αύξηση του πληθυσμού των 

οικισμών λόγω του τουρισμού. Η σημερινή κατάσταση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των 

βοθρολυμάτων είναι ιδιαίτερα προβληματική για το περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη και το 

γεγονός ότι μεγάλο τμήμα της περιοχής μελέτης εμπίπτει σε καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας 

(περιοχές δικτύου Natura 2000, Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και 

Μακεδονικών Τεμπών), αλλά και για την οικονομία των οικισμών, αφού προκαλούνται αρνητικές 

επιπτώσεις στον τουρισμό, που αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων των κατοίκων τους. 

Η προαναφερόμενη υφιστάμενη κατάσταση είναι απαράδεκτη και καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

σχεδιασμού και κατασκευής σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυμάτων (ΕΕΛ). Η ολοκλήρωση του έργου συνεπάγεται την περιβαλλοντική και κοινωνική 

αναβάθμιση των εξυπηρετούμενων περιοχών. 

Ειδικότερα εκτιμάται ότι η κατασκευή και λειτουργία των έργων θα έχει ως συνέπεια: 

 Την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού της 

ευρύτερης περιοχής, τα οποία διοχετεύουν σήμερα σε βόθρους οι οποίοι στην πλειοψηφία 

τους είναι απορροφητικοί. 

 Τη μείωση της ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής. 

 Την περιβαλλοντική προστασία του παράκτιου οικοσυστήματος του Στρυμονικού Κόλπου 

(Κόλπος Ορφανού), αλλά και του ευρύτερου θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, 

καθώς και την προστασία του Ρήχιου ποταμού και των υδατορεμάτων εποχιακής ροής που 

διαρρέουν την περιοχή ανάπτυξης του έργου. 

 Την προστασία των εδαφικών πόρων της περιοχής από την ανεξέλεγκτη διάθεση μη 

επεξεργασμένων λυμάτων σε αυτά (υπερχειλίσεις βόθρων, εκκενώσεις βυτιοφόρων κλπ). 

 Την γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων, αλλά και του 

εποχιακού πληθυσμού (τουριστών, επισκεπτών) των εξυπηρετούμενων οικισμών. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή των έργων, θα πρέπει η μελέτη 

και τα τεύχη δημοπράτησης της σχετικής εργολαβίας να είναι εφαρμόσιμα, καθώς και να έχουν 

εξασφαλιστεί όλες οι σχετικές εγκρίσεις-αδειοδοτήσεις. Ως εκ τούτου, η παροχή υπηρεσιών προς τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΝΕΘ Α.Ε. αναφορικά με τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων 

της ΕΕΛ Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης κρίνεται άκρως αναγκαία. 
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Θεσσαλονίκη, 02/07/2019 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. της ΑΝΕΘ Α.Ε. 

 

 

 

Γεώργιος Παπαργυρίου 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Αθ. Τριανταφυλλίδης 

Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός 

 

                                                           
i Συμπληρώνονται τα στοιχεία του αναθέτοντος φορέα. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 
χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 
4412/2016. 
ii  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός 
πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από 
πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση σύμβαση. 
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