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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 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 

στηνπαρ. 8 του άρθρου 53 (σε ξεχωριστό τεύχος-ΤΠΑ). 

Α.5) Την εξασφάλιση χρηματοδότησης της σύμβασης. 

Α.6) Την τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή, 

ανταγωνιστικό διάλογο, διαδικασίες με διαπραγμάτευση κ.λπ.). 

Α.7) Την τεκμηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης, της βαρύτητας αυτών, του τρόπου σύνταξης 

και υποβολής των οικονομικών προσφορών, της εφαρμογής του άρθρου 50 και του τρόπου αξιολόγησης 

των προσφορών. 

 

2 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2.1 Αντικείμενο της μελέτης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκπόνηση υδρολογικής μελέτης για την διερεύνηση των υδρολογικών 

συνθηκών στην περιοχή κατασκευής του φράγματος Βαρσαμά Ανωγείων, προκειμένου να υπάρξει 

επάρκεια πληροφορίας για τον περαιτέρω σχεδιασμό των επιμέρους στοιχείων του φράγματος (εκτίμηση 

ωφέλιμης χωρητικότητας, μελέτη λειτουργίας ταμιευτήρα,  δέσμευση οικολογικής παροχής, εκτίμηση 

πλημμύρας σχεδιασμού υπερχειλιστή και σήραγγας εκτροπής κτλ).  

 

Κρίσιμο στοιχείο για τον σχεδιασμό των ανωτέρω, αποτελεί η ποσοτικοποιημένη εκτίμηση τόσο της 

διαθέσιμης απορροής στο ρέμα όπου προβλέπεται η κατασκευή του φράγματος όσο και η γενικότερη 

διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων που συνθέτουν το υδρολογικό καθεστώς της ανάντη λεκάνης 

απορροής (χρήσεις γης, κλίσεις, βροχοπτώσεις κτλ), με έμφαση στην ανάλυση ευαισθησίας σε μελλοντικές 

αλλαγές (κλιματική αλλαγή, ξηρασία, αλλαγές χρήσεων κτλ) 
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2.2 Περιγραφή περιοχής μελέτης 

Θέση – Διοικητική Υπαγωγή 

Ο Δήμος Ανωγείων είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος 

αμετάβλητος με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» το 2011.Ο δήμος έχει έκταση112,61km2 

και μόνιμο πληθυσμό 2289 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου είναι τα 

Ανώγεια. Ο Δήμος συνορεύει με τους Δήμους Μυλοποτάμου (ΒΔ), Μαλεβιζίου (ΒΑ), Γόρτυνας(Α)και 

Φαιστού (Ν). 

 

Τοπίο,Γεωμορφολογία και Χρήσεις Γης 

Ο Δήμος Ανωγείων αποτελεί έναν ορεινό δήμο που βρίσκεται στους πρόποδες του Ψηλορείτη σε 

υψόμετρο περίπου 740m. 

Το μεγαλύτερο μέρος του - εκτός της οικιστικής του περιοχής- βρίσκεται εντός της ενταγμένης στο δίκτυο 

NATURAπεριοχής “Όρος Ίδη (Βορίζια, Γερανοί, Καλή Μαδάρα)”. 

 

Η θέση που επιλέχθηκε προς διερεύνηση ως καταλληλότερη για την κατασκευή του φράγματος βρίσκεται 

στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Ρεθύμνης και Ηρακλείου στην θέση Τίμιος Σταυρός ανάμεσα στο 

Δήμο Ανωγείων και την Τοπική Κοινότητα Αστυρακίου ή Γωνιών του Δήμου Μαλεβιζίου. Χωροθετείται σε 

απόσταση 900m, και 3km βορειοανατολικά των Σισάρχων και των Ανωγείων αντίστοιχα και 1400m δυτικά 

του οικισμού Γωνιές. 

 

Το φράγμα κατασκευάζεται επί ρέματος, που πηγάζει από τους ανατολικούς πρόποδες του Ψηλορείτη και 

συμβάλλει μετά από δεκάδες χιλιόμετρα μέσω παραπόταμων στο ποτάμι Γεροπόταμος. Η προσπέλαση 

στην περιοχή του έργου γίνεται από την Επαρχιακή Οδό Τύλισσος – Ανώγεια, 9 km περίπου από 

τα Ανώγεια. Η στέψη του φράγματος αναμένεται να χωροθετηθεί σε απόσταση της τάξης των 

100μνοτίως της ΕΟ. 

 

Χαρακτηριστικά φράγματος 

Με βάση τις προκαταρτικές εκτιμήσεις τα βασικά χαρακτηριστικά του φράγματος έχουν ως ακολούθως: 

 Η Ανώτατη Στάθμη Ύδατος (ΑΣΥ) κυμαίνεται μεταξύ 600 και 612m, 

 Το εμβαδό της λεκάνης κατάκλυσης κυμαίνεται μεταξύ 137 και 278 στρεμμάτων. 

 Ο εκτιμώμενος όγκος αποθήκευσης κυμαίνεται μεταξύ 0,87 και 1,83 *106m3 νερού. 

 Το ελάχιστο απαιτητό μήκος στέψης κυμαίνεται μεταξύ 105 και 265 m. 

 Η λεκάνη απορροής διαμορφώνεται περίπου στα 11,41 km2 ενώτο μέσο ετήσιο ύψος βροχής, με 

βάση τα διατιθέμενα στοιχεία, ανέρχεται σε1.093 mm. 

