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Παροχή  υπηρεσιών:   
Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ωραιοκάστρου για την 
 ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη 
 Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας 
 Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κατόπιν κήρυξης 
 αυτών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
 Προστασίας  
 
 

CPV : 71300000-1 
 

    Προϋπολογισμός : 37.020,32  € 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εξαιτίας των καταστροφών που προέκυψαν από τα πλημμυρικά φαινόμεναπου 

εκδηλώθηκαν εντός του Δήμου Ωραιοκάστρουστις 12-06-2021, ηΔ.Ε Ωραιοκάστρου 

και η Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κηρύχθηκαν με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 5295/18-06-2021(ΑΔΑ: ΨΨΞΘ46ΜΤΛΒ-ΦΘΔ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για 

την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών που 

προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει έως 13-12-

2021. 

Κατόπιν αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από την εκδήλωση των 

πλημμυρικών φαινομένων, σημειώνονται τα κάτωθι: 

 

 Όσον αφορά την Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, 

παρατηρήθηκαν έντονες φθορές στο οδικό δίκτυο της περιοχής, ήτοι: 

o Eκτεταμένες βλάβες στο οδόστρωμα οδού στο ύψος των 

Νεκροταφείων του οικισμού, που χρησιμοποιείται ως περιφερειακή 

οδός, σε μήκος περί τα 400m. H οδός χρήζει πλήρους 

αποκατάστασης-ανακατασκευής.  

o Έντονες φθορές σε κεντρικές οδούς του οικισμού λόγω των 

πλημμυρικών απορροών ομβρίων υδάτων επί αυτών σε συνδυασμό 

με την απουσία έργων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων(αποκολλήσεις 

ασφαλτοτάπητα, δημιουργία κρατήρων κλπ) 

o Στην κεντρική οδό πρόσβασης του οικισμού στην οποία καταλήγουν 

επιφανειακά, λόγω υψομετρίας, τα όμβρια ύδατα από το μεγαλύτερο 

τμήμα του οικισμού, υπήρξαν επίσης έντονες φθορές στο οδόστρωμα 



σε όλο της το μήκος, καθώς και τοπικά, πλευρικές υποσκαφές και 

καταστροφή πεζοδρομίου. Η εν λόγω οδός δίνει πρόσβαση και στην 

ιαματική λίμνη της Πικρολίμνης.  

 

 Όσον αφορά τη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, τα προβλήματα που προέκυψαν 

αφορούν τον οικισμό του Ωραιοκάστρου και ιδίως την οδό Κονταξοπούλου 

στο ύψος του τεχνικού διάβασης του ρέματος Παππά («Γέφυρα Γιαγκούλα»), 

όπου προϋπάρχον πρόβλημα υποσκαφής της οδού και υποχώρησης 

τμήματος οδοστρώματος, πολλαπλασιάστηκε κατόπιν της νεροποντής της 

12-06-2021.  

Το πρόβλημα σχετίζεται και με την εμποδιζόμενη από την έντονη βλάστηση 

ροή στην κοίτη του ρέματος, ανάντη του εν λόγω τεχνικού έργου.Κατά μήκος 

της περιοχής αυτής, στο ανάντη δηλαδή από την οδό Κονταξοπούλου τμήμα 

του ρέματος, υφίσταται κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων εντός του 

οικισμού και η εν λόγω περιοχή χρήζει δέσμης επεμβάσεων αντιπλημμυρικής 

προστασίας στο πλαίσιο αυτό, τόσο στη συμβολή του ρέματος Παππά με οδό 

Κονταξοπούλου(νέο τεχνικό έργο και έργα εισόδου-εξόδου σε απαραίτητο μήκος), 

όσο και εντός του οικισμού στην περιοχή διέλευσης του ρέματος, ανάντη της 

Κονταξοπούλου(καθαρισμός ρέματος και τοπικά έργα αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων) 

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα των ζητημάτων 

αφενός της αντιμετώπισης των προβλημάτων και κινδύνων που προέκυψαν και 

αφετέρου της αντιπλημμυρικής θωράκισης των εν λόγω περιοχών, είναι απαραίτητη 

η όσο το δυνατόν άμεση λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας, με το 

σχεδιασμό και εκτέλεση αντίστοιχων έργων στις πληγείσες περιοχές.  

