
    

ΘΕΜΑ: 1. Χαρακτηρισμός του έργου με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος Δερείου Ν. 

Έβρου» ως έργου Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού, σύμφωνα με 

την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (ΦΕΚ 245/Α’/01-09-1977) και 

έγκριση ένταξής του στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 

σύμφωνα με την παρ.2(α) του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/). 

2. Έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 2.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 

24%) σε βάρος του ενάριθμου 2019ΣΜ97200001 της ΣΑΜ 972 για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 

φράγματος Δερείου Ν. Έβρου», σύμφωνα με την παρ.2 (ζ) του άρθρου 49 

του ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3. Έγκριση προσφυγής στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 

4412/2016, άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (άρθρο 86), για την ανάθεση της ως άνω 

σύμβασης, εκτιμώμενης αξίας 4.985.706,01 € (με ΦΠΑ). 

4. Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης για την 

ανάθεση της ως άνω σύμβασης. 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Του N.4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής δημόσιας διοίκησης» όπως ισχύει. 

2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
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3. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Του Ν. 4727/2020 «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Α’ 184) και ιδίως το 

Κεφ.ΙΑ΄ αυτού. 

5. Του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.4555/2018 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ Α’ 133) και ισχύει. 

6. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 114). 

7. Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 

και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α' 208) 

και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού. 

8. Του Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΦΕΚ Α΄151). 

9. Του Π.Δ.80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του 

Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας»(ΝΔ), ως Πρωθυπουργού.» (ΦΕΚ Α΄118). 

10. Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119). 

11. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα τον διορισμό του Κωνσταντίνου Καραμανλή του 

Αχιλλέα στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Α’ 121). 

12. Του Π.Δ. 84/2019: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄123). 

13. Της με αριθ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-90 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του 

Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 

κανόνα των τριών υπογραφών του άρθρου 81 του Ν. 1892/90. 

14. Tης με αριθ. πρωτ. 309/16-09-2021 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών  και 

Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών στη Μαρία Έλλη 

Γεράρδη (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 772) 

15. Της με αριθ. πρωτ. 301258/27-10-21 Απόφασης του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. «Ορισμός 

Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη και μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών κατ’ άρθρο 13 παρ.6 και 37 παρ.2 

και 3. του Ν. 4412/2016» (ΦΕΚ B’  6778). 

16. Της με αριθ. πρωτ. οικ.49485/2592/27-06-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (ΑΔΑ: Ω3ΨΧ465ΧΘΞ-Ρ4Τ) περί ορισμού ως Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 

Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Α. Κοτσώνη. 
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17. Της με αριθ. πρωτ. οικ.83679/23-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων 

Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

18. Της με αριθ.πρωτ. 166278/24-6-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2813/2021, ΑΔΑ: Β' 

ΩΦΜΥ465ΧΘΞ-9ΚΗ) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

19. Της με αριθ. πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 2519/2017) Απόφασης Υπουργού 

Υ.ΜΕ. «περί Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών διαδικασιών κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του 

ν.4412/2016.» 

20. Της με αριθ. πρωτ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30-01-2019 (ΦΕΚ Β΄1047/29-3-2019) Απόφασης 

Υπουργού Υ.ΜΕ «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». 

21. Το με αριθ. πρωτ. έγγραφο Δ11/104190/6-4-2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

«Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2022». 

 

Και αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Το άρθρο 39 του Π.Δ.123/2016, σύμφωνα με το οποίο η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και 

Εγγειοβελτιωτικών έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι αρμόδια για τον 

σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 

και παροχής υπηρεσιών για τα αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα αρμοδιότητας της 

Γ.Γ.Υ. 

2. Τη ΣΑΜ 972 στην οποία περιλαμβάνεται το ενάριθμο 2019ΣΜ97200001 με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕΡΕΙΟΥ Ν. ΈΒΡΟΥ» και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.000.000,00 (με 

ΦΠΑ 24%) ευρώ.  

3.  Τη δαπάνη για τις εργασίες της υπόψη σύμβασης, η οποία δύναται να καλυφθεί από το ενάριθμο 

2019ΣΜ97200001 της ΣΑΜ 972 του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2(ζ) του 

άρθρου 49 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, σύμφωνα με την οποία «στις συμβάσεις 

εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, 

προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση του 40% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης». 

4. Την από 24-02-2021 σύμβαση ανάθεσης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης 

Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στη συγκρότηση του Υποφακέλου Α του 

“Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης”, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 45 του 

ν.4412/2016, μελετών ωρίμανσης για ένταξη έργων υποδομής στην ΠΠ 2021-2027» (ΑΔΑΜ: 
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21SYMV008192345 2021-02-24) με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εφεξής αναφέρεται ως Τεχνικός Σύμβουλος, στο 

πλαίσιο της οποίας ο Τεχνικός Σύμβουλος υποβοηθά τη Διεύθυνση Δ19 στην ωρίμανση και 

δημοπράτηση των μελετών που έχει στον προγραμματισμό της. 

5. Το με αρ. πρωτ. 5795/30-06-2022 (Δ19/208691/01-07-2022) έγγραφο του Δημάρχου 

Σουφλίου περί σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή του Φράγματος στην κατάντι του οικισμού 

Μικρό Δέρειο θέση. 

 

Και επειδή: 

1. Το έργο με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος Δερείου Ν. Έβρου» έχει τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά ώστε να χαρακτηριστεί ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό. 

2. Είναι άμεση η ανάγκη εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη φράγματος Δερείου Ν. 

Έβρου», ώστε το ως άνω έργο να ωριμάσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4412/2016 και να 

υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. 

