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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ
Το ρέμα Γκιόλε αποτελεί την δίοδο επικοινωνίας της λίμνης Καστοριάς με τον ποταμό
Αλιάκμονα και χωροθετείται νοτίως της λίμνης Καστοριάς. Η λίμνη της Καστοριάς είναι
προστατευόμενη περιοχή, ενώ τμήμα του ρέματος ανήκει επίσης εντός του καθεστώτος προστασίας
της λίμνης.
Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθαρισμό τμήματος του ρέματος Γκιόλε, σε μήκος ~1.300m,
που αρχίζει 260 περίπου μέτρα κατάντη της γέφυρας της Εθνικής Οδού Καστοριάς-Κοζάνης (Ε.Ο.
15). Η ενέργεια αυτή, εκτός του ότι θα συμβάλει στην πιο ομαλή εκφόρτιση της λίμνης σε περιόδους
πλημμυρικών παροχών, θα μειώσει και τα φαινόμενα πλημμυρών στις παρακείμενες γεωργικές
εκτάσεις, το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ότι βρίσκεται:
o Εκτός της περιοχής προστασίας της λίμνης Καστοριάς και της περιφερειακής ζώνης αυτής, όπως
αυτή θεσμοθετήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, μια και η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός της
λεκάνης απορροής της λίμνης.
o Εκτός των περιοχών Νatura 2000 (GR1320001 & GR1320003)
o Εκτός της περιοχής χαρακτηρισμού ως Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους,
o Εκτός του καταφυγίου άγριας ζωής, όπως αυτό ορίστηκε ανωτέρω και παρουσιάζεται στους
συνημμένους της παρούσας χάρτες.
Συνοπτικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
 Κοπή και τεμαχισμός των δένδρων στα πρανή και στον πυθμένα του καναλιού ώστε το νερό να
κινείται απρόσκοπτα
 Καθαρισμός της αυτοφυούς βλάστησης (καλαμιών, θάμνων, κλπ) και των εναποτιθέμενων
φερτών υλικών και των σκουπιδιών εντός του καναλιού.
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται
οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
- του Ν.4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 Ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
- του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
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- του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 κ.ε. 2014
ΕΠ54100001 και τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία: Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ. καθαρισμός τεχνικών και
λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων – έργα ορεινής και πεδινής υδρονομίας – έργα αντιμετώπισης
χειμαρολάβας», σύμφωνα με την 722/18 (ΑΔΑ: ΨΦΟ67ΛΨ-ΚΛΧ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση δαπάνης- διάθεσης πίστωσης και
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης
6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93).
Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς
κ.λπ. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/16 και (ενδεχομένως) το
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.
Καστοριά 20-3-2018

Ο συντάξας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΛΛΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
Τεχνικών Έργων

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΚΙΑΡΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός με Α’β

Πολιτικός Μηχανικός με Α’β

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHARALAMPOS DOLLAS
Ημερομηνία: 2018.08.02 13:44:07 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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