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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, 

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 (σε ξεχωριστό τεύχος-ΤΠΑ). 

 

2 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2.1 Αντικείμενο της μελέτης  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελούν τα έργα συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων των 

οικισμών “Άσσηρος”, “Λαγυνά” και “Καβαλλάρι” του Δήμου Λαγκαδά, καθώς και των απαραίτητων έργων 

διαρρυθμίσεων στην υφιστάμενη ΕΕΛ Λαγκαδά για την βελτίωση της λειτουργίας της και την αύξηση της 

δυναμικότητάς της για την επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών αυτών. 

Οι μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 

2.2 Περιγραφή περιοχής μελέτης  

Θέση – Διοικητική Υπαγωγή 

Ο Δήμος Λαγκαδά είναι Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, ο οποίος συστάθηκε το 2010 με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» από την συνένωση των 

προϋπαρχόντων Δήμων Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλινδοίων, Κορώνειας, Λαγκαδά, Λαχανά και Σοχού.  

Η έκταση του νέου Δήμου Λαγκαδά είναι 1220,3 km2 και ο πληθυσμός του 41.103 κάτοικοι σύμφωνα με 

την εθνική απογραφή του 2011. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε ο Λαγκαδάς και ιστορική έδρα ο Λαχανάς. 

Ο Δήμος Λαγκαδά αποτελείται από επτά Δημοτικές Ενότητες: Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλινδοίων, 

Kορώνειας, Λαγκαδά, Λαχανά και Σοχού. Η περιοχή μελέτης ανήκεις τις Δημοτικές Ενότητες Ασσήρου 

(οικισμός “Άσσηρος”) και Λαγκαδά (οικισμοί “Λαγυνά” και “Καβαλλάρι”, ΕΕΛ Λαγκαδά). 
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Ο Δήμος Λαγκαδά συνορεύει με τους Δήμους Κιλκίς (ΒΔ), Ηράκλειας (Β), Βισαλτίας (Α), Βόλβης (ΝΑ), 

Πολύγυρου (Ν), Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου (Δ).  

Υδατικοί πόροι 

Στην περιοχή των έργων υπάρχουν οι ακόλουθοι υδροφορείς: 

 Ο ρηχός υδροφορέας, ο οποίος έχει πάχος 40 - 60 m και καταλαμβάνει έκταση 250 - 300 km2. Ο 

εμπλουτισμός του πραγματοποιείται με απευθείας κατείσδυση από την επιφάνεια και τα 

υδατορεύματα. 

 Ο βαθύς υδροφορέας, ο οποίος έχει μέσο πάχος 150 m και έκταση 5 – 7 km2, διαχωρίζεται από το 

ρηχό υδροφορέα με ένα αργιλλικό ημιδιαπερατό στρώμα και ο εμπλουτισμός του γίνεται με 

απευθείας κατείσδυση στις επιφανειακές αποκαλύψεις και έμμεσα από πλευρική τροφοδοσία από 

τους σχηματισμούς του υποβάθρου, μέσω ρηγματώσεων, διακλάσεων κ.λπ. 

Οι επιφανειακοί υδατικοί πόροι της περιοχής των έργων περιλαμβάνουν το χείμαρρο Μπογδάνα, τη λίμνη 

Κορώνεια και το ρέμα Καρυπίτσα (ή τάφρο Καβαλλαρίου): 

 Ο χείμαρρος Μπογδάνας πηγάζει από το δυτικό τμήμα του όρους Βερτίσκος και αφού περάσει 

ανατολικά του οικισμού Ασσήρου και δυτικά της πόλης του Λαγκαδά, εκβάλλει στη λίμνη Κορώνεια. Η 

περιοχή του ποταμού Μπογδάνα αποτελεί ένα σημαντικό υγροτοπικό οικοσύστημα και το κατάντι 

τμήμα του περιλαμβάνεται στην περιοχή «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και Ευρύτερη 

περιοχή» (GR1220009) του Δικτύου Φύση (Natura) 2000, όμως έχει υποβαθμιστεί σημαντικά κύρια 

λόγω αμμοληπτικών εργασιών και ανεξέλεγκτης διάθεσης τόσο αστικών απορριμμάτων όσο και 

βιομηχανικών αποβλήτων. Ο χείμαρρος Μπογδάνας περιλαμβάνεται στην ευπρόσβλητη από 

νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνη της Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Β΄ 1212/2001). 

