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ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΔΓΡΙΚΟΤ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. …… 

 

ύζηαζε Γηνηθεηηθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Φξαγκάησλ 

 

 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν, πεδίν εθαξκνγήο θαη θαηεγνξίεο θξαγκάησλ 

 

1.1 Αληηθείκελν  

 

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο είλαη ε ζύζηαζε Γηνηθεηηθήο Αξρήο 

Φξαγκάησλ (ΓΑΦ) θαη ε ζέζπηζε θαλόλσλ, δηαδηθαζηώλ θαη ειέγρσλ θαηά ηελ πεξίνδν 

πινπνίεζεο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ θξαγκάησλ, δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ, κε ζηόρν ηελ 

αζθάιεηά ηνπο, ώζηε λα πξνιακβάλνληαη θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ζέζνπλ ζε 

θίλδπλν αλζξώπηλεο δσέο, πεξηνπζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο, ή λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο δεκηέο 

ζην πεξηβάιινλ.  

 

Σν παξόλ Πξνεδξηθό Γηάηαγκα δελ αλαηξεί ηηο απνξξένπζεο από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηεο θαη επζύλεο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ 

από απηόλ νξγάλσλ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ παξαγόλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, θαηά πεξίπησζε, 

ζε όια ηα ζηάδηα από ηε κειέηε έσο θαη ηελ εγθαηάιεηςε ή/θαη ηελ απνδόκεζε ηνπ θξάγκαηνο.  

 

1.2 Πεδίν εθαξκνγήο 

  

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά όια ηα 

θξάγκαηα ηακίεπζεο λεξνύ ή ζπγθξάηεζεο λεξνύ ηα νπνία απνηεινύληαη από έλα ζύλνιν 

επηκέξνπο έξγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηερλεηήο ιίκλεο (Σακηεπηήξα), εθόζνλ :  

 

 Σν ύςνο ηνπ ζώκαηνο ηνπ θξάγκαηνο, κεηξνύκελν ζηνλ άμνλά ηνπ θαη από ην 

ρακειόηεξν ζεκείν ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο έσο ηε ζηέςε, είλαη κεγαιύηεξν ή ίζν ησλ 

10m, ή     

 Σν ύςνο ηνπ ζώκαηνο ηνπ θξάγκαηνο, όπσο απηό νξίδεηαη αλσηέξσ, είλαη από 5m 

έσο 10m θαη ν ηακηεπηήξαο ηνπ έρεη ρσξεηηθόηεηα κεγαιύηεξε ή ίζε ησλ 100.000 m3, 

ή 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δελ ην εληάζζνπλ ζε κία από ηηο παξαπάλσ δύν 

πεξηπηώζεηο, αιιά ε ΓΑΦ θξίλεη όηη ηπρόλ αζηνρία ηνπ ζπλεπάγεηαη θηλδύλνπο 

απώιεηαο αλζξώπηλσλ δσώλ ή ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δεκίεο. 

 

1.3  Καηεγνξίεο θξαγκάησλ 

 

Η θαηάηαμε ησλ θξαγκάησλ γίλεηαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο, κε θξηηήξηα ην ύςνο ηνπ θξάγκαηνο, 

όπσο απηό νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2 ηνπ Άξζξνπ 1 θαη ηνλ όγθν ηνπ ηακηεπηήξα,  σο 

αθνινύζσο:  
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Πίλαθαο 1 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΦΡΑΓΜΑΣΟ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Ι 

 

Ύςνο θξάγκαηνο Η ≥ 40 m.  

ή 

Όγθνο ηακηεπηήξα > 10.000.000 m3, αλεμαξηήησο ύςνπο θξάγκαηνο 

 

 

 

ΙΙ 

 

Ύςνο θξάγκαηνο 40 m. > Η ≥ 20 m.  

ή 

Όγθνο ηακηεπηήξα ≥ 1.000.000 m3, αλεμαξηήησο ύςνπο θξάγκαηνο 

 

 

ΙΙΙ 

 

 

Φξάγκαηα ηα νπνία δελ εληάζζνληαη  ζηηο θαηεγνξίεο Ι θαη ΙΙ 

 

Η ΓΑΦ κπνξεί, εθόζνλ θξίλεη απαξαίηεην, θξάγκαηα ηα νπνία εληάζζνληαη θαηαξρήλ βάζεη ησλ 

παξαπάλσ θξηηεξίσλ ζηηο θαηεγνξίεο ΙΙ ή ΙΙΙ, λα ηα θαηαηάζζεη ζηελ ακέζσο αλώηεξε 

θαηεγνξία.  Δπίζεο ε ΓΑΦ κπνξεί, θξάγκαηα ηα νπνία εληάζζνληαη θαηαξρήλ βάζεη ησλ 

θξηηεξίσλ  ζηηο Καηεγνξίεο Ι ή ΙΙ, λα ηα θαηαηάζζεη ζηελ ακέζσο ρακειόηεξε θαηεγνξία, εθόζνλ 

θαη κόλνλ ηπρόλ αζηνρία ηνπο δελ ζπλεπάγεηαη θηλδύλνπο απώιεηαο αλζξώπηλσλ δσώλ ή 

ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δεκίεο. 

 

 

 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο, ηζρύνπλ νη αθόινπζνη νξηζκνί:  

 Αλάδνρνο Καηαζθεπήο: Δξγνιεπηηθή επηρείξεζε ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ θξάγκαηνο, ππνγξάθνληαο ζρεηηθή ύκβαζε Καηαζθεπήο κε ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ 

(ΚηΔ) ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα όξγαλα απηνύ.  

 Απνδόκεζε Φξάγκαηνο : Η πιήξεο ή κεξηθή θαζαίξεζε ηνπ θξάγκαηνο θαη ε αζθαιήο 

απνθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο ξνήο ηνπ πνηακνύ. 

 Απόηνκνο θαηαβηβαζκόο ζηάζκεο ηακηεπηήξα : Σαπείλσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα 

κε ξπζκό πνπ ππεξβαίλεη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο από ηε κειέηε θαη ελδερνκέλσο λα 

επεξεάδεη ηελ επζηάζεηα ηνπ αλαρώκαηνο ηνπ θξάγκαηνο ή ησλ πξαλώλ ηεο ιεθάλεο 

θαηάθιπζεο.  

 Αζηνρία : Απώιεηα ηεο επηηειεζηηθόηεηαο ηνπ θξάγκαηνο, ν κε έιεγρνο ηεο νπνίαο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο, ή/θαη λα δεκηνπξγήζεη πιεκκπξηθό θύκα. 

 Γηάξθεηα δσήο ηνπ θξάγκαηνο : Πεξίνδνο από ηελ θαηαζθεπή έσο θαη ηελ εγθαηάιεηςε 

ή/θαη ηελ απνδόκεζε ηνπ θξάγκαηνο. 
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 Γηνηθεηηθή Αξρή Φξαγκάησλ (ΔΑΦ) : Σν όξγαλν πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί θαηά ην 

Άξζξν 4. 

 Δγθαηάιεηςε θξάγκαηνο : Καηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλα θξάγκα θαζίζηαηαη κε ηθαλό λα 

απνζεθεύζεη λεξό, κεηά από πιήξσζε ηνπ ηακηεπηήξα από ζηεξεά πιηθά, κε ηαπηόρξνλε 

αζθαιή παξνρέηεπζε ηνπ λεξνύ ηνπ πνηακνύ θαη κε παξάθακςε ηνπ θξάγκαηνο. 

 Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο :  Σν ζύλνιν ησλ νδεγηώλ, δηαδηθαζηώλ θαη 

ελεξγεηώλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ θξάγκαηνο θαη 

πξνβιέπνληαη θαηά ην ηάδην Λεηηνπξγίαο. 

 Έθηαθηε πληήξεζε:  Δηδηθά κέηξα ηα νπνία ιακβάλνληαη όηαλ ε παξαηεξνύκελε 

ζπκπεξηθνξά απνθιίλεη από ηελ πξνβιεπόκελε θαη ηα νπνία έρνπλ σο ζηόρν λα 

δηαηεξήζνπλ ή/θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο  ζπλζήθεο ησλ θαηαζθεπώλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνύ. 

 Έιεγρνη Αζθαιείαο :  εηξά κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ θξάγκαηνο ζρεηηθά κε δνκηθά, πδξαπιηθά, ιεηηνπξγηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, κε 

ζηόρν ηελ επαξθή θαη  ζπλερή γλώζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θξάγκαηνο, ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε ηπρόλ αλσκαιηώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε, όπνηε  απηή απαηηείηαη. 

 Δπηθηλδπλόηεηα (hazard) : Η έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο θάπνηνπ 

θαηλνκέλνπ, κε δπλεηηθά βιαβεξέο ζπλέπεηεο, θαη όρη ζηα απνηειέζκαηα πνπ απηό ζα 

κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη.  

 Δπηηξνπή Διέγρνπ Αζθάιεηαο Φξαγκάησλ (ΕΕΑΦ) : Σν όξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη 

θαη ιεηηνπξγεί θαηά ην Άξζξν 6. 

 Καηαζηξνθή θξάγκαηνο: Αθξαίν γεγνλόο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηε κεξηθή ή νιηθή 

δηαθνπή ηεο θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο θαη πξνθαιεί ζύκαηα ή/θαη 

εθηεηακέλεο πιηθέο δεκίεο. 

 Γηαθηλδύλεπζε (risk): Με ηνλ όξν απηό πεξηγξάθνληαη ηα αλακελόκελα αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν. Η δηαθηλδύλεπζε κπνξεί λα 

εθηηκεζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επηθηλδπλόηεηα, ηελ ηξσηόηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηε 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αμία πνπ είλαη εθηεζεηκέλε. Γειαδή ε δηαθηλδύλεπζε, είλαη κία ζρέζε 

ηεο κνξθήο: 

                                             Κ  = f(Δ, Σ, Ο) 

όπνπ, Δ = επηθηλδπλόηεηα, Σ = ηξσηόηεηα, θαη Ο = νηθνλνκηθή αμία εθηεζεηκέλε ζηελ 

δηαθηλδύλεπζε Κ. Η Γηαθηλδύλεπζε θαηεγνξηνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

Υακειή – θακία αλζξώπηλε απώιεηα θαη κηθξέο πιηθέο δεκίεο 

Μέζε – απώιεηεο ιίγσλ αλζξώπηλσλ δσώλ θαη αξθεηέο πιηθέο δεκίεο 

Τςειή – απώιεηεο ζεκαληηθνύ αξηζκνύ αλζξώπηλσλ δσώλ θαη ζνβαξέο πιηθέο δεκίεο 

 Κξηηήξηα ρεδηαζκνύ :  Αξρέο ηεο Μειέηεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην ζρεδηαζκό ηνπ 

θξάγκαηνο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα, αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθόηεηα, δηάξθεηα ζην ρξόλν 

θαη ηελ νηθνλνκηθόηεηα απηνύ.  

 Κύξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚτΕ) :  Γεκόζην ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ή ηδησηηθόο 

θνξέαο, ή θπζηθό πξόζσπν, ζηελ θπξηόηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη  ην θξάγκα.  



 

10/3/2011 4 

 Μειέηε : Σν ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ (έξεπλεο, εθζέζεηο, ππνινγηζκνί, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο 

θ.ι.π.) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο. 

 Μεηξών Διιεληθώλ Φξαγκάησλ : Βάζε δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία ησλ θξαγκάησλ ηεο 

Διιάδαο πνπ εληάζζνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο ΓΑΦ.  

 Μεηξών Φξάγκαηνο : ύλνιν εγγξάθσλ, εθζέζεσλ, ζρεδίσλ, κειεηώλ, ππνινγηζκώλ 

θιπ, ζηα νπνία είλαη θαηαγξακκέλα κε θάζε ιεπηνκέξεηα όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Φξάγκαηνο όπσο απηό θαηαζθεπάζηεθε, ηπρόλ Πεξηζηαηηθά ή έθηαθηα γεγνλόηα ζε θάζε 

ζηάδην ηεο δσήο ηνπ, θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ θαηαγξαθώλ από ηελ παξαθνινύζεζή ηνπ, 

θαη θαηά ηα ινηπά ζύκθσλα κε ην Άξζξν 11.  

 Μεραληθόο Αζθαιείαο Φξάγκαηνο (ΜΑΦ) : Ο ππεύζπλνο κεραληθόο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο αζθαινύο ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάγκαηνο.  