Ιδιαίτερα, για την Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας, θα πρέπει να υλοποιηθούν έργα 

δικτύων ομβρίων υδάτων σε όλη την έκταση του οικισμού, καθώς και 

αποκαταστάσεις των υφιστάμενων οδικών έργων που υπέστησαν βλάβες λόγω των 

πλημμυρών (συμπεριλαμβανομένων συνοδών κατασκευών όπως πεζοδρομίων, έργων 

οδοφωτισμού κλπ). Τα νέα έργα δικτύων ομβρίων υδάτων θα εκρέουν στον Γαλλικό 

Ποταμό, ο οποίος στο ύψος του οικισμού, θα πρέπει να καθαριστεί σε επαρκές μήκος 

από βλάστηση και φερτά υλικά, για την αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής της 

κοίτης του.  

 

Στον οικισμό Ωραιοκάστρου, της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, θα απαιτηθεί η ανακατασκευή 

του ανωτέρω τεχνικού έργου (γέφυρα «Γιαγκούλα»)με κατάλληλης διατομής οχετό και 



απαραίτητα έργα εισόδου-εξόδου, καθώς και αποκατάσταση του οδοστρώματος στο 

σημείο αυτό, καθαρισμός ρέματος ανάντη και τοπικά έργα δικτύων ομβρίων με 

εκβολή στο ρέμα. 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Το αντικείμενο της ανατιθέμενης υπηρεσίας, αφορά στην παροχή τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και των λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου, όσον 

αφορά την ωρίμανση των απαραίτητων επεμβάσεων - έργων προς κατασκευή (στο 

πλαίσιο της από 18-06-2021 Απόφασης κήρυξης περιοχών του Δήμου σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας) και τις ενέργειες που θα απαιτηθούν από το 

Δήμο Ωραιοκάστρου για το σκοπό αυτό.  

 

Οι ενέργειες αυτές αφορούν τόσο στονκαθορισμό των απαιτούμενων έργων –

επεμβάσεων, όσο και στη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και φακέλου Σ.Α.Υ.-

Φ.Α.Υ. που θα απαιτηθούν για τη δημοπράτηση των απαιτούμενων έργων.  

 

Επιπλέον, στην Παροχή Υπηρεσίας, περιλαμβάνεται η υποβοήθηση της αρμόδιας 

Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρουγια την ετοιμασία των απαιτούμενων τεχνικών 

δελτίων για την αίτηση χρηματοδότησης από την Κεντρική Διοίκηση των εν λόγω 

εργασιών, στα πλαίσια της κηρυγμένης κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας. 

 

 

Όπου χρειαστεί για την υλοποίηση του έργου, θα συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση 

μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με την προεκτιμώμενη αμοιβή, έτσι όπως εξήχθη, βάσει του νόμου 

4412/2016, κατ’ αναλογία του αρθ. ΓΕΝ4 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016  το οικονομικό αντικείμενο των 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών ανά κατηγορία Υπηρεσιών είναι: 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΕΚΤΙ-
ΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΜΕΡΙΚΗ 
(€) ΟΛΙΚΗ (€) 

                
  Γενικές Διατάξεις             
ΓΕΝ.3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ τκ (2021)     1,199       
                

                

ΓΕΝ. 
4Β 

Παροχή Υπηρεσίας 
τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών  

            

Αμοιβή επιστημόνων 
ανάλογα με το χρόνο 
απασχόλησης             
Μ = πλήθος ημερών 
εργασίας             
για επιστήμονα εμπειρίας 
μέχρι 10 έτη ημέρες 38         
Α = Μ * 300 * τκ     13.668,60       
για επιστήμονα εμπειρίας 
από 10έως 20 έτη ημέρες 30         
Α = Μ * 450 * τκ     16.186,50 29.855,10   29.855,10 

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 29.855,10   29.855,10 

       

     ΣΥΝΟΛΟ:  29.855,10 €  

  ΦΠΑ (24%):    7.165,22 €  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ:  37.020,32 €  

 

                                                                        Ωραιόκαστρο, 23/07/2021 

 

Ο συντάκτης 

 

 

                Αλεξίου Αλέξιος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

  

Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε 

Η Προϊστάμενη Δ.Τ.Υ. & Π. 

 

 

Τόλια Ελένη  
Τοπογράφος Μηχανικός   
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