 Η λίμνη Κορώνεια έχει λεκάνη απορροής περίπου 780 km2 και κατά τη δεκαετία του 1950 ήταν από τις 

πιο παραγωγικές λίμνες της χώρας σε αλιεύματα. Σήμερα η λίμνη είναι πλέον εξαιρετικά αβαθής και η 

έκτασή της έχει μειωθεί δραματικά λόγω υποβάθμισης. Το υδατικό της ισοζύγιο είναι αρνητικό καθώς 

το υδάτινο δυναμικό της αδυνατεί να καλύψει τις διαμορφωμένες χρήσεις της περιοχής. Σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 19661/1982/02-08-1999 (ΦΕΚ Β΄ 1811/1999), η λίμνη Κορώνεια έχει χαρακτηριστεί ως 

ευαίσθητος αποδέκτης για τη διάθεση αστικών λυμάτων και περιλαμβάνεται στις περιοχές «Λίμνες 

Βόλβη και Λαγκαδά – Ευρύτερη περιοχή (GR1220001)» και «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά 

Ρεντίνας και Ευρύτερη περιοχή» (GR1220009) του Δικτύου Φύση (Natura) 2000. Η λίμνη Κορώνεια 

περιλαμβάνεται στην ευπρόσβλητη από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνη της 

Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Β΄ 1212/2001). 

 Το ρέμα Καρυπίτσα (ή τάφρος Καβαλλαρίου) διαρρέει την περιοχή δυτικά-νοτιοδυτικά του χειμάρρου 

Μπογδάνα και εκβάλλει στη λίμνη Κορώνεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος 

παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων που διενεργείται από το Φορέα 

Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης είναι εμφανής η υποβάθμιση της ποιότητας των νερών του. 

Οικότοποι 

Η περιοχή των έργων ανήκει στη ζώνη των φυλλοβόλων δρυών, ωστόσο ο βαθμός ανθρωπογενούς 

επίδρασης είναι μέγιστος. Οι οικότοποι απαρτίζονται κατά 50% από τεχνητά τοπία (κύρια καλλιεργήσιμη 

γη), κατά 20% από θαμνώνες (σκληρόφυλλους θάμνους και μακί) και κατά 30% περίπου από υγροτόπους 

(νερά των λιμνών και αποκαλυφθείσες εκτάσεις). 

Η παρακείμενη λίμνη Κορώνεια (Λαγκαδά) μαζί με τη λίμνη Βόλβη ανήκουν στο δίκτυο υγροτόπων που 

προστατεύονται από τη Συνθήκη Ramsar, ενώ στην ευρύτερη περιοχή των έργων υφίστανται οι ακόλουθες 

προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση (Natura) 2000: 
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 Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά – Ευρύτερη περιοχή (GR1220001). 

 Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και Ευρύτερη περιοχή (GR1220009). 

Η περιοχή των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης θεωρείται σημαντική περιοχή διαχείμανσης για πάπιες και 

βουτηχτάρια, καθώς και χώρος τροφής ροδοπελεκάνων. Ικανοποιητικός πληθυσμός του θηλαστικού 

Citellus citellus (Λαγόγυρος) αναπτύσσεται στα λιβάδια που συνορεύουν με τις λίμνες. 

Προστατευόμενες Περιοχές 

Τα εξεταζόμενα έργα βρίσκονται στην περιοχή των λιμναίων, χερσαίων και υδάτινων περιοχών του 

υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης-Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών, το οποίο έχει 

χαρακτηριστεί ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» 

με την ΚΥΑ 6919/11-02-2004 (ΦΕΚ Δ΄ 248/2004), όπως αυτή έχει διορθωθεί (ΦΕΚ Δ΄ 416/2004) και 

τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 39542/12-08-2008 (ΦΕΚ ΑΑΠ 441/2008) και ειδικότερα στην Περιοχή Γ΄ του 

Εθνικού Πάρκου. 