 Όγθνο Σακηεπηήξα : Η ρσξεηηθόηεηα ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ζηελ αλώηαηε ζηάζκε 

απνζήθεπζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο. 

 Πεξίνδνο Τινπνίεζεο Φξάγκαηνο : Δίλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ έλαξμε ηεο 

κειέηεο έσο θαη ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο.  

 Πεξηζηαηηθό : Γεγνλόο ζπλδεόκελν κε δξάζεηο, ιεηηνπξγίεο ή δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα 

νπνία δελ ζπλάδνπλ κε ηελ αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάγκαηνο ή ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο απηνύ.   

 Πιεκκπξηθό Κύκα : Κύκα ην νπνίν πξνθαιείηαη από αζηνρία ή θαηαζηξνθή ηνπ 

θξάγκαηνο θαη ην νπνίν ελδερνκέλσο πξνθαιεί ζύκαηα, νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 Πξνζνκνίσκα : Αλαπαξάζηαζε έξγσλ ή θπζηθώλ κνξθώλ, πνπ θαζηζηά εθηθηή ηελ 

απεηθόληζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ή ηελ πξόβιεςε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 ηάδην Καηαζθεπήο:  Πεξίνδνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαηαζθεπήο  ηνπ 

Φξάγκαηνο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο ηνπ ηακηεπηήξα θαη θαηά ηα ινηπά 

ζύκθσλα κε ην Άξζξν 16. 

 ηάδην Λεηηνπξγίαο : Πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ θξάγκαηνο θαηά ηελ νπνία επηηειείηαη ν 

ζθνπόο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ.  

 ηάδην Μειέηεο : Πεξίνδνο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ Φξάγκαηνο 

θαηά ηελ νπνία νξηζηηθνπνηείηαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ. 

 ηάδην Πξώηεο Πιήξσζεο : Πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ Φξάγκαηνο θαηά ηελ νπνία γηα 

πξώηε θνξά ε γίλεηαη πιήξσζε ηνπ Σακηεπηήξα, όπσο νξίδεηαη ζην Αξζξν 17.  

 ύκβαζε Καηαζθεπήο : Δίλαη ε γξαπηή ζπκθσλία, κεηαμύ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηνπ 

Αλαδόρνπ Καηαζθεπήο, θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά ηεύρε, ζρέδηα, έγγξαθα, ηα νπνία 

ζπλνδεύνπλ ηε γξαπηή ζπκθσλία ή αλαθέξνληαη ζε απηήλ. 

 ύζηεκα Πξνεηδνπνίεζεο θαη πλαγεξκνύ : Οξγαλσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

αλζξώπηλσλ θαη ηερληθώλ πόξσλ, ην νπνίν έρεη σο ζηόρν λα ελεκεξώλεη ηνλ πιεζπζκό 

θάζε πεξηνρήο πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηελ απεηιή, εκθάληζε ή αλάπηπμε θάπνηαο 

επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο ζην Φξάγκα, θαζνξίδνληαο επίζεο ηνπο θαλόλεο πνπ πξέπεη 

αθνινπζεζνύλ ζηηο αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο.  
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 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Δπηθηλδύλσλ Καηαζηάζεσλ (ΣΑΕΚ) : Σν ζύλνιν ησλ δξάζεσλ 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε επηθηλδύλσλ θαηαζηάζεσλ, όπσο θαζνξίδεηαη ζην 

Άξζξν 13. 

  ρέδην Παξαθνινύζεζεο : εηξά δηαδηθαζηώλ ζηηο νπνίεο  πξέπεη λα βαζηζηεί ν έιεγρνο 

ηεο  επζηάζεηαο ηνπ θξάγκαηνο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 9. 

 ρέδην Πξώηεο Πιήξσζεο : εηξά δηαδηθαζηώλ νη νπνίεο απαηηείηαη λα πινπνηεζνύλ, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κε αζθάιεηα ε πξώηε πιήξσζε ηνπ Σακηεπηήξα, όπσο 

θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 12. 

 ώκα Δκπεηξνγλσκόλσλ Φξαγκάησλ (ΣΕΦ) : Σν όξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαη 

ιεηηνπξγεί θαηά ην Άξζξν 5. 

 ώκα Φξάγκαηνο: Σν ηερληθό έξγν γηα ηελ ηακίεπζε ή ηε ζπγθξάηεζε λεξνύ. 

 Σαθηηθή πληήξεζε: εηξά πξνγξακκαηηζκέλσλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπλζεθώλ ησλ θαηαζθεπώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηα νπνία 

πινπνηνύληαη αλεμάξηεηα από ηελ  παξαηεξνύκελε ζπκπεξηθνξά. 

 Σξσηόηεηα (vulnerability): Ο όξνο ηξσηόηεηα πεξηγξάθεη ην πόζν επάισην είλαη ην 

θπζηθό θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ζε έλαλ επηθίλδπλν θαηλόκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ην θξάγκα.  

 Φάθεινο Αδεηνδόηεζεο Απνδόκεζεο (ΦΑΑ): Σν ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 

ππνβάιινληαη από ηνλ ΚηΔ ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ ζηε ΓΑΦ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξαπεί ε απνδόκεζε ελόο θξάγκαηνο, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 19. 

 Φάθεινο Αδεηνδόηεζεο Δγθαηάιεηςεο (ΦΑΕ): Σν ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 

ππνβάιινληαη από ηνλ ΚηΔ ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ ζηε ΓΑΦ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξαπεί ε εγθαηάιεηςε ελόο θξάγκαηνο, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 19. 

 Φάθεινο Αδεηνδόηεζεο Καηαζθεπήο (ΦΑΚ) : Σν ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 

ππνβάιινληαη από ηνλ ΚηΔ ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ γηα έγθξηζε ζηε ΓΑΦ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζεί ην θξάγκα, όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 10.  

 Φάθεινο Αδεηνδόηεζεο Πξώηεο Πιήξσζεο (ΦΑΠΠ) : Σν ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηα 

νπνία ππνβάιινληαη από ηνλ ΚηΔ ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ ζηε ΓΑΦ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξαπεί ε έκθξαμε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνπήο θαη ε πξώηε πιήξσζε ηνπ ηακηεπηήξα, 

όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 14. 

 Φνξέαο Τινπνίεζεο Φξάγκαηνο (ΦΥΦ) : Ο θνξέαο ν νπνίνο ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί 

θαηά ην Άξζξν 7. 

 Φνξέαο Λεηηνπξγίαο Φξάγκαηνο (ΦΛΦ) : Ο θνξέαο ν νπνίνο ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί 

θαηά ην Άξζξν 8. 
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Άξζξν 3 

Τπνρξεώζεηο ηνπ ΚηΔ πξνο ηε ΓΑΦ 

 

Ο ΚηΔ ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη αδεηνδνηήζεηο γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ θξάγκαηνο 

θαη λα ππνβάιεη εθζέζεηο επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ σο αθνινύζσο:  

 

3.1 Αδεηνδνηήζεηο 

Ο Κύξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε αδεηνδόηεζε ηεο 

Γηνηθεηηθήο Αξρήο Φξαγκάησλ (ΓΑΦ) γηα ηα αληίζηνηρα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ θξάγκαηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα  γηα ηελ : 

 Καηαζθεπή 

 Πξώηε Πιήξσζε θαη Λεηηνπξγία 

 Δγθαηάιεηςε ή  Απνδόκεζε 

Αδεηνδόηεζε ηεο ΓΑΦ απαηηείηαη επίζεο πξηλ ηελ εθηέιεζε ζνβαξώλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

επηζθεπώλ ζην θξάγκα, κεηά από θάπνην  έθηαθην Πεξηζηαηηθό, ή κεηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ηνπ.  

 

3.2 Δθζέζεηο 

 

Ο Κύξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηε ΓΑΦ ηηο αθόινπζεο εθζέζεηο 

επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην Άξζξν 18: 

 Δπηζεσξήζεηο Αζθαιείαο   

 Έθηαθηεο Δπηζεσξήζεηο  

 Έιεγρν παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ θαη κεζόδσλ αλάιπζεο 

 

 

 

Άξζξν 4 

Γηνηθεηηθή Αξρή Φξαγκάησλ (ΓΑΦ) 

 

4.1 πγθξόηεζε 

 

Η ΓΑΦ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, από ηα 

αθόινπζα κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο :  

α) Γεληθό Γ/ληή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΓΓΓΔ) ηνπ Τ.Τπ.Με.Γη σο 

Πξόεδξν  

β) έλα ζηέιερνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

γ) έλα ζηέιερνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

δ) έλα ζηέιερνο ηεο Γεκόζηαο Δπηρείξεζεο Ηιεθηξηζκνύ (ΓΔΗ Α.Δ)  

ε) έλαλ εθπξόζσπν  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ζη) έλαλ εθπξόζσπν ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΣΔΔ) 

δ) έλαλ εθπξόζσπν ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Μεγάισλ Φξαγκάησλ (ΔΔΜΦ) 
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Οη εθπξόζσπνη ησλ θνξέσλ ππό ζηνηρεία α, β, γ, δ, ζη θαη δ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνύρνη 

Μεραληθνί, κε απνδεδεηγκέλε ελαζρόιεζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα θξαγκάησλ. Γηα θάζε 

εθπξόζσπν ζα νξίδεηαη θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ από ηνπο νηθείνπο θνξείο, κε ηηο απηέο 

πξνϋπνζέζεηο. 

 

Η ΓΑΦ ζπγθξνηείηαη εληόο κελόο από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. 

 

 

4.2 Θεηεία 

 

Η ζεηεία ησλ κειώλ ηεο ΓΑΦ νξίδεηαη 4εηήο. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο κε ηα 

ζπιινγηθά όξγαλα δηαηάμεηο ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45).  

 

 

4.3 Αληηθείκελν 

 

Αληηθείκελν ηεο ΓΑΦ  είλαη  ε δξνκνιόγεζε θαη ε επνπηεία πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 

ηήξεζε όισλ ησλ πηπρώλ αζθάιεηαο ησλ θξαγκάησλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ηα νπνία 

ππάγνληαη ζην παξόλ Γηάηαγκα.  

 

 

4.4 Αξκνδηόηεηεο  

 

Οη αξκνδηόηεηεο ηεο ΓΑΦ είλαη νη εμήο: 

 πγθξνηεί ην ώκα Δκπεηξνγλσκόλσλ Φξαγκάησλ (ΔΦ), όπσο απηό νξίδεηαη ζην 

Άξζξν 5 θαη εγθξίλεη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ. 

 πγθξνηεί ηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ Αζθάιεηαο Φξαγκάησλ (ΔΔΑΦ), όπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην Άξζξν 6,  κεηά από εηζήγεζε ηνπ ΔΦ. 

 Δγθξίλεη ην Φνξέα Τινπνίεζεο Φξάγκαηνο (ΦΤΦ), όπσο απηόο νξίδεηαη ζην Άξζξν 

7, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ). 

 Δγθξίλεη ην Φνξέα Λεηηνπξγίαο Φξάγκαηνο (ΦΛΦ), όπσο απηόο νξίδεηαη ζην Άξζξν 

8, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ). 

 Αλαζέηεη ζε Δηδηθνύο Δπηζηήκνλεο ηελ αληηκεηώπηζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ πνπ 

απαηηνύλ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε, κεηά από εηζήγεζε ηνπ ΔΦ. 

 Αδεηνδνηεί κεηά από εηζήγεζε ηεο ΔΔΑΦ γηα :  

 α) ηελ Καηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο  

 β) ηελ Πξώηε Πιήξσζε ηνπ Σακηεπηήξα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο  

 γ) ηελ Δγθαηάιεηςε ή Απνδόκεζε ηνπ θξάγκαηνο 

 Απνθαζίδεη, κεηά από αίηεκα πνπ ηεο ππνβάιιεηαη, γηα ηελ έληαμε ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο, θξαγκάησλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ νπνίσλ δελ ηαπηίδνληαη κε εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δύν πξώηεο 

πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.2 ηνπ Άξζξνπ 1. 

 Απνθαζίδεη γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάηαμεο ζηηο θαηεγνξίεο θξαγκάησλ. 

 Δγθξίλεη ηε ζηειέρσζε ησλ νξγάλσλ πνπ δηελεξγνύλ ηηο επηζεσξήζεηο.   
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 Δγθξίλεη, κεηά από έιεγρν θαη εηζήγεζε ηεο Δ.Δ.Α.Φ, ηηο εθζέζεηο ησλ δηαθόξσλ 

επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ ηνπ θξάγκαηνο, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 

17 θαη 18. 