 Από γεωλογικής άποψης εκτιμάται ότι η λεκάνη κατάκλισης θα είναι στεγανή σε όλη την έκτασή 

της, οπότε η θέση θεωρείται καταρχήν κατάλληλη για φράγμα αποθήκευσης νερού. Για ΑΣΥ 

μεγαλύτερη των 604 m εκτιμάται ότι θα χρειαστούν επιπλέον έργα στεγανοποίησης στον δυτικό 

αυχένα. 

 Από γεωλογικής και γεωτεχνικής άποψης εκτιμάται ότι η περιοχή της λεκάνης κατάκλυσης ή 

ευρύτερα λόγω της φυσιολογίας των πετρωμάτων θα δώσει ικανές θέσεις δανειοθαλάμων τόσο 
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σε αργιλικό υλικό όσο και σε λοιπά γαιώδη υλικά για την κατασκευή του σώματος ενός χωμάτινου 

φράγματος. 

 Με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα και τις προκαταρτικές υδρογεωλογικές 

παραδοχές, η μέση ετήσια απορροή υπολογίζεται σε 4,56 *106m3νερού με μέγιστη 

καταγεγραμμένη τα 11,34 *106m3 και ελάχιστη τα 0,92 *106m3. 

 
2.3 Περιγραφή αντικειμένου 

Τα προβλήματα υδροδότησης καθώς και η έλλειψη αρδευτικού νερού στις περιοχές του Δήμου Ανωγείων 

αλλά και των όμορων προς τα ανατολικά τοπικών κοινοτήτων Δήμου Μαλεβιζίου επιτάσσουν την ανάγκη 

διερεύνησης της δυνατότητας αξιοποίησης των υδατικών αποθεμάτων των ανάντη υδρολογικών λεκανών 

της περιοχής. Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση των υδρολογικών δεδομένων ώστε να εκτιμηθεί 

η οικονομοτεχνική σκοπιμότητα του έργου στην προτεινόμενη θέση και να οριστικοποιηθεί ο  σχεδιασμός 

των επιμέρους βασικών χαρακτηριστικών του φράγματος. 

 

Σχήμα 1. Προτεινόμενη θέση φράγματος 

 
2.4 Υφιστάμενες μελέτες-στοιχεία 

 Χάρτες Γ.Υ.Σ. σε κλίμακα 1 : 5000 (9516_8, 9517_7, 9526_2, 9527_1 - Φ.Χ. 1:50000 Ανώγεια). 

 Γεωλογικοί Χάρτες του ΙΓΜΕ κλίμακας 1:50.000 (φύλλο Ανώγεια, έτος μελέτης 2008 και φύλλο 

Τυμπάκι έτος μελέτης 1984) 
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 Υδρολογικά στοιχεία από το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης (GR13) Α’ φάση που υλοποιήθηκε από τη μελετητική 

εταιρεία ADT OMEGA SA και ανατέθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ το 2014 κατ΄ 

εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

 Μετεωρολογικά δεδομένα από τους σταθμούς Ανώγεια της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 

1919-2001 και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την περίοδο 2008-2016. 

 Γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη Επαρχιακής Οδού Τύλισσος – Ανωγεία. 

 

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3.1 Περιγραφή μελετών 

Οι προς εκπόνηση μελέτες, ανά κατηγορία και στάδιο, έχουν ως εξής: 

 Υδρολογική μελέτη σε ένα στάδιο (κατηγορία μελέτης 13), σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές 

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

 Μελέτη σκοπιμότητας σε ένα στάδιο (κατηγορία μελέτης 13 και 03), σύμφωνα με τις ισχύουσες 

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

 

3.2 Παραδοτέα μελετών 

Η μελέτη θα παραδοθεί 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.  

 

3.4 Προθεσμία εκπόνησης της μελέτης 

Ο καθαρός μελετητικός χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) 

μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.  
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4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της παρούσας μελέτης ανέρχεται σε 53.568,32 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 

66.424,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο αντίστοιχο τεύχος.  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα 

με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και 

συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016, (η τελευταία 

κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης). 

 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η παρούσα μελέτη, προεκτιμώμενης αμοιβής 53.568,32 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%),δύναται να δημοπρατηθεί 

με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Βάσει της νομοθεσίας η ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων βασίζεται στην πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016). 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ. 6 για τις συμβάσεις μελετών πρέπει να επιλέγεται κατά κύριο λόγο η 

«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προς 

επίτευξη του βέλτιστου τεχνικοοικονομικού αποτελέσματος της σύμβασης. Η χρήση της τιμής ή του 

κόστους ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης μπορεί να γίνει μόνο εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες 

συνθήκες και κατόπιν γνώμης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 

Επομένως, ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 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 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δήμος Ανωγείων αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα επάρκειας νερού. Εδώ και μερικές δεκαετίες 

διερευνάται σε προκαταρκτικό επίπεδο η δυνατότητα αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της περιοχής 

με την εκπόνηση διερευνητικών εκθέσεων και μελετών. Στα πλαίσια αυτά διερευνάται και η κατασκευή 

φράγματος στην περιοχή μελέτης. Η κατασκευή και λειτουργία του φράγματος θα εξασφαλίσει σε μεγάλο 

βαθμό τις αρδευτικές ανάγκες του δήμου Ανωγείων και των όμορων περιοχών και θα αναβαθμίσει 

σημαντικά το αγροτικό προϊόν της περιοχής. 

 

Ανώγεια, Αύγουστος 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 