Όπως προαναφέρθηκε, στην ευρύτερη περιοχή των έργων βρίσκονται οι λίμνες Κορώνεια (Λαγκαδά) και 

Βόλβη, οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο υγροτόπων που προστατεύονται από τη Συνθήκη Ramsar, ενώ έχουν 

καθοριστεί οι προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση (Natura) 2000 

«Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά – Ευρύτερη περιοχή (GR1220001)» και «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά 

Ρεντίνας και Ευρύτερη περιοχή (GR1220009)». Να επισημανθεί ότι η περιοχή μελέτης έχει αυξημένες 

απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από μολύνσεις κάθε είδους λόγω της εγγύτητας με τη 

λίμνη Κορώνεια. Η λίμνη Κορώνεια η οποία βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας Natura 2000 με 

θεσπισμένο πλαίσιο προστασίας βρίσκεται σε κακή κατάσταση με κίνδυνο νέας παραπομπής της Ελλάδας 

στο Ευρωδικαστήριο για το θέμα. Ήδη το ΥΠΕΚΑ έχει επισπεύσει λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος στην περιοχή. 

Τοπίο  

Το τοπίο στην περιοχή των έργων συντίθεται από αγροτικές εκτάσεις, στις οποίες είναι εξαιρετικά έντονη 

η ανθρωπογενής επίδραση, τόσο με την εντατική καλλιέργεια των αγρών και τις κτηνοτροφικές μονάδες 

όσο και με τους οδικούς άξονες της Εγνατίας Οδού και της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών, καθώς και τις 

διάσπαρτες βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η παρακείμενη λίμνη Κορώνεια, με 

τις αποκαλυφθείσες εκτάσεις λόγω της δραματικής συρρίκνωσής της, επιβεβαιώνει το χαρακτηρισμό του 

τοπίου ως έντονα διαταραγμένου από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

Χρήσεις γης 

Στην περιοχή των οικισμών των έργων, το συντριπτικό ποσοστό των χρήσεων γης αφορά σε 

καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκότοπους, με ένα μικρό να αφορά σε δάση, εκτάσεις καλυπτόμενες από 

ύδατα και εκτάσεις οικισμών (κτίρια, οδοί κ.λπ.). 

Πολιτιστική Κληρονομιά 

Στην περιοχή των έργων έχουν κηρυχθεί οι ακόλουθοι αρχαιολογικοί χώροι: 

 Θέση «Τούμπα» ή «Άσσηρος Α», περίπου 1.700 m νότια του οικισμού Ασσήρου, για την προστασία 

οικισμού σε τούμπα, χρονολογούμενου στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού και στην Πρώιμη Εποχή του 

Σιδήρου, με διαπιστωμένες ανασκαφικά τουλάχιστον δέκα οικοδομικές φάσεις (ΦΕΚ Β΄ 97/1999). 

 Θέση «Αγία Άννα» ή «Άσσηρος Δ», περίπου 2.500 m νοτιοανατολικά του οικισμού Ασσήρου, για την 

προστασία οικισμού σε τράπεζα, χρονολογούμενου στη Νεολιθική Εποχή, στην Ύστερη Εποχή του 

Χαλκού, στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, καθώς και στη Ρωμαϊκή και Παλαιοχριστιανική Περίοδο 

(ΦΕΚ Β΄ 97/1999). 
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 Οικισμός Αρχαίας Λητής, ο οποίος περιλαμβάνει τον οικισμό Λαγυνών, για την προστασία των 

ευρισκομένων οικιστικών καταλοίπων της αρχαίας πόλεως (ιδιωτικά κτίσματα και ιερά) και των 

νεκροταφείων της, χρονολογούμενων στην Κλασική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Περίοδο 

(ΦΕΚ Β΄ 430/1999). 

 Θέση «Ξηροτόπι», νότια-νοτιοδυτικά του οικισμού Περιβολακίου, για την προστασία της 

ευρισκόμενης τούμπας-οικισμού, χρονολογούμενου στην Εποχή του Σιδήρου και στην Εποχή του 

Χαλκού (ΦΕΚ Β΄ 514/1998). 

 Θέση «Καβαλλάρι Α», ανατολικά-νοτιοανατολικά του οικισμού Καβαλλαρίου, για την προστασία της 

ευρισκόμενης τούμπας-οικισμού, χρονολογούμενου στη Νεότερη Νεολιθική Περίοδο και στην Πρώιμη 

Εποχή του Χαλκού (ΦΕΚ Β΄ 678/1998). 

 

2.3 Περιγραφή αντικειμένου 

Τα έργα αφορούν στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών 

“Άσσηρος”, “Λαγυνά” και “Καβαλλάρι” του Δήμου Λαγκαδά, των αγωγών μεταφοράς των αστικών 

λυμάτων, μετά των απαραίτητων αντλιοστασίων, στην υφιστάμενη ΕΕΛ Λαγκαδά και των απαραίτητων 

έργων στην υφιστάμενη ΕΕΛ Λαγκαδά για την επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών αυτών.  