 Δθδίδεη Καλνληζκνύο, Οδεγίεο, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θιπ. ζρεηηθά κε ζέκαηα 

αζθαιείαο θξαγκάησλ. 

 πληάζζεη θαη ελεκεξώλεη ην Μεηξών Διιεληθώλ Φξαγκάησλ 

 Δπηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 23. 

 

 

 

Άξζξν 5 

ώκα Δκπεηξνγλσκόλσλ Φξαγκάησλ (ΔΦ) 

 

5.1 πγθξόηεζε 

 

Σν ώκα Δκπεηξνγλσκόλσλ Φξαγκάησλ (ΔΦ) ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηεο ΓΑΦ θαη 

απνηειεί ηνλ επηζηεκνληθό θαη ηερληθό ύκβνπιό ηεο. Λεηηνπξγεί κε βάζε εζσηεξηθό θαλνληζκό, 

ηνλ νπνίν ζπληάζζεη ην ίδην ην ώκα θαη ν νπνίνο εγθξίλεηαη από ηε ΓΑΦ. 

 

Σν ΔΦ απαξηίδεηαη από κέιε, ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 15εηή απνδεδεηγκέλε 

εκπεηξία θαη εηδηθέο γλώζεηο ζε ζέκαηα θξαγκάησλ. Η επηινγή ησλ κειώλ ηνπ ΔΦ γίλεηαη από 

ηε ΓΑΦ, αθνύ έρεη πξνεγεζεί  νλνκαζηηθή πξόηαζε από ηνπο παξαθάησ θνξείο:  

 ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 

 ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

 ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  

 ε Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ (ΓΔΗ Α.Δ). 

 ην Σερληθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο 

 ε Διιεληθή Δπηηξνπή Μεγάισλ Φξαγκάησλ 

 ν ύλδεζκνο Μειεηεηώλ Τδξαπιηθώλ Έξγσλ 

 νη ύλδεζκνη Καηαζθεπαζηηθώλ Δηαηξεηώλ  

 Αλώηαηε Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα 

 

Αλά εηδηθόηεηα, ε ζηειέρσζε ηνπ ΔΦ θαζνξίδεηαη σο αθνινύζσο: 

 Γύν (2) Πνιηηηθνί Μεραληθνί κε εμεηδίθεπζε ζηα πδξαπιηθά έξγα 

 Γύν(2) Πνιηηηθνί Μεραληθνί κε εμεηδίθεπζε ζηε Γεσηερληθή Μεραληθή. 

 Έλαο (1) Γεσιόγνο κε εμεηδίθεπζε ζηε Σερληθή Γεσινγία  

 Έλαο(1)  Γεσιόγνο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Τδξνγεσινγία 

 Έλαο (1) Μεραλνιόγνο Μεραληθόο  

 Έλαο (1) Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο  

 Έλαο (1) Ηιεθηξνληθόο Μεραληθόο 

 Έλαο (1) Πνιηηηθόο Μεραληθόο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Γνκνζηαηηθή 

 Έλαο (1)  Μεραληθόο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Σερλνινγία θπξνδέκαηνο 
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 Έλαο (1)  Σνπνγξάθνο Μεραληθόο  

 Έλαο (1)  εηζκνιόγνο 

 Έλαο (1) Πνιηηηθόο Μεραληθόο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Τδξνινγία 

 Γύν (2) Μεραληθνί κε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ 

 

Κάζε θνξέαο κπνξεί λα πξνηείλεη, εθόζνλ επηζπκεί,  κέιε όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ δηαζέηεη. 

Δάλ δελ θαιύπηνληαη όιεο νη εηδηθόηεηεο από ηηο πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ, ε επηινγή ησλ κειώλ 

απηώλ κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο από ηε ΓΑΦ.  Η ηειηθή επηινγή γίλεηαη κε ην θξηηήξην, κεηαμύ 

ησλ άιισλ, ν κέγηζηνο αξηζκόο κειώλ ηνπ ΔΦ αλά θνξέα λα κελ ππεξβαίλεη ην 3 (ηξία). Η 

ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ ΔΦ νξίδεηαη ηεηξαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεώλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία.  

 

5.2 Αληηθείκελν  

 

Αληηθείκελν ηνπ ΔΦ είλαη:  

 H ζύληαμε Καλνληζκώλ, Οδεγηώλ, Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θιπ. ζρεηηθά κε ζέκαηα 

αζθαιείαο θξαγκάησλ. 

 Η πξόζθιεζε εηδηθώλ επηζηεκόλσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ, ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ θξαγκάησλ. 

 Η ζηειέρσζε ησλ Δπηηξνπώλ Διέγρνπ Αζθάιεηαο Φξαγκάησλ (ΔΔΑΦ). 

 Η ππνζηήξημε ηεο ΓΑΦ κέζσ ππνβνιήο γλσκαηεύζεσλ, εηζεγήζεσλ θηι 

Γηα όια ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ν ΔΦ εηζεγείηαη ζηε ΓΑΦ, ε νπνία έρεη θαη ηελ αξκνδηόηεηα ηεο 

έγθξηζεο. 

 

 

 

Άξζξν 6 

Δπηηξνπέο Διέγρνπ Αζθάιεηαο Φξαγκάησλ (ΔΔΑΦ) 

 

6.1 πγθξόηεζε 

 

Οη Δπηηξνπέο Διέγρνπ Αζθάιεηαο Φξαγκάησλ (ΔΔΑΦ) ζπγθξνηνύληαη κεηά από εηζήγεζε ηνπ 

ΔΦ θαη έγθξηζε ηεο ΓΑΦ. Λεηηνπξγνύλ κε βάζε εζσηεξηθό θαλνληζκό πνπ ζπληάζζεη ην ΔΦ 

θαη εγθξίλεη ε ΓΑΦ. 

 

Οη ΔΔΑΦ είλαη ηξηκειείο ή πεληακειείο θαη απαξηίδνληαη από κέιε ηνπ ΔΦ θαη εθόζνλ θξηζεί 

αλαγθαίν θαη από Δηδηθνύο Δπηζηήκνλεο νη νπνίνη νξίδνληαη από ηε ΓΑΦ κεηά από εηζήγεζε ηνπ 

ΔΦ. 
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6.2 Αληηθείκελν  

 

Οη ΔΔΑΦ έρνπλ σο αληηθείκελν : 

 Σνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο ηνπ Φαθέινπ Αδεηνδόηεζεο Καηαζθεπήο (ΦΑΚ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδηαζκνύ πξηλ από 

ηε δεκνπξάηεζε ηνπ θξάγκαηνο. 

 Σνλ έιεγρν – επηζεώξεζε ηνπ θξάγκαηνο θαηά ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο εάλ απαηηείηαη ή 

δεηεζεί αξκνδίσο, ηεο πξώηεο πιήξσζεο,  ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ή ηεο 

απνδόκεζεο ελόο θξάγκαηνο, όπσο θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα 16 έσο 19.  

 Σνλ έιεγρν ηνπ Φαθέινπ Αδεηνδόηεζεο Πξώηεο Πιήξσζεο (ΦΑΠΠ). 

 Σνλ έιεγρν ησλ Δθζέζεσλ Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρσλ. 

 Σνλ έιεγρν ηνπ Φαθέινπ Αδεηνδόηεζεο ηεο Δγθαηάιεηςεο ή Απνδόκεζεο ηνπ θξάγκαηνο. 

 

Μεηά ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο, νη ΔΔΑΦ ζπληάζζνπλ εηζεγήζεηο ηηο νπνίεο ππνβάιινπλ ζηε 

ΓΑΦ, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνρσξήζεη ζηηο ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο ή εγθξίζεηο. 

 

 

 

Άξζξν 7 

Φνξέαο Τινπνίεζεο Φξάγκαηνο (ΦΤΦ) 

 

7.1 πγθξόηεζε 

 

Ο ΦΤΦ κπνξεί λα είλαη δεκόζηνο ή ηδησηηθόο θνξέαο πνπ δηαζέηεη θαηάιιειν επηζηεκνληθό θαη 

ηερληθό πξνζσπηθό κε εκπεηξία ζε θξάγκαηα, θαζώο θαη θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ θξάγκαηνο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πξώηε πιήξσζε ηνπ ηακηεπηήξα. Ο ΦΤΦ γηα λα 

κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα ζε όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ηηο επζύλεο πνπ απνξξένπλ 

από δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη θαη΄ 

ειάρηζην ηελ παξαθάησ ζηειέρσζε: 

 Έλα (1) Πνιηηηθό Μεραληθό σο επηθεθαιήο 

 Έλα (1) Πνιηηηθό Μεραληθό  

 Έλα (1) Πνιηηηθό ή Μεηαιιεηνιόγν – Μεηαιινπξγό Μεραληθό  

 Έλα (1) Σνπνγξάθν Μεραληθό  

 Έλαλ (1) Ηιεθηξνιόγν ή Μεραλνιόγν Μεραληθό 

 Έλα (1) Γεσιόγν  

 Έλα (1) ΣΔ Μεραληθό  

 Έλα (1) ΣΔ Μεραληθό κε εκπεηξία εξγαζηεξίνπ 

 Σέζζεξηο (4) Δξγνδεγνύο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ 

 Γύν (2) Γηνηθεηηθνύο γηα γξακκαηεηαθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 
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Έλαο (1) Πνιηηηθόο ή Μεηαιιεηνιόγνο - Μεηαιινπξγόο Μεραληθόο εθ ησλ αλσηέξσ ζα νξίδεηαη 

σο Μεραληθόο Αζθαιείαο Φξάγκαηνο (ΜΑΦ).   

 

Ο ΦΤΦ πξνηείλεηαη από ηνλ ΚηΔ θαη εγθξίλεηαη από ηε ΓΑΦ. 

 

7.2 Αληηθείκελν 

 

Ο ΦΤΦ  έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο θαη ππνρξεώζεηο: 

 Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ ΚηΔ ζηελ πινπνίεζε ηνπ θξάγκαηνο, σο αθνινύζσο: 

o πληάζζνληαο θαη ππνβάιινληαο ζηε ΓΑΦ γηα έγθξηζε ην Φάθειν Αδεηνδόηεζεο 

Καηαζθεπήο (ΦΑΚ).  

o πληάζζνληαο θαη ππνβάιινληαο ζηε ΓΑΦ γηα έγθξηζε ην Φάθειν Αδεηνδόηεζεο 

Πξώηεο Πιήξσζεο (ΦΑΠΠ). 

o Δπηβιέπνληαο ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο (εθαξκνγή κειεηώλ – ηήξεζε 

πξνδηαγξαθώλ – πνηνηηθόο – νηθνλνκηθόο – ρξνληθόο έιεγρνο έξγσλ θ.ι.π.). 

 Σελ κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε όισλ ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηνδνηήζεσλ. 

 Σε δηαρείξηζε ηνπ θξάγκαηνο θαηά ηα ηάδηα Καηαζθεπήο θαη Πξώηεο Πιήξσζεο 

 Σελ θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ κεηξήζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάγκαηνο θαηά ηα 

ηάδηα Καηαζθεπήο θαη Πξώηεο Πιήξσζεο 

 Σελ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξώνπ θαηά ηα ηάδηα Καηαζθεπήο θαη Πξώηεο Πιήξσζεο, 

θαηαγξάθνληαο θαη ηπρόλ έθηαθηα γεγνλόηα, ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζήο ηνπο  θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπο. 

 Σελ ππνβνιή ζηε ΓΑΦ ησλ Δθζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηα ζηάδηα αξκνδηόηεηόο ηεο 

 Σελ πξσηνβνπιία ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο ηνπ ΑΔΚ, εθόζνλ 

απαηηεζεί. 

 

 

 

Άξζξν 8 

Φνξέαο Λεηηνπξγίαο Φξάγκαηνο (ΦΛΦ) 

 

8.1 πγθξόηεζε 

 

Ο ΦΛΦ κπνξεί λα είλαη δεκόζηνο ή ηδησηηθόο θνξέαο, πνπ δηαζέηεη θαηάιιειν πξνζσπηθό θαη  

ππνδνκή γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο. Ο ΦΛΦ πξνηείλεηαη από ηνλ 

ΚηΔ θαη εγθξίλεηαη από ηε ΓΑΦ πξηλ ηελ αδεηνδόηεζε ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο.  