3. H μελέτη αφορά στα έργα κατασκευής του φράγματος Δερείου και στα έργα προσαγωγής των 

αρδευτικών δικτύων, των υδροδοτούμενων από το φράγμα. Η θέση του φράγματος 

προβλέπεται εγκάρσια στο ρου του ποταμού Ερυθροπόταμου, κατάντη του οικισμού Μικρό 

Δέρειο του Δήμου Σουφλίου στον Νομό Έβρου.  

4.  Συνοπτικά, στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται: 

 Επικαιροποίηση και επανακαθορισμό των χρήσεων και της λειτουργίας του φράγματος και 

διαχείρισης του υδατικού δυναμικού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις 

και να μεγιστοποιούνται οι πολλαπλές ωφέλειες από την κατασκευή του, σύμφωνα με τις 

τρέχουσες απαιτήσεις. 

 Υδρολογική μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει εκτίμηση της στερεοπαροχής, καθώς και της 

οικολογικής παροχής. 

 Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική μελέτη, καθώς και μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης 

ύδατος. 

 Προμελέτη του φράγματος Δερείου σε θέση κατάντη του οικισμού Μικρό Δέρειο. Η 

προμελέτη του φράγματος θα περιλαμβάνει και όλα τα συναφή έργα (εκτροπής, 

εκκένωσης, υδροληψίας, υπερχείλισης, κτιριακά, αποκατάστασης και βελτίωσης 

οδοποιίας, καθώς και οδών εξυπηρέτησης των έργων, κ.λπ.), καθώς επίσης και τις 

μελέτες θραύσης του φράγματος και διόδευσης του πλημμυρικού κύματος και τις μελέτες 

σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας. 

 Προμελέτη Μονάδας Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) στο πέρας των έργων προσαγωγής των 

αρδευτικών δικτύων, για την εξυπηρέτηση της ύδρευσης ισοδύναμου πληθυσμού 20.000 

κατοίκων. 

 Προμελέτη των έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων. Η προμελέτη των έργων 

προσαγωγής θα περιλαμβάνει τη σήραγγα υδροληψίας και τη διώρυγα μεταφοράς. 

 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, αφού η 

δραστηριότητα χωροθετείται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) "Ορεινός 

Έβρος-Κοιλάδα Δερείου". 
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 Υποστηρικτικές εργασίες, έρευνες και μελέτες 

 Τοπογραφικές εργασίες 

 Γεωλογικές – υδρογεωλογικές έρευνες και μελέτες 

 Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες. 

5. Η εκτιμώμενη δαπάνη της σύμβασης του θέματος δύναται να καλυφθεί από το ενάριθμο 

2019ΣΜ97200001 της ΣΑΜ 972 με τίτλο «Οριστική Μελέτη φράγματος Δερείου ν. Έβρου» και 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.000.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2(ζ) του 

άρθρου 49 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

6. Τα τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση  

Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), με την υποβοήθηση του Τεχνικού 

Συμβούλου, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ίση με 4.985.706,01 € (με Φ.Π.Α. 24%), και 

είναι τα εξής: 

α) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας  

β) Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων 

γ) Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

δ) Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής 

ε) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Τον χαρακτηρισμό του έργου με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος Δερείου Ν. Έβρου» ως έργου 

Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του 

Ν.679/1977 (ΦΕΚ A’ 245), και την έγκριση ένταξής του στον προγραμματικό σχεδιασμό της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την 

παρ.2(α) του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147). 

2. Εγκρίνουμε τη δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 2.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) σε βάρος 

του ενάριθμου 2019ΣΜ97200001 της ΣΑΜ 972 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης 

μελέτης με τίτλο «Μελέτη φράγματος Δερείου Ν. Έβρου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.2 (ζ) του άρθρου 49 του ν.4412/2016. 

3. Εγκρίνουμε την προσφυγή στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, άνω 

των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη φράγματος Δερείου Ν. Έβρου». 

4. Εγκρίνουμε τη Διακήρυξη και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης της ως άνω σύμβασης, όπως 

αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

(Δ19), με την υποβοήθηση του Τεχνικού Συμβούλου, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ίση με 

4.985.706,01 € (με Φ.Π.Α. 24%), ως εξής: 

α) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας με το Παράρτημα της 

β) Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων 

γ) Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με τα Παραρτήματά του. 

δ) Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής 

ε) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης. 
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5. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα Αρχή και Προϊσταμένη Αρχή της ως άνω σύμβασης εκπόνησης 

μελέτης, τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και ως Διευθύνουσα 

Υπηρεσία το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της ίδιας Διεύθυνσης.  

6. Εξουσιοδοτούμε την Προϊσταμένη της Δ/νσης Δ19 για την τήρηση των διαδικασιών 

δημοσιότητας με την αποστολή της Προκήρυξης Σύμβασης (Ανοικτού Διαγωνισμού) στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ, της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 

Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας, καθώς και της Περίληψης Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και 

τη Διαύγεια, ώστε να προωθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεση της 

σύμβασης της μελέτης του θέματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
   κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 

  

2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών  
   κ. Γεωργίου Καραγιάννη 
3. Γραφείο Γεν. Γραμ. Υποδομών 

   κας. Μαρίας Έλλης Γεράρδη 

 
 

4. Γεν. Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ.   

   κ. Αντώνη Κοτσώνη 
5. Δ/νση Δ1 
6. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
   Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Έβρου 
7. Δήμο Σουφλίου 

(Υπόψη Δημάρχου) 

 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Χρονολογικό Αρχείο. 
2. Φ.ΔΕΡΕΙΟ 
3. Τμήμα Α 

4. Δ/ντρια κα Καστραντά 
5. Ε. Ευσταθοπούλου 
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