Οι αποχετευόμενες εκτάσεις ανέρχονται σε 246,6 ha και, όπως προαναφέρθηκε, αφορούν στους 

οικισμούς “Άσσηρος” (67,6 ha), “Λαγυνά” (101 ha) και “Καβαλλάρι” (78 ha), με τους αγωγούς μεταφοράς 

λυμάτων να ανέρχονται σε περίπου 19 km.  

Η ΕΕΛ Λαγκαδά ευρίσκεται στη θέση «Ντεβενλίκη», σε απόσταση περίπου 1 km νότια από την πόλη του 

Λαγκαδά, σε χώρο έκτασης 16,4 στρεμμάτων περίπου, εντός του υπ’ αρ. 1378 αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Λαγκαδά, διανομής 1930 και συνολικής έκτασης 57 στρεμμάτων περίπου, το οποίο 

βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά. 

Η ΕΕΛ έχει σχεδιαστεί για πληθυσμό 17.000 ικ και επεξεργάζεται τα αστικά λύματα των οικισμών 

“Λαγκαδά” και “Χρυσαυγής”. Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή του παρατεταμένου αερισμού με 

νιτροποίηση-απονιτροποίηση και απομάκρυνση φωσφόρου (βιολογική και χημική). Τα επεξεργασμένα 

λύματα της ΕΕΛ Λαγκαδά διατίθενται με βαρυτικό αγωγό, μήκους 200 m περίπου, στον παρακείμενο 

αποδέκτη (χείμαρρος Μπογδάνας), ο οποίος μετά από διαδρομή 3,5 km περίπου καταλήγει στη λίμνη 

Κορώνεια. 

Οι μελέτες των δικτύων για την εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων οικισμών από την ΕΕΛ Λαγκαδά θα 

αφορούν σε πληθυσμό 40ετίας ίσο με 14.000 ι.κ. και η αναβάθμιση της ΕΕΛ με ορίζοντα 20ετίας ήτοι για 

δυναμικότητα 21.000 ι.κ. όπως προκύπτει από τον πληθυσμό αιχμής σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο 

πίνακα της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων (πρώην ΕΓΥ (2018)). 

Οι σχετικές μελέτες των προβλεπόμενων έργων αφορούν σε υδραυλικά, Η/Μ και Χ/Μ έργα, σε 

περιβαλλοντικές μελέτες, σε τοπογραφικές εργασίες και σε γεωτεχνικές μελέτες-έρευνες. 

 

2.4 Υφιστάμενες μελέτες-στοιχεία 

Στις υφιστάμενες μελέτες και λοιπά στοιχεία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Δήμων 

Μυγδονίας, Λαχανά και Ασσήρου 

 Υδραυλική Μελέτη Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων Υδάτων του Τ.Δ. Ασσήρου του Δήμου Ασσήρου 
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 Υπ’ αρ. πρωτ. 1965/18-04-2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 

«Ανανέωση της υπ’αριθμ. οικ 106836/30-7-2008 ΑΕΠΟ του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ για το «Εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων Λαγκαδά και συνοδά έργα (εσωτερικά δίκτυα Λαγκαδά και Χρυσαυγής, 

Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) και Αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (ΑΔΕΛ)), στη 

ΔΕ Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά, ΠΕ Θεσσαλονίκης»» (ΑΔΑ: ΩΑ21ΟΡ1Υ-80Π) 

 

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3.1 Περιγραφή μελετών 

Θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες, ανά κατηγορία και στάδιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ’ αρ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 ΥΑ: 

 Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατηγορία 13) 

o Επικαιροποίηση υφιστάμενης οριστικής μελέτης των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων των 

οικισμών “Άσσηρος” και “Λαγυνά”, καθώς και των αγωγών μεταφοράς και αντλιοστασίων. 

o Εκπόνηση οριστικής μελέτης των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων του οικισμού “Καβαλλάρι”, 

καθώς και των αγωγών μεταφοράς. 

o Μελέτη των εξωτερικών διακλαδώσεων των δικτύων αποχέτευσης  

o Εκπόνηση μελέτης έργων διαρρύθμισης και επέκταση για την εξυπηρέτηση των οικισμών 

“Άσσηρος”, “Λαγυνά” και “Καβαλλάρι” από την ΕΕΛ Λαγκαδά σε επίπεδο οριστικής μελέτης.  