 

Η ζηειέρσζε ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο Φξάγκαηνο (ΦΛΦ) πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα λα κπνξεί 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηε 

ρξήζε ηνπ (άξδεπζε, παξαγσγή ελέξγεηαο θηι) .  
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Έλαο Πνιηηηθόο Μεραληθόο από ηα ζηειέρε ηνπ ΦΛΦ ζα νξίδεηαη σο Μεραληθόο Αζθαιείαο 

Φξάγκαηνο (ΜΑΦ).   

 

8.2 Αληηθείκελν 

 

Ο ΦΛΦ  έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο θαη ππνρξέσζεηο: 

 Σε Λεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, όπσο απηή νξίδεηαη ζην Άξζξν 18. 

 Σε ζπιινγή, θαηαγξαθή, ηαμηλόκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ κεηξήζεσλ ησλ νξγάλσλ 

ηνπ θξάγκαηνο θαηά ην ζηάδην Λεηηνπξγίαο. 

 Σελ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξώνπ θαηά ην ηάδην Λεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο, 

θαηαγξάθνληαο θαη ηπρόλ έθηαθηα γεγνλόηα, ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζήο ηνπο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπο. 

 Σελ ππνβνιή ζηε ΓΑΦ ησλ Δθζέζεσλ θαηά ην ηάδην Λεηηνπξγίαο. 

 Σελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δπηθηλδύλσλ Καηαζηάζεσλ (ΑΔΚ) 

 Σελ πξσηνβνπιία ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο ηνπ ΑΔΚ, εθόζνλ 

απαηηεζεί. 

 

 

 

Άξζξν 9 

ρέδην Παξαθνινύζεζεο  

 

Σν ρέδην Παξαθνινύζεζεο πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ, νδεγηώλ θαη δξάζεσλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξάγκαηνο κέζσ ηεο εθηέιεζεο νπηηθώλ 

ειέγρσλ θαη ελόξγαλσλ κεηξήζεσλ. Σν ρέδην πεξηιακβάλεη, όρη πεξηνξηζηηθά : 

 Θέζεηο ή πεξηνρέο νπηηθώλ ειέγρσλ, κε ζαθή αλαθνξά ζηηο ειεγρόκελεο 

παξακέηξνπο αλά ζέζε (δηαξξνέο, κεηαθηλήζεηο, ξσγκέο θιπ)  θαη ζηε ζπρλόηεηα 

ησλ απαηηνύκελσλ νπηηθώλ ειέγρσλ 

 Σππνπνηεκέλα δειηία θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ νπηηθώλ ειέγρσλ 

 ρέδηα (νξηδνληηνγξαθία, δηαηνκέο) κε ηηο ζέζεηο ησλ νξγάλσλ παξαθνινύζεζεο 

 Δγρεηξίδηα νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ νξγάλσλ 

 Δγρεηξίδηα βαζκνλόκεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεηξεηηθώλ ζπζθεπώλ ησλ 

νξγάλσλ 

 πρλόηεηα ιήςεο κεηξήζεσλ γηα θάζε όξγαλν, θαζώο θαη απαηηνύκελν ξπζκό 

πύθλσζεο ησλ κεηξήζεσλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ ηα απνηειέζκαηα  απνθιίλνπλ 

από ην αλακελόκελν θάζκα ηηκώλ. 

 Οξγαλόγξακκα ηεο Οκάδαο ιήςεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ 

κεηξήζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάγκαηνο, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη από έκπεηξν 

πξνζσπηθό θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζην Μεραληθό Αζθαιείαο Φξάγκαηνο.  

 

Σν ρέδην Παξαθνινύζεζεο ζπληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Οξηζηηθήο κειέηεο, απνηειώληαο 

ζηνηρείν ηνπ ΦΑΚ θαη αλαζεσξείηαη δε ππνρξεσηηθά από ην ΦΤΦ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
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θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο. ηε ζπλέρεηα  ην ρέδην ελεκεξώλεηαη κε επζύλε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ (ΦΤΦ ή ΦΛΦ), γηα όζεο αιιαγέο ηπρόλ επέιζνπλ θαηά ηελ πεξίνδν επζύλεο ηνπο .  

 

 

 

Άξζξν 10 

Φάθεινο Αδεηνδόηεζεο Καηαζθεπήο (ΦΑΚ) 

 

Η ΓΑΦ κεηά από αίηεκα ηνπ ΦΤΦ αδεηνδνηεί ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο. Γηα ηελ 

αδεηνδόηεζε ζπληάζζεηαη από ην ΦΤΦ θαη ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηε ΓΑΦ ν Φάθεινο 

Αδεηνδόηεζεο Καηαζθεπήο (ΦΑΚ), ν νπνίνο  πεξηιακβάλεη, όρη πεξηνξηζηηθά, ηα εμήο: 

 Δγθεθξηκέλε Οξηζηηθή Μειέηε ε νπνία  πεξηέρεη ηηο απαηηνύκελεο κειέηεο θαη έξεπλεο όισλ 

ησλ θαηεγνξηώλ (γεσινγηθέο, πδξαπιηθέο, γεσηερληθέο, πεξηβαιινληηθέο, ζηαηηθέο, 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο  θιπ.)  

 Σεύρνο θξηηεξίσλ ζρεδηαζκνύ. 

 Σεύρε δεκνπξάηεζεο εθόζνλ πθίζηαληαη   

 Πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο 

 Οξγαλόγξακκα κε ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ ζηειερώλ ηνπ ΦΤΦ. 

 ρέδην παξαθνινύζεζεο ηνπ θξάγκαηνο. 

 

 

 

Άξζξν 11 

Μεηξών Φξάγκαηνο 

 

Σν Μεηξών Φξάγκαηνο γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ ΦΤΦ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο θαη 

πεξηιακβάλεη όρη πεξηνξηζηηθά ηα εμήο:  

 Σε κειέηε ηνπ θξάγκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηεπρώλ ππνινγηζκνύ  

 Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία  

 Σηο αλαγθαίεο αδεηνδνηήζεηο 

 Πιήξε ζεηξά ελεκεξσκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ θξάγκαηνο  

 Σνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο θαη έθζεζε πινπνίεζεο απηώλ  

 Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, όπσο ηειηθά πινπνηήζεθε  

 Φσηνγξαθηθό θαη άιιν νπηηθό πιηθό από θαίξηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο (ζεκειίσζε 

θ.ι.π.) 

 ηνηρεία εξγαζηώλ ζηεγαλνπνίεζεο θαη απνζηξάγγηζεο 

 Σηο εθζέζεηο ησλ πνηνηηθώλ ειέγρσλ πιηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ  

 Σηο γεσινγηθέο απνηππώζεηο θαη ραξηνγξαθήζεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

 ηνηρεία ηπρόλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο 

 Σα απνηειέζκαηα νπηηθήο θαη ελόξγαλεο παξαθνινύζεζεο ηνπ  θξάγκαηνο  

 Σηο εθζέζεηο ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ θξάγκαηνο 

 Αλαθνξέο ζε Πεξηζηαηηθά, Αζηνρίεο, Καηαζηξνθέο πνπ ζπλέβεζαλ ζε θάπνην ζηάδην 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θξάγκαηνο 
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Μεηά ηελ θαηαζθεπή, ηo Μεηξών ζα ηεξείηαη θαη ζα ελεκεξώλεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο δσήο ηνπ 

θξάγκαηνο από ην αξκόδην όξγαλν (ΦΤΦ ή ΦΛΦ) θαη ζα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο ΓΑΦ όπνηε 

δεηεζεί. 

 

 

 

Άξζξν 12 

ρέδην Πξώηεο Πιήξσζεο  

 

Σν ρέδην Πξώηεο Πιήξσζεο έρεη σο ζηόρν ηνλ θαζνξηζκό ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηείηαη λα 

πινπνηεζνύλ, γηα ηελ αζθαιή πιήξσζε ηνπ ηακηεπηήξα κεηά ηελ έκθξαμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθηξνπήο. Σν ρέδην εθπνλείηαη κε επζύλε ηνπ ΦΤΦ, ιακβάλνληαο ππόςε  όιεο ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο κειέηεο, θαη πεξηιακβάλεη : 

 Αλαθνξά ζε όιεο ηηο θαηαζθεπέο, εμνπιηζκό, πξνζσπηθό θιπ. πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο. 

 Αλαθνξά ζηνλ απνδεθηό ξπζκό αλόδνπ ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα, ζηα ηπρόλ 

ελδηάκεζα ζηάδηα παξακνλήο ηεο ζηάζκεο ζε ζηαζεξά επίπεδα, θαζώο θαη ζηηο 

απαηηνύκελεο γηα θάζε ζηάζκε αλόδνπ επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο, κε ηηο 

επηβαιιόκελεο ζπρλόηεηεο, όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηε κειέηε.  

 ελάξηα ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα θαηά ηελ Πξώηε Πιήξσζε, 

πξνθεηκέλνπ ν ξπζκόο αλύςσζεο ηεο ζηάζκεο λα δηαηεξείηαη ζηα απνδεθηά 

επίπεδα. 

 ρέδην ηαπείλσζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ Σακηεπηήξα ζε πεξίπησζε έθηαθησλ 

γεγνλόησλ (κε ρξήζε ηνπ Δθθελσηή Ππζκέλα, ή θαη άιισλ δηόδσλ εθξνήο λεξνύ 

από ηνλ ηακηεπηήξα, εθόζνλ πξνβιέπνληαη ηέηνηεο). 

 Δθόζνλ απαηηείηαη ή πξνβιέπεηαη, ζπρλόηεηα θαη ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο λεξνύ 

από ηνλ Σακηεπηήξα, ώζηε λα ειέγρεηαη ε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ θαη λα αληρλεπζνύλ 

έγθαηξα ηπρόλ πεγέο αλζξσπνγελώλ ή άιισλ κνιύλζεσλ, κέζσ ηεο εθηέιεζεο 

ρεκηθώλ, κηθξνβηνινγηθώλ θαη άιισλ αλαιύζεσλ.  

 Λνηπέο νδεγίεο θαη ρεηξηζκνύο γηα ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ζνβαξώλ 

αλσκαιηώλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο. 

 

 

 

Άξζξν  13 

ρέδην Αληηκεηώπηζεο Δπηθηλδύλσλ Καηαζηάζεσλ (ΑΔΚ) 

 

13.1 Γεληθά 

 

Σν ρέδην Αληηκεηώπηζεο Δπηθηλδύλσλ Καηαζηάζεσλ (ΑΔΚ) θαζνξίδεη ην ζύλνιν ησλ 

δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ, ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη απώιεηεο ζε αλζξώπηλεο 

δσέο θαη νη δεκίεο ζε πεξηνπζίεο, θπξίσο ζηηο θαηάληε πεξηνρέο, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο 

αθξαίσλ πεξηζηαηηθώλ, ζε όια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ θξάγκαηνο.  
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Σν ΑΔΚ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ελδερόκελεο επηπηώζεηο αθξαίσλ πεξηζηαηηθώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ραξηώλ κε ηηο πεξηνρέο πνπ θαηαθιύδνληαη γηα δηάθνξα πιεκκπξηθά 

γεγνλόηα. Πεξηέρεη επίζεο ύζηεκα Πξνεηδνπνίεζεο θαη πλαγεξκνύ.  

 

Ο ζπληνληζκόο ησλ εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην 

ΑΔΚ γίλεηαη από ηελ αξκόδηα ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο Τπεξεζία. 

 

13.2 ύληαμε  

 

Σν ΑΔΚ ζπληάζζεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ ΦΤΦ θαη εγθξίλεηαη αξκνδίσο πξηλ ηελ εθηξνπή ηνπ 

πνηακνύ. Γηα ηε ζύληαμε ηνπ ΑΔΚ ν ΦΤΦ απαηηείηαη λα ζπλεξγαζζεί κε όινπο ηνπο αξκόδηνπο 

(Μειεηεηή, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, Πνιηηηθή Πξνζηαζία, Τπεξεζίεο 

Τγείαο θηι.). Αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο ΑΔΚ δηαλέκεηαη από ην ΦΤΦ ή ην ΦΛΦ ζε όινπο ηνπο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο.  

 

Σν ΑΔΚ αλαζεσξείηαη από ην ΦΛΦ ζε πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηεζνύλ νη όξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ. 

 

13.3 Πεξηερόκελα 

 

Σν ΑΔΚ ζα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Αλαγλώξηζε θαη αμηνιόγεζε επηθηλδύλσλ θαηαζηάζεσλ 

 Υάξηεο θαηαθιπδόκελσλ πεξηνρώλ γηα δηάθνξα πιεκκπξηθά γεγνλόηα κε ηηο αληίζηνηρεο 

πεξηνρέο εθθέλσζεο 

 Πεξηνρέο πξνώζεζεο θαη πξνζσξηλήο παξακνλήο αλζξώπσλ θαη δώσλ 

 Γηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ αγγειηώλ θηλδύλνπ 

 Γηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δπηθνηλσλίαο 

 Καζήθνληα, αξκνδηόηεηεο θαη ελέξγεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

 ύζηεκα ελεκέξσζεο, πξνεηδνπνίεζεο θαη ζπλαγεξκνύ πιεζπζκνύ. 

 Γηαδηθαζίεο πεξηνδηθώλ αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο  

 ύζηεκα ελζσκάησζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο θαη ησλ 

εκπεηξηώλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο.  

 

 

Άξζξν 14 

Φάθεινο Αδεηνδόηεζεο Πξώηεο Πιήξσζεο (ΦΑΠΠ) 

 

Η ΓΑΦ κεηά από αίηεκα ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο Φξάγκαηνο (ΦΤΦ) αδεηνδνηεί ηελ πξώηε 

πιήξσζε ηνπ Σακηεπηήξα, κέζσ ηεο έκθξαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνπήο. Πξνθεηκέλνπ λα 
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πξνσζεζεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ αδεηνδόηεζε απηή ζπληάζζεηαη από ην ΦΤΦ θαη ππνβάιιεηαη 

ζηε ΓΑΦ ν Φάθεινο Αδεηνδόηεζεο Πξώηεο Πιήξσζεο (ΦΑΠΠ), ν νπνίνο  πεξηιακβάλεη, όρη 

πεξηνξηζηηθά, ηα εμήο: 

 Καζνξηζκό ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο Φξάγκαηνο (ΦΛΦ)  

 Δλεκεξσκέλν Μεηξών ηνπ Φξάγκαηνο 

 Σν ρέδην Πξώηεο Πιήξσζεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη νξγαλόγξακκα κε ηηο 

αξκνδηόηεηεο ησλ ζηειερώλ ηνπ ΦΤΦ θαη ηνπ ΦΛΦ (εθόζνλ πξνβιέπεηαη ε 

ιεηηνπξγία θαη ηνπ ππόςε νξγάλνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο)  

 Σν ρέδην Παξαθνινύζεζεο 

 Σν Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο πνπ θαη’ ειάρηζηνλ πεξηιακβάλεη: 

o Πιήξε θαηάινγν όισλ ησλ θαηαζθεπώλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, κε όια ηα απαηηνύκελα εγρεηξίδηα 

ρεηξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο θαη κε ηνπο ζρεηηθνύο θαλόλεο  αζθαιείαο 

o Οξγαλόγξακκα ηνπ πξνζσπηθνύ ην νπνίν εκπιέθεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 

κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε θαη ην νπνίν θαζνξίδεη ζαθώο 

αξκνδηόηεηεο θαη επζύλεο.  

o Καζνξηζκό απνδεθηώλ ξπζκώλ κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα θαηά 

ηε ιεηηνπξγία, θαζώο θαη ρεηξηζκνύο παξνρέηεπζεο ηνπ λεξνύ ζε 

πεξηπηώζεηο κεγάισλ εηζξνώλ.  

o Λνηπέο νδεγίεο θαη ηξόπνπο ρεηξηζκνύ γηα ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο 

ζνβαξώλ αλσκαιηώλ θαηά ηε ιεηηνπξγία 

o Πξόγξακκα ηαθηηθώλ ζπληεξήζεσλ 

o Γηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζνύληαη ζε πεξίπησζε εθηάθησλ ζπληεξήζεσλ 

 Σν ρέδην Αληηκεηώπηζεο Δπηθηλδύλσλ Καηαζηάζεσλ (ΑΔΚ) 

 

 

Άξζξν  15 

ηάδην Μειέηεο 

 

15.1 Γεληθά 

 

Η Μειέηε θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ θξάγκαηνο ζπληάζζνληαη όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ ζπλαθώλ έξγσλ, εθπνλείηαη 

ζύκθσλα κε θαηάιιεια θξηηήξηα κειέηεο, πνπ εγγπώληαη  ηελ αζθάιεηα ηνπ, ζε ζέκαηα 

πδξαπιηθνύ, γεσηερληθνύ θαη δνκνζηαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο 

θαη ηνπ ηακηεπηήξα, θαζώο θαη ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ.  

 

Ο Μειεηεηήο ζπληάζζεη επίζεο ην ρέδην Παξαθνινύζεζεο, ην νπνίν απνηειεί ζηνηρείν ηνπ 

Φαθέινπ Αδεηνδόηεζεο Καηαζθεπήο (ΦΑΚ). ηνλ ΦΑΚ πεξηιακβάλεηαη θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο 

βαζηθώλ θξηηεξίσλ κειέηεο θαη παξαδνρώλ ζρεδηαζκνύ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη: 

 ηα θξηηήξηα πνπ πηνζεηνύληαη ζηε κειέηε ηνπ θξάγκαηνο, όπσο απηά θαζνξίδνληαη 

από ειιεληθά θαη δηεζλή πξόηππα θαη θαλνληζκνύο, 
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 νη βαζηθέο παξαδνρέο ζρεδηαζκνύ ηνπ θξάγκαηνο, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

αζθαιήο ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ. 

 

 

15.2 Βαζηθά θξηηήξηα κειέηεο 

 

Σα βαζηθά θξηηήξηα ηεο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ:  

 Οξηζκνύο, ζπκβνιηζκνύο θαη κεγέζε όισλ ησλ ηύπσλ θνξηίσλ θαηαπόλεζεο 

(κόληκα, έθηαθηα, αθξαία) ην θξάγκα θαη ηα ζπλαθή έξγα, όπσο λεθξά θαη θηλεηά 

θνξηία, πδξνζηαηηθέο πηέζεηο θαη πηέζεηο αλώζεσο, θνξηία δηήζεζεο, πηέζεηο γαηώλ, 

θνξηία από ηδήκαηα, θνξηία ζεηζκνύ, πδξνδπλακηθά θνξηία, θνξηία παγεηνύ, 

αλέκνπ, ζεξκνθξαζίαο, θνξηία πξόζθξνπζεο, θαζώο θαη θνξηία ζρεδηαζκνύ 

ππνγείσλ έξγσλ θ.ι.π. 

 Καηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο, ράιπβα θαη ινηπώλ δνκηθώλ πιηθώλ κε αλαθνξά ζηνπο 

αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο. 

 Σηκέο παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε κειέηε θαη αθνξνύλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά (γεσινγηθά, ηερληθνγεσινγηθά, νξπθηνινγηθά θ.α.) ησλ ζρεκαηηζκώλ 

ζηε ζεκειίσζε ησλ έξγσλ, θαζώο θαη ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπο.  

 Παξαδνρέο θνξηίζεσλ ζην θξάγκα θαη ζηα ζπλαθή έξγα,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ θνξηίζεσλ από απνζέζεηο θεξηώλ πιώλ ζηνλ ηακηεπηήξα. 

 Σνπο απαηηνύκελνπο ηύπνπο αλαιύζεσλ θξάγκαηνο θαη ζπλαθώλ έξγσλ 

(επζηάζεηαο, ηάζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ, δπλακηθήο θαηαπόλεζεο), κε εηδηθή 

αλαθνξά ζηηο κεζνδνινγίεο πνπ εθαξκόδνληαη θαη ζηηο εμεηαδόκελεο πεξηπηώζεηο. 

 Σα βαζηθά θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ θαη απνδνρήο ησλ πεηαζκάησλ ζηεγάλσζεο θαη 

απνζηξάγγηζεο ησλ ζεκειηώζεσλ.  

 Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ηύπσλ  ησλ νξγάλσλ ζην θξάγκα, ζηα αληεξείζκαηα 

θ.ι.π.  

 Σα βαζηθά θξηηήξηα πδξαπιηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ ζπζηεκάησλ θαη έξγσλ 

ππεξρείιηζεο, εθρείιηζεο, πδξνιεςίαο, εθηξνπήο πνηακνύ, εθθέλσζεο ηακηεπηήξα, 

εκπινπηηζκνύ, παξαγσγήο ελέξγεηαο, αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο 

θεξηώλ. 

 Σα βαζηθά θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ ηνπ πδξνκεραλνινγηθνύ θαη ηνπ ειεθηξνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ (ζπξνθξάγκαηα, δηθιίδεο, δνθνί έκθξαμεο, εζράξεο, αλπςσηηθνί 

εμνπιηζκνί θ.ι.π.) 

 

 

15.3 Βαζηθέο παξαδνρέο ζρεδηαζκνύ  

 

Η ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ πεξηιακβάλεη : 

 Σεθκεξίσζε γηα ηηο επηινγέο ησλ παξνρώλ ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππεξρείιηζεο ή θαη εθρείιηζεο, ιακβάλνληαο ππ΄ όςε ηνλ Κίλδπλν ησλ έξγσλ απηώλ. 
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 Σεθκεξίσζε γηα ηελ επηινγή  ηεο παξνρήο ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνπήο 

θαη ηνπ ύςνπο ησλ πξνθξαγκάησλ, ιακβάλνληαο ππ΄ όςε ηνλ Κίλδπλν ησλ έξγσλ 

απηώλ. 

 Σεθκεξίσζε γηα ηηο επηινγέο ησλ παξακέηξσλ ζεηζκηθήο θαηαπόλεζεο θαη ησλ 

κεγεζώλ ηνπο γηα ην ζρεδηαζκό ησλ έξγσλ.  

 Σεθκεξίσζε θαηαιιειόηεηαο θαη επάξθεηαο ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο. 

 

 

15.4 Δηδηθέο απαηηήζεηο 

 

ύζηεκα ππεξρείιηζεο ή θαη εθρείιηζεο 

 Σν ζύζηεκα ππεξρείιηζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξνρεηεύεη κε αζθάιεηα ηε 

κέγηζηε πιεκκύξα ζρεδηαζκνύ, θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ρσξίο ηε 

ζπλδξνκή εθθελσηώλ ή άιισλ ζπζηεκάησλ. 

 Σν ζύζηεκα ππεξρείιηζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξνρεηεύεη ηελ πηζαλή 

κέγηζηε πιεκκύξα ρσξίο ππεξπήδεζε ηνπ θξάγκαηνο, εθηόο εάλ ππάξρεη εηδηθόο 

ζρεδηαζκόο απηνύ, κε απνδεθηό επίπεδν δεκηώλ πνπ δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

αθεξαηόηεηα ηνπ θξάγκαηνο. 

 Σν ζύζηεκα εθρείιηζεο κε έιεγρν ηεο παξνρήο εθξνήο κε ζπξνθξάγκαηα, 

πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πξόζζεηεο πξνβιέςεηο:  

o Σν ζύζηεκα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ δύν αλεμάξηεηα αλνίγκαηα. 

o Ο ρεηξηζκόο ησλ ζπξνθξαγκάησλ λα γίλεηαη κεραληθά θαη ρεηξνθίλεηα θαη νη 

εληνιέο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο λα κπνξνύλ λα δίδνληαη επηηόπνπ θαη από 

απόζηαζε.  

o ε πεξηπηώζεηο εγθαηάζηαζεο ζπξνθξαγκάησλ κε απηόκαηε ιεηηνπξγία, ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο εμνπιηζκόο ειέγρνπ ηεο απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπξνθξαγκάησλ, αλεμάξηεηα από ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζηνλ ηακηεπηήξα. 

 

ύζηεκα εθθέλσζεο θαη ειέγρνπ ηαρύηεηαο αλόδνπ ζηάζκεο ηακηεπηήξα 

 Όια ηα πξνο πινπνίεζε θξάγκαηα κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο 

Πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά εθθελσηή ππζκέλα.  

 Καηά ηελ πξώηε πιήξσζε ν εθθελσηήο ππζκέλα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα 

ειέγρνπ ηεο ηαρύηεηαο αλόδνπ ηεο ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα ζε απνδεθηά από ηε 

κειέηε επίπεδα, εθηόο αλ ππάξρεη πξόβιεςε γηα αλεμάξηεην ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο 

ζηάζκεο. 
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Γηάθνξα 

 

Η Μειέηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Σελ εγθαηάζηαζε νξγάλσλ κέηξεζεο ζηάζκεο πδξνθόξνπ νξίδνληα ζηα 

αληεξείζκαηα, πηέζεσλ πόξσλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ θξάγκαηνο θαη ηεο 

ζεκειίσζήο ηνπ, παξνρώλ δηεζνύκελσλ λεξώλ ή δηαξξνώλ, θαηαγξαθήο 

επηηαρύλζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ζεηζκηθώλ γεγνλόησλ, κεηαθηλήζεσλ θαη 

παξακνξθώζεσλ ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ ζπλαθώλ έξγσλ, κεηαθηλήζεσλ πξαλώλ, 

θνξηίσλ πξνεληεηακέλσλ αγθπξώζεσλ, αγθπξίσλ βξάρνπ θ.ι.π.  

 Σεθκεξίσζε όηη νη ρώξνη απόξξηςεο αθαηάιιεισλ πιηθώλ δελ επεξεάδνπλ ηελ 

νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, νύηε επηδεηλώλνπλ ηελ επζηάζεηα 

ηεο πεξηνρήο απόξξηςεο. 

 Σεθκεξίσζε γηα ηελ πινπνίεζε ή κε ζπζηεκάησλ ζηεγαλνπνίεζεο θαη 

απνζηξάγγηζεο ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ αληεξεηζκάησλ, θαζώο θαη ηελ πξόβιεςε 

δπλαηόηεηαο εθηέιεζεο πξόζζεησλ εξγαζηώλ ζηεγαλνπνίεζεο ή/θαη 

απνζηξάγγηζεο, εάλ απαηηεζεί. 

 Δμεηδίθεπζε ησλ απαηηήζεσλ ζεκειίσζεο ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ ζπλαθώλ έξγσλ. 

 Γηαδηθαζίεο έκθξαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνπήο θαη ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό ησλ 

ζρεηηθώλ εξγαζηώλ. 

 

 

 

Άξζξν  16 

ηάδην Καηαζθεπήο  

16.1 Γεληθά 

 

Η θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο πξέπεη λα πινπνηείηαη ζύκθσλα κε ηε κειέηε, ηηο ηζρύνπζεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο θαη κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πνηόηεηαο, αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. Γηα θάζε αιιαγή ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαη 

εθόζνλ από απηή ηελ αιιαγή, πξνθύπηνπλ βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνύ νη νπνίεο 

άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ θξάγκαηνο, ε ΓΑΦ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ην ΦΤΦ. Η 

γλσκάηεπζε ηεο ΓΑΦ απνηειεί δέζκεπζε γηα ην ΦΤΦ. 

 

Καηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

 Αλάπηπμε ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Γηαρείξηζε δαλεηνζαιάκσλ θαη ρώξσλ απόζεζεο θαη απόξξηςεο.  

 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο. 

 Πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο (από Αλάδνρν θαη ΦΤΦ).  

 Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο. 

 Γηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνπήο. 
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16.2 Έιεγρνη - Δπηζεσξήζεηο 

 

Η ΔΔΑΦ δύλαηαη λα δηελεξγεί ειέγρνπο – επηζεσξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ 

θαηαζθεπήο, ή/θαη κεηά από αίηεκα ηνπ ΦΤΦ. Μεηά από θάζε έιεγρν – επηζεώξεζε ε ΔΔΑΦ 

ζπληάζζεη έθζεζε ηελ νπνία ππνβάιεη ζηε ΓΑΦ, ε νπνία αθνινύζσο ηελ δηαβηβάδεη ζην ΦΤΦ. 

Δθόζνλ ζηελ έθζεζε θαηαγξάθνληαη ζπζηάζεηο ή παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα 

ηνπ έξγνπ, ν ΦΤΦ νθείιεη λα ηηο πινπνηήζεη.  

 

Η έθζεζε ηεο ΔΔΑΦ θαηαρσξείηαη ζην Μεηξών ηνπ Φξάγκαηνο. 

 

16.3 Γηαθνπή εξγαζηώλ θαηαζθεπήο - θαζπζηέξεζε έλαξμεο πξώηεο πιήξσζεο 

ηακηεπηήξα 

 

Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δηαθόπηνληαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

κεηά ηελ εθηξνπή ηνπ πνηακνύ, θαζώο θαη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο έλαξμεο ηεο πξώηεο πιήξσζεο, ν ΦΤΦ ππνρξενύηαη λα 

ειέγρεη θαη επηζεσξεί ην θξάγκα ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηε ΓΑΦ.  

 

Δάλ ηα αλσηέξσ ρξνληθά δηαζηήκαηα δηαθνπήο εξγαζηώλ ή αλακνλήο γηα ηελ έλαξμε ηεο 

πξώηεο πιήξσζεο ππεξβαίλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηεο κειέηεο, ή εάλ από ηηο θαζπζηεξήζεηο 

εγθπκνλνύληαη θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ, ν ΚηΔ ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε 

δηαδηθαζία επαλειέγρνπ ησλ ζρεηηθώλ παξαδνρώλ θαη θξηηεξίσλ ζρεδηαζκνύ. Δάλ από ηνλ 

αλσηέξσ επαλέιεγρν πξνθύςεη αλάγθε ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ θαηαζθεπή, ν ΚηΔ κεξηκλά γηα ηελ 

εθπόλεζε ησλ ζρεηηθώλ κειεηώλ θαζώο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπο, ηα νπνία θαη 

ππνβάιεη ζηε ΓΑΦ. Ο ΚηΔ ππνρξενύηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ εληόο ηνπ 

θαζνξηδνκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.   

 

 

 

Άξζξν  17 

ηάδην Πξώηεο Πιήξσζεο  

 

17.1 Γεληθά 

 

Ωο ηάδην Πξώηεο Πιήξσζεο ζεσξείηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο 

έκθξαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνπήο ηνπ πνηακνύ θαη επαξθνύο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο (όζν 

πξνβιέπεηαη ζηε  Μειέηε, θαη πάλησο όρη κηθξόηεξνπ ησλ έμη (6) κελώλ) κεηά ηελ άλνδν ηνπ 

λεξνύ ζηε κέγηζηε ζηάζκε ηνπ ηακηεπηήξα. 

 

Η πεξίνδνο ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο απνηειεί θαηά θαλόλα ηελ πιένλ θξίζηκε θάζε ηεο δσήο ηνπ 

θξάγκαηνο, θαζώο από ηε δηαζέζηκε εκπεηξία ηόηε εθδειώλνληαη ζπλήζσο ηα ζνβαξόηεξα 

πξνβιήκαηα. Καηά ζπλέπεηα επηβάιιεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θάζεο απηήο λα δηαπηζησζεί όηη 

πιεξνύληαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο αζθαιείαο, ώζηε νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο λα πξνρσξήζνπλ 

νκαιά. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο ην θξάγκα ζεσξείηαη όηη πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ώζηε λα εηζέιζεη ζην ηάδην Λεηηνπξγίαο. 
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Δθόζνλ, κεηά πάξνδν ηξηώλ(3) εηώλ από ηελ εκεξνκελία έκθξαμεο, δελ θαηαζηεί δπλαηή γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν ή δελ έρεη επηηξαπεί ε αλύςσζε ηεο ζηάζκεο ζηελ κέγηζηε ζηάζκε 

ιεηηνπξγίαο, ην θξάγκα ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ελδηάκεζεο πιήξσζεο. 

Πξνθεηκέλνπ κεηαγελέζηεξα λα αλπςσζεί ε ζηάζκε πάλσ από ην κέγηζην πςόκεηξν ζην νπνίν 

αλήιζε θαηά ηελ ελδηάκεζε πιήξσζε, ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη όιεο νη απαηηήζεηο γηα ηελ Πξώηε 

Πιήξσζε ηνπ ηακηεπηήξα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

 

Ο κέγηζηνο ξπζκόο αλόδνπ ηεο ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα θαηά ηελ Πξώηε Πιήξσζε ζα είλαη ν 

θαζνξηδόκελνο ζηε Μειέηε. Δθόζνλ απηό πξνβιέπεηαη ή εάλ θξηζεί απαξαίηεην, ε Πξώηε 

Πιήξσζε ζα γίλεηαη ζε ζηάδηα θαζ’ ύςνο, κε δηαηήξεζε θαηά πξνζέγγηζε ζηαζεξήο ζηάζκεο 

λεξνύ ζε θάζε ζηάδην γηα ρξνληθό δηάζηεκα θαζνξηδόκελν ζηε Μειέηε, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε 

πξνζεθηηθή επηζεώξεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξάγκαηνο. 

 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο ζα ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θξάγκαηνο θαη ησλ αληεξεηζκάησλ ηνπ ηακηεπηήξα, θαζώο θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

κέηξσλ  πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα επίηεπμε ζηεγαλόηεηαο ζην θξάγκα, ζηε ζεκειίσζε θαη ζηα 

αληεξείζκαηα, κε ζπλερείο νπηηθέο επηζεσξήζεηο θαη κε ζπρλή ιήςε θαη αμηνιόγεζε ησλ 

κεηξήζεσλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ νξγάλσλ. Σν δηάζηεκα απηό κπνξεί λα επεθηαζεί εάλ από ηελ 

παξαθνινύζεζε πξνθύςνπλ ζηνηρεία ηα νπνία λα δεκηνπξγνύλ επηθπιάμεηο γηα ηελ αζθαιή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάγκαηνο (π.ρ. κε αλακελόκελεο κεηαθηλήζεηο ηνπ θξάγκαηνο ή ησλ 

αληεξεηζκάησλ, δηαξξνέο, αλάπηπμε πηέζεσλ πόξσλ ζε κε πξνβιεπόκελα επίπεδα θιπ). 

 

 

17. 2  Δπηζεώξεζε πξηλ ηελ έκθξαμε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνπήο  

 

Σνπιάρηζηνλ 60 (εμήληα) εκέξεο πξηλ ηελ πξνηεηλόκελε εκεξνκελία έκθξαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθηξνπήο ζα ππνβάιιεηαη από ην ΦΤΦ γηα έιεγρν ζηε ΓΑΦ, ν ΦΑΠΠ. ηε ζπλέρεηα ζα 

δηελεξγείηαη επηζεώξεζε ηνπ θξάγκαηνο από ηελ ΔΔΑΦ, κε παξνπζία εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζώπσλ ηνπ ΦΤΦ θαη ηνπ Αλαδόρνπ Καηαζθεπήο. Σεο επηζεώξεζεο ζα πξνεγείηαη ε 

ζύληαμε Πξσηνθόιινπ ππνγξακκέλνπ ηόζν από ην ΦΤΦ όζν θαη από ηνλ Αλάδνρν 

Καηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο, ζην νπνίν ζα επηβεβαηώλεηαη όηη έρνπλ νινθιεξσζεί όιεο νη 

εξγαζίεο νη νπνίεο  θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξόπν επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη από ηε δηαδηθαζία ηεο 

Πξώηεο Πιήξσζεο. 

 

Δθόζνλ πξνβιέπεηαη ή εάλ νη ζπλζήθεο απαηηνύλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο, ρσξίο ε ιεηηνπξγία λα αλαιακβάλεηαη από ην ΦΤΦ, 

ζα παξίζηαηαη θαηά ηελ επηζεώξεζε θαη εθπξόζσπνο ηνπ ΦΛΦ.   

 

Η επηζεώξεζε απηή έρεη σο ζηόρν λα ειέγμεη εάλ ε θαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ έξγσλ, 

ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έκθξαμε επηηξέπνπλ ηελ έκθξαμε 

ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνπήο. Καηά ηελ επηζεώξεζε ζα ειέγρνληαη, όρη πεξηνξηζηηθά, ηα εμήο: 

  

 Η ιεηηνπξγία ησλ ζπξνθξαγκάησλ ή ησλ δηθιίδσλ έκθξαμεο ηεο εθηξνπήο θαη ηνπ 

εθθελσηή ππζκέλα. 

 Η ιεηηνπξγία ησλ ζπξνθξαγκάησλ ηνπ εθρεηιηζηή (εθόζνλ πθίζηαληαη).  
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 Η εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ρεηξηζκνύ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ κε ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο. 

 Η απνκάθξπλζε αλζξώπσλ θαη δώσλ από ηε ιεθάλε θαηάθιπζεο.   

 Η απνςίισζε ηεο ιεθάλεο θαηάθιπζεο  

 Η θαζαίξεζε θαη απνκάθξπλζε όισλ ησλ θαηαζθεπώλ (εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ Αλαδόρνπ Καηαζθεπήο θιπ) από ηε ιεθάλε θαηάθιπζεο.    

 Η ύπαξμε απνξξηκκάησλ, απνβιήησλ ή ηνμηθώλ νπζηώλ ζηε ιεθάλε θαηάθιπζεο. 

Δθόζνλ εληνπίδνληαη ηέηνηα πιηθά, απηά ζα απνκαθξύλνληαη πξηλ ηελ έκθξαμε. 

 Η πινπνίεζε, ζε πεξίπησζε κεγάινπ ηακηεπηήξα, ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζρεδίσλ 

δηάζσζεο αλζξώπσλ θαη δώσλ. 

 Η πξνζπειαζηκόηεηα ησλ ζέζεσλ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο. 

 Η επάξθεηα ηεο νκάδαο ιήςεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

νξγάλσλ ηνπ θξάγκαηνο.  

 Η δηαζεζηκόηεηα πισηώλ κέζσλ γηα ηελ επίζθεςε ζε απξόζηηεο νδηθά ζέζεηο ηεο 

ιεθάλεο θαηάθιπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο, ηελ απνκάθξπλζε 

επηπιεόλησλ θνξκώλ από εηζόδνπο πδξαπιηθώλ θαηαζθεπώλ (πδξνιεςίαο – 

ππεξρεηιηζηώλ θιπ). 

 Η νινθιήξσζε ησλ θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο έξγσλ αζθαιείαο.  

 

Δθόζνλ από ηελ Μειέηε πξνβιέπεηαη ή εάλ νη ζπλζήθεο απαηηνύλ, ηε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θξάγκαηνο θαηά ην δηάζηεκα ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο,  ζα ειέγρνληαη επηπιένλ:  

 Η ιεηηνπξγία ησλ δηθιίδσλ ηεο πδξνιεςίαο (εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό). 

 Η εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηνπο απαηηνύκελνπο ρεηξηζκνύο ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο. 

 

Μεηά ηελ επηζεώξεζε ε ΔΔΑΦ ζπληάζζεη εηζήγεζε ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη θαη ηπρόλ 

ειιείςεηο ή ζθάικαηα πνπ δηαπηζηώζεθαλ θαηά ηελ επηζεώξεζε, αλεμάξηεηα αλ επεξεάδνπλ ή 

όρη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο (νπόηε απηό πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζαθώο), θαζώο 

θαη ηα απαηηνύκελα δηνξζσηηθά κέηξα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζήο ηνπο.  Με βάζε ηελ 

εηζήγεζε ηεο ΔΔΑΦ, ε ΓΑΦ αδεηνδνηεί ηελ Πξώηε Πιήξσζε ηνπ ηακηεπηήξα κέζσ ηεο 

έκθξαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνπήο ηνπ πνηακνύ, ή αληίζεηα εληέιιεηαη ηε ιήςε πξόζζεησλ ή 

δηνξζσηηθώλ κέηξσλ.  

 

 

17.3  Έιεγρνη θαηά ην ζηάδην ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο 

 

Οη έιεγρνη θαηά ην ζηάδην ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο γίλνληαη κε κέξηκλα ηνπ ΦΤΦ θαη έρνπλ σο 

ζηόρν : 

 Να απνηξέςνπλ αηπρήκαηα ή γεγνλόηα ζρεηηδόκελα ή νθεηιόκελα ζηελ πιήξσζε ηνπ 

ηακηεπηήξα, ή λα κεηώζνπλ ζην ειάρηζην ηηο επηπηώζεηο ηνπο, εάλ απηά ζπκβνύλ, κέζσ 

ηεο ιήςεο θαηάιιεισλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο. 

 Να επηβεβαηώζνπλ όηη ηα έξγα, ην πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο θαη ν ειεθηξνκεραλν-

ινγηθόο εμνπιηζκόο είλαη ζε θαηάζηαζε λα ππνζηεξίμνπλ ρσξίο πξνβιήκαηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο. 

 Να απνηηκήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο  
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Η απνηίκεζε ηεο αζθαιείαο ησλ θαηαζθεπώλ ηνπ θξάγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξώηεο 

Πιήξσζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα θαζνξηδόκελα ζην ρέδην Πξώηεο Πιήξσζεο. Η όιε 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη πξνζεθηηθά, θαηαγξάθνληαο ηα αθόινπζα ζηνηρεία, όρη 

πεξηνξηζηηθά: 

 Σηο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ 

Πξώηε Πιήξσζε (ζηάζκε ηακηεπηήξα, βξνρόπησζε, εηζξνέο / εθξνέο λεξνύ ή θιπ), ζε 

θαζεκεξηλή βάζε θαη κε ηελ απαηηνύκελε ιεπηνκέξεηα.  

 Σα επξήκαηα ησλ νπηηθώλ επηζεσξήζεσλ θαη ηηο κεηξήζεηο ησλ νξγάλσλ κε ηελ 

απαηηνύκελε ζπρλόηεηα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.  

 Σε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πζηήκαηνο Πξνεηδνπνίεζεο θαη πλαγεξκνύ. 

 Σπρόλ θαζαξηζκνύο ηνπ ηακηεπηήξα από επηπιένληα θεξηά (θνξκνί θιπ), κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο εηζόδνπο ησλ πδξαπιηθώλ θαηαζθεπώλ (ηερληθώλ ππεξρεηιηζηή – 

πδξνιεςίαο). 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ ηνπ ηακηεπηήξα από θπζηθέο ή 

αλζξσπνγελείο αηηίεο. 

 

Η ΓΑΦ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό από ην ΦΤΦ, γηα πεξηπηώζεηο δπλεηηθά 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, όπσο ελδεηθηηθά είλαη νη αθόινπζεο : 

 Δκθάληζε ξσγκώλ ή έληνλσλ παξακνξθώζεσλ ζην θξάγκα, ζηα αληεξείζκαηα ή ζηηο 

ινηπέο θαηαζθεπέο.  

 Δκθάληζε δηαξξνώλ ζηα αληεξείζκαηα ή ζηελ θνίηε ή απόηνκε αύμεζε ησλ παξνρώλ 

ζηηο ζήξαγγεο ηζηκεληελέζεσλ – απνζηξαγγίζεσλ. 

 Δθδήισζε θαηλνκέλσλ έθπιπζεο ή δηάβξσζεο ησλ πιηθώλ ηνπ θξάγκαηνο  ή ησλ 

αληεξεηζκάησλ. 

 Άιια έθηαθηα γεγνλόηα ηα νπνία εκπεξηέρνπλ θηλδύλνπο γηα ηε ιεηηνπξγία 

(δπζιεηηνπξγίεο ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ έκθξαμεο, ζεηζκόο, κόιπλζε ησλ 

λεξώλ θιπ). 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξσζνύλ από ηνπο ειέγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξώηεο 

Πιήξσζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, εθόζνλ απαηηεζεί, γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνβιέςεσλ ηεο 

Μειέηεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάγκαηνο. 

 

Σπρόλ απνθιίζεηο από ην θαζνξηδόκελα ζην ρέδην Πξώηεο Πιήξσζεο ζα πξέπεη λα 

αηηηνινγνύληαη επαξθώο. Σα ζπγθεληξσκέλα ζηνηρεία ησλ θαηαγξαθώλ ζα αμηνινγνύληαη 

ζπλερώο από ηνλ ππεύζπλν κεραληθό ηνπ ΦΤΦ, ν νπνίνο ζα ζπληάζζεη ζε κεληαία βάζε 

ζρεηηθή έθζεζε, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηξήζεηο ππό δηαγξακκαηηθή κνξθή.   

 

 

17.4  Δλεκέξσζε Μεηξώνπ Φξάγκαηνο 

 

Καηά ην ηάδην ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο, ν ΦΤΦ πξέπεη λα ελεκεξώλεη ζπλερώο ην Μεηξών ηνπ 

Φξάγκαηνο κε ηα  αθόινπζα ζηνηρεία, όρη πεξηνξηζηηθά : 

 

 Με ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαηεξήζεσλ, ηηο κεηξήζεηο ησλ νξγάλσλ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο αμηνινγήζεηο. 
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 Με ηηο ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

επήιζαλ ζην θξάγκα. 

 Με ηπρόλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά πνπ επηζπλέβεζαλ θαηά ηελ Πξώηε Πιήξσζε 

(ζεηζκνύο, πιεκκύξεο, θαηνιηζζήζεηο θιπ). 

 Με ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Πξνεηδνπνίεζεο θαη πλαγεξκνύ, πνπ 

θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο. 

 

Σν ελεκεξσκέλν Μεηξών ηνπ Φξάγκαηνο πξέπεη λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκν ζηα όξγαλα ηεο 

ΓΑΦ. 

 

 

17.5  Έθζεζε Πξώηεο Πιήξσζεο  

 

Δληόο έμη (6) κελώλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξώηεο  Πιήξσζεο, ή ηξία (3) έηε από ηελ 

έλαξμε ηεο πξώηεο πιήξσζεο εθόζνλ απηή δελ έρεη αθόκε νινθιεξσζεί, ν ΦΤΦ ζπληάζζεη θαη 

απνζηέιιεη ζηε ΓΑΦ Έθζεζε ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηηο Δθζέζεηο Αζθαιείαο ζηελ παξάγξαθν 18.3.3 ηνπ Άξζξνπ 18.  

 

Η ΓΑΦ δηαβηβάδεη ηελ αλσηέξσ έθζεζε ζηελ ΔΔΑΦ γηα έιεγρν. Αθνινπζεί επηζεώξεζε ηνπ 

θξάγκαηνο από ηελ ΔΔΑΦ παξνπζία ηνπ ΦΤΦ θαη ηνπ ΦΛΦ. Μεηά ην πέξαο ηεο επηζεώξεζεο  

ε ΔΔΑΦ εηζεγείηαη ζηε  ΓΑΦ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο Έθζεζεο ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο θαη 

ηελ ζέζε ηνπ θξάγκαηνο ζην ηάδην Λεηηνπξγίαο, θαηά ην νπνίν ν ΦΛΦ αλαιακβάλεη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ θξάγκαηνο. 

 

 

 

Άξζξν 18 

ηάδην Λεηηνπξγίαο  

18.1 Γεληθά 

 

Σν ηάδην Λεηηνπξγίαο αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξώηεο Πιήξσζεο, όπσο 

απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 17.1 ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ παξόληνο θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ 

Δγθαηάιεηςε ή Απνδόκεζε ηνπ θξάγκαηνο. Σν θξάγκα ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε ηάδην 

Λεηηνπξγίαο εθόζνλ είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξαηήζεη ή λα ηακηεύζεη λεξό. 

 

Καηά ην ηάδην Λεηηνπξγίαο ν ΦΛΦ πξέπεη λα επηβεβαηώλεη όηη πθίζηαηαη ζπκκόξθσζε κε ηνπο 

θαλόλεο αζθαιείαο, λα ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά, λα απνθαζηζηά ηηο βιάβεο θαη λα ζπληεξεί ην 

θξάγκα ζύκθσλα κε γεληθά απνδεθηνύο θαλόλεο, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη από ηε Μειέηε θαη 

ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη νδεγίεο. 

  

Καηά ην ηάδην Λεηηνπξγίαο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε επάξθεηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάγκαηνο κε ηελ επηβαιιόκελε 

ζπρλόηεηα. Βάζεη ησλ ππόςε πιεξνθνξηώλ αλαζεσξνύληαη, εάλ απηό είλαη απαξαίηεην,  νη 

νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ Φξάγκαηνο θαη 

θαζίζηαηαη εθηθηή ε ιεπηνκεξέζηεξε απνηίκεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηπρόλ έθηαθησλ γεγνλόησλ.  
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Η ΓΑΦ νθείιεη λα δηαπηζηώλεη όηη ηεξνύληαη όιεο νη απαηηνύκελεο  δηαδηθαζίεο θαη πινπνηνύληαη 

νη επηβαιιόκελεο ελέξγεηεο σο πξνο ηελ αζθάιεηα. Δάλ θαηά ην ηάδην Λεηηνπξγίαο 

εκθαλίδνληαη ή πξνβιέπεηαη λα εκθαληζηνύλ ζπλζήθεο νη νπνίεο απνθιίλνπλ από ηηο 

πξνβιεπόκελεο, ν ΦΛΦ πξέπεη λα ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηε ΓΑΦ. 

 

 

18.2 Καλόλεο Αζθαιείαο 

 

Οη θαλόλεο αζθαιείαο γηα ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαηά ην ηάδην Λεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη ζην 

Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο  θαη πληήξεζεο ηνπ Φξάγκαηνο θαη πξέπεη: 

 

 Να δηαζθαιίδνπλ ηηο δνκηθέο, πδξαπιηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. 

 Να ζπκθσλνύλ κε ηνπο γεληθά απνδεθηνύο θαλόλεο αζθαιείαο. 

 Να έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηε ΓΑΦ. 

 

Ο ΦΛΦ πξέπεη λα ζπλερίδεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξώνπ ηνπ Φξάγκαηνο θαηά ην ηάδην 

Λεηηνπξγίαο, θαηαγξάθνληαο ιεπηνκεξώο ηα ζεκαληηθόηεξα Πεξηζηαηηθά.  

 

 

18.3 Έιεγρνη - Δπηζεσξήζεηο 

 

Οη δηάθνξνη ηύπνη Διέγρσλ - Δπηζεσξήζεσλ ηηο νπνίεο νθείιεη λα νξγαλώλεη ν ΦΛΦ θαηά ην 

ηάδην Λεηηνπξγίαο αλά θαηεγνξία θξάγκαηνο, δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζεκαζία θαη ην ζθνπό 

πνπ επηηεινύλ θαη δηαθξίλνληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο:  

 

 πλήζεηο Δπηζεσξήζεηο  

 Σαθηηθέο Δπηζεσξήζεηο  

 Δπηζεσξήζεηο Αζθαιείαο   

 Έθηαθηεο Δπηζεσξήζεηο  

 Έιεγρνη παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ θαη κεζόδσλ αλάιπζεο 

 

Οη πλήζεηο θαη νη Σαθηηθέο Δπηζεσξήζεηο, θαζώο θαη νη Δπηζεσξήζεηο Αζθαιείαο απνηεινύλ 

ηνλ ππξήλα ηεο νξγαλσκέλεο δηαρξνληθήο παξαθνινύζεζεο ηνπ θξάγκαηνο. Δθόζνλ από ηηο 

Δπηζεσξήζεηο απηέο πξνθύπηνπλ ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο εθθεύγνπλ ησλ αλακελόκελσλ, ή 

δηαπηζηώλεηαη ζεκαληηθή επηξξνή άιισλ παξαγόλησλ νη νπνίνη δελ είραλ ιεθζεί ππόςε θαη νη 

νπνίνη ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, ζα αθνινπζεί ε 

εθηέιεζε Έθηαθηεο Δπηζεώξεζεο. 

 

Ο ΦΛΦ πξαγκαηνπνηεί επηπιένλ ειέγρνπο - επηζεσξήζεηο, πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, 

όπνηε απηό θξίλεηαη αλαγθαίν ή όπνηε ην απαηηνύλ νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο (π.ρ. ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θιπ), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ θξάγκαηνο. 
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18.3.1 πλήζεηο  Δπηζεσξήζεηο  

 

Οη πλήζεηο Δπηζεσξήζεηο είλαη γεληθνί θαη ηαρείο έιεγρνη,  νη νπνίνη έρνπλ σο ζηόρν ηελ 

έγθαηξε επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ ζην θξάγκα. Οη πλήζεηο Δπηζεσξήζεηο πεξηιακβάλνπλ 

απαξαίηεηα νπηηθή επηζθόπεζε ηνπ θξάγκαηνο, ιήςε κεηξήζεσλ ησλ νξγάλσλ  κε ηε 

ζπρλόηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζην ρέδην Παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 

ζην Μεηξών ηνπ Φξάγκαηνο.  

 

Οη πλήζεηο Δπηζεσξήζεηο δηεμάγνληαη από εμνηθεησκέλν κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο 

πξνζσπηθό ηνπ ΦΛΦ, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην ρέδην Παξαθνινύζεζεο. 

 

18.3.2 Σαθηηθέο Δπηζεσξήζεηο  

 

Οη Σαθηηθέο Δπηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπσο 

θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 18.4 ηνπ παξόληνο Άξζξνπ, ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε νκαιή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάγκαηνο. Οη Δπηζεσξήζεηο απηέο γίλνληαη από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

ηνπ ΦΛΦ, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην ρέδην Παξαθνινύζεζεο. 

 

Οη Σαθηηθέο Δπηζεσξήζεηο πεξηιακβάλνπλ νπηηθή επηζεώξεζε ηνπ θξάγκαηνο, θαηαγξαθή, 

επεμεξγαζία θαζώο θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελόξγαλσλ κεηξήζεσλ ώζηε λα 

δηαπηζηώλνληαη έγθαηξα ηπρόλ απνθιίζεηο από ηηο αλακελόκελεο ηηκέο, θαη άιινπο ηπρόλ 

ειέγρνπο νη νπνίνη θαηά πεξίπησζε θξίλνληαη ζθόπηκνη. Με βάζε ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο 

ζπληάζζεηαη έθζεζε, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζην Μεηξών ηνπ Φξάγκαηνο.  

 

Ο ΦΛΦ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεη εγγξάθσο ηελ ΓΑΦ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε 

Σαθηηθήο Δπηζεώξεζεο εληόο 15 εκεξώλ από ηε ζύληαμε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο. 

 

18.3.3 Δπηζεσξήζεηο Αζθαιείαο  

 

Οη Δπηζεσξήζεηο Αζθαιείαο είλαη ελδειερείο έιεγρνη ηνπ θξάγκαηνο θαη πξαγκαηνπνηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην ρέδην Παξαθνινύζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηείηαη ε 

αζθαιήο ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάγκαηνο. Οη Δπηζεσξήζεηο απηέο γίλνληαη όπσο θαζνξίδεηαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 18.4 θαη 18.5 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.  

Οη Δπηζεσξήζεηο Αζθαιείαο πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ: 

 

 Λεπηνκεξή νπηηθή επηζεώξεζε ηνπ έξγνπ 

 Δπεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ησλ κεηξήζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάγκαηνο  

 Έιεγρν ζπκθσλίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξάγκαηνο κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Μειέηεο. 

 Δηδηθνύο ηερληθνύο ειέγρνπο θάπνηνπ ηκήκαηνο ηνπ θξάγκαηνο, αλ απαηηείηαη  

 Αμηνιόγεζε θάζε άιιεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αληηκεηώπηζε 

ελδερόκελεο αζηνρίαο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάγκαηνο.  

 Έιεγρνο νξγάλσζεο θαη επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εκπιέθεηαη ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο ηνπ θξάγκαηνο  

 

Με βάζε ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο ζπληάζζεηαη από ην ΦΛΦ ιεπηνκεξήο έθζεζε, ε νπνία 

ππνβάιιεηαη ζηε ΓΑΦ εληόο κελόο από ηε ζύληαμή ηεο. Γηα ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο απηήο ν 
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ΦΛΦ δύλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηεο ΓΑΦ. Η ΓΑΦ δηαβηβάδεη ηελ έθζεζε ζηελ ΔΔΑΦ, ε 

νπνία ηελ ειέγρεη θαη ζηε ζπλέρεηα επηζεσξεί ην θξάγκα. Καηόπηλ ε ΔΔΑΦ ζπληάζζεη πξαθηηθό 

απνδνρήο, ην νπνίν επέρεη ζέζε ζπλέρηζεο ηεο αδεηνδόηεζεο ιεηηνπξγίαο. ε πεξίπησζε 

δηαηύπσζεο παξαηεξήζεσλ θαη ππνδείμεσλ από ηελ ΔΔΑΦ, νη νπνίεο απαηηνύλ επεκβάζεηο 

ζην θξάγκα, ν ΦΛΦ κεξηκλά γηα ηε ζπκκόξθσζε κε απηέο εληόο ηνπ θαζνξηδνκέλνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο.  

 

Η έθζεζε καδί κε ην πξαθηηθό απνδνρήο θαηαρσξνύληαη ζην Μεηξών ηνπ Φξάγκαηνο. 

 

 

18.3.4 Έθηαθηεο Δπηζεσξήζεηο  

 

Έθηαθηεο Δπηζεσξήζεηο θαηά ην ηάδην Λεηηνπξγίαο θξίλεηαη ζθόπηκν λα γίλνληαη, κεηά από 

θάπνην Πεξηζηαηηθό, όπσο γηα παξάδεηγκα:  

 

 Ο νιηθόο ή ζεκαληηθνύ κεγέζνπο απόηνκνο θαηαβηβαζκόο ηεο ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα.  

 Μεηξήζεηο νξγάλσλ πνπ απνθιίλνπλ πνιύ από ηηο αλακελόκελεο ηηκέο. 

 Έθηαθηεο θαηαζηάζεηο, όπσο ζεηζκνί, πιεκκύξεο, θαηνιηζζεηηθά γεγνλόηα θιπ. 

 Η καθξνρξόληα θαη πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο Μειέηεο παξακνλή ηνπ ηακηεπηήξα ζηε 

κέγηζηε ζηάζκε.  

 Γπζιεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ νη νπνίεο δελ κπνξνύλ άκεζα λα 

απνθαηαζηαζνύλ  θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο. 

 

Οη Έθηαθηεο Δπηζεσξήζεηο γίλνληαη από πξνζσπηθό ηνπ ΦΛΦ, κε ηε ζπλδξνκή ηεο ΔΔΑΦ 

εθόζνλ δεηεζεί. ε θάζε Έθηαθηε Δπηζεώξεζε Αζθαιείαο ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε ε νπνία 

ππνγξάθεηαη από όια ηα κέξε πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επηζεώξεζε, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππνβάιιεηαη ζηε ΓΑΦ. Δθόζνλ ζηελ έθζεζε πξνβιέπεηαη ε ιήςε κέηξσλ, ν ΦΛΦ κεξηκλά 

άκεζα γηα ηελ πινπνίεζε όζσλ ζρεηίδνληαη κε ηξνπνπνηήζεηο ζηε ιεηηνπξγία θαη 

πξνγξακκαηίδεη ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνύλ επηπιένλ θαηαζθεπέο ή πξνκήζεηεο 

εμνπιηζκνύ θιπ. Δθόζνλ ηα κέηξα απηά απαηηνύλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ εηδηθώλ θαλόλσλ 

αζθαιείαο, ηνπ ρεδίνπ Παξαθνινύζεζεο ή ηνπ ΑΔΚ, απηά αλαζεσξνύληαη θαηάιιεια από ην 

ΦΛΦ, ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηε ΓΑΦ. ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο ε ΓΑΦ ελδέρεηαη λα δεηήζεη ηε 

ιήςε επηπιένλ κέηξσλ ή επηζθεπώλ, ή θαη λα ζέζεη πεξηνξηζκνύο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάγκαηνο.  

 

18.3.5 Έιεγρνη παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ θαη κεζόδσλ αλάιπζεο  

 

Οη έιεγρνη ησλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ θαη ησλ κεζόδσλ αλάιπζεο έρνπλ σο ζηόρν αθελόο 

κελ ηελ επηβεβαίσζε ηεο αζθαινύο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξάγκαηνο, αθεηέξνπ δε ηελ θαηάζηαζε 

ησλ επεξεαδνκέλσλ από ην θξάγκα πεξηνρώλ, κεηά από καθξό ρξνληθό δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο. 

Οη έιεγρνη απηνί δηεμάγνληαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επαλεμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξάγκαηνο κε ρξήζε όισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ παξαθνινύζεζε θαη κε εθαξκνγή ησλ πιένλ πξόζθαησλ 

θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη εξγαιείσλ αλάιπζεο.  
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Η νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ ειέγρσλ θαηαγξάθεηαη ζε  έθζεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ 

ΓΑΦ. Δθόζνλ ζηελ έθζεζε πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε θαηαζθεπώλ νη νπνίεο επηθέξνπλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζην θξάγκα, ν ΦΛΦ δεηά ζρεηηθή αδεηνδόηεζε από ηε ΓΑΦ.  

 

 

18.4 πρλόηεηα Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρσλ 

 

Η ζπρλόηεηα εθηέιεζεο ησλ δηαθόξσλ Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρσλ αλά Καηεγνξία Φξάγκαηνο 

θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 : 

 

Πίλαθαο 2 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ 

Ι ΙΙ ΙΙΙ 

πλήζεηο Δπηζεσξήζεηο  Αλά εκέξα Αλά εβδνκάδα Αλά κήλα 

Σαθηηθέο Δπηζεσξήζεηο  Αλά 1 έηνο Αλά 2 έηε Αλά 5 έηε 

Δπηζεσξήζεηο Αζθαιείαο  

 

3 έηε κεηά ηελ Έθζεζε 