Θα συνταχθούν επίσης τα τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για τα υδραυλικά έργα. 

 Μελέτες ΗΜ Έργων (κατηγορία 09) 

o Επικαιροποίηση υφιστάμενης οριστικής μελέτης αντλιοστασίων. 

o Εκπόνηση μελέτης έργων διαρρύθμισης και επέκταση για την εξυπηρέτηση των οικισμών 

“Άσσηρος”, “Λαγυνά” και “Καβαλλάρι” από την ΕΕΛ Λαγκαδά σε επίπεδο οριστικής μελέτης.  

Θα συνταχθούν επίσης τα τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για τα ΗΜ έργα. 

 Μελέτες ΧΜ Έργων (κατηγορία 18) 

o Εκπόνηση μελέτης έργων διαρρύθμισης και επέκταση για την εξυπηρέτηση των οικισμών 

“Άσσηρος”, “Λαγυνά” και “Καβαλλάρι” από την ΕΕΛ Λαγκαδά σε επίπεδο οριστικής μελέτης.  

Θα συνταχθούν επίσης τα τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για τα ΧΜ έργα. 

 Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατηγορία 27) 

o Εκπόνηση ΜΠΕ για την ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ αναφορικά με τα προβλεπόμενα 

έργα μεταφοράς και επεξεργασίας των λυμάτων των οικισμών “Άσσηρος”, “Λαγυνά” και 

“Καβαλλάρι”. 

 Μελέτες Τοπογραφίας (κατηγορία 16) 

o Εκπόνηση σε ένα στάδιο τοπογραφικών μελετών-εργασιών στις περιοχές των νέων έργων. 

Ενδεικτικά οι τοπογραφικές μελέτες θα περιλαμβάνουν εργασίες τριγωνισμού, πολυγωνομετρίας, 

τοπογραφικής αποτύπωσης δομημένων εκτάσεων σε κλ. 1:500 και υψομετρικής ενημέρωσης σε 

δρόμους. 

 Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (κατηγορία 21) 
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o Εκπόνηση σε ένα στάδιο γεωτεχνικών μελετών-ερευνών στις περιοχές των νέων έργων. Ενδεικτικά,  

οι γεωτεχνικές μελέτες-έρευνες θα περιλαμβάνουν εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές 

γεωτεχνικών ερευνών τεχνικών έργων και θεμελιώσεων, καθώς και σύνταξη σχετικών εκθέσεων 

ερευνών και αξιολογήσεων. 

 

3.2 Παραδοτέα μελετών 

Οι μελέτες θα δοθούν σε δύο (2) έντυπα αντίγραφα και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

3.3 Ισχύουσες διατάξεις-κανονισμοί-προδιαγραφές  

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

 Ο Ν.4412/2016, Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 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. 

 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 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 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.   

 Τα ισχύοντα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών (ΥπΥΜΕ/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.  

 

3.4 Προθεσμία εκπόνησης της μελέτης 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες 

από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.  

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών παρουσιάζεται ακολούθως: 

 

 

Φάση/Στάδιο Μήνες 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Υπογραφή/Αρχικές 
ενέργειες 

      
   

         

Τοπογραφική 
μελέτη 

      
   

         

Γεωτεχνική μελέτη 
& έρευνα 

      
   

         

Επικαιροποίηση 
υφιστάμενων 
οριστικών μελετών 
(ΥΔΡ, ΗΜ) δικτύων 
ακαθάρτων-
αγωγών 
μεταφοράς-Α/Σ 

      

   

         

Νέα Οριστική 
μελέτη (ΥΔΡ) 
δικτύων 
ακαθάρτων 

      

   

         

Οριστική μελέτη 
(ΥΔΡ, ΗΜ, ΧΜ) ΕΕΛ 

      
   

         

Περιβαλλοντική 
μελέτη 

      
   

         

Σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης 

      
   

         

Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ                   
       

Υπόμνημα: 
     Χρόνος (καθαρός) εκπόνησης μελετών 
      
     Χρόνος εγκρίσεων μελετών 

       

 

4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της παρούσας μελέτης ανέρχεται 1.037.373,48 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 

1.286.343,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (248.969,63 €), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 

αντίστοιχο τεύχος. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 

υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η παρούσα μελέτη, προεκτιμώμενης αμοιβής 1.037.373,48 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ανατίθεται με ανοιχτή 

διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 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 

Όπως προβλέπεται από την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020 στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων 
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αναφορικά με τα αστικά λύματα προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση 

των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων 

οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός >15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και την 

σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους 

οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000‐15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

Μάλιστα, προβλέπεται να δοθεί προτεραιότητα στα έργα που επιβάλλονται από απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λόγω των προστίμων που πληρώνει η χώρα. 

Επιπλέον, για την περιοχή έχει εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 182/Β’/2014), καθώς και η 1η Αναθεώρησή του (ΦΕΚ  

4675/Β’/2017). Σε σχέση με το μελετούμενο έργο προβλέπονται (α) στην Ομάδα Ι Βασικών Μέτρων του 

ΣΔΛΑΠ (Δράσεις σε εφαρμογή Ενωσιακών Οδηγιών), η ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και 

επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας (αφορά όλους τους 

οικισμούς με πληθυσμό > 2.000 ι.κ.) σε εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ σχετικά με την επεξεργασία 

αστικών λυμάτων και (β) στα Συμπληρωματικά Μέτρα, η επίσπευση των διαδικασιών εφαρμογής των 

δράσεων της Οδηγία 91/271/ΕΟΚ σχετικά με τους παραλίμνιους οικισμούς της Μυγδονίας (κωδ. μέτρου 

Μ10Σ0701). Επομένως, τα έργα παρουσιάζουν απόλυτη συμβατότητα με τις προβλέψεις του Σχεδίου 

Διαχείρισης Υδάτων σχετικά με τα μέτρα υλοποίησης της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία 

αστικών λυμάτων. Οι οικισμοί “Άσσηρος”, “Λαγυνά” και “Καβαλλάρι” του Δήμου Λαγκαδά, που 

αποτελούν οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Υδάτων (πρώην ΕΓΥ), δεν 

διαθέτουν βασικά έργα υποδομής συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων προς 

ασφαλή διάθεση. Οι μελέτες των δικτύων για την εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων οικισμών από την 

ΕΕΛ Λαγκαδά θα αφορούν σε πληθυσμό 40ετίας ίσο με 14.000 ι.κ. και η αναβάθμιση της ΕΕΛ με ορίζοντα 

20ετίας ήτοι για δυναμικότητα 21.000 ι.κ. όπως προκύπτει από τον πληθυσμό αιχμής σύμφωνα με τον 

επικαιροποιημένο πίνακα της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων (πρώην ΕΓΥ (2018)). Επισημαίνεται ότι τα έργα 

συλλογής και επεξεργασίας των τριών οικισμών “Άσσηρος”, “Λαγυνά” και “Καβαλλάρι” του Δήμου 

Λαγκαδά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και στο Περιφερειακό Σχεδιασμό Λυμάτων Κεντρικής 

Μακεδονίας. Με το πέρας της μελέτης θα καταστούν ώριμα προς δημοπράτηση η κατασκευή των 

εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων των οικισμών “Άσσηρος”, “Λαγυνά και Καβαλλάρι”, καθώς και των 

αγωγών μεταφοράς και των αντλιοστασίων μεταφοράς και επιπλέον, η κατασκευή της αναβάθμισης και 

επέκτασης της υφιστάμενης ΕΕΛ Λαγκαδά με βελτίωση της αποδοτικότητάς της και αύξηση της 

δυναμικότητάς της. Το έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής και του υπεδάφους και 

περιορίζοντας τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη διάθεση των 

ανεπεξέργαστων λυμάτων. Επομένως, η μελέτη εκπόνησης των σχετικών έργων είναι επιτακτική. Τα έργα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων είναι καθοριστικής σημασίας για το Δήμο και τη ΔΕΥΑ 

Λαγκαδά, αλλά και για όλη την ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, η δε εφαρμογή της 

καθίσταται επιτακτική σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία των 

Αστικών Λυμάτων. 

Λαγκαδάς, Μάιος 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ο Συντάξας 

 
Μηντσούλη Ιωάννα 

Χημικός Π.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντης Τ.Υ. 

 
Πασχαλίδης Απόστολος 
Χημικός Μηχανικός ΠΕ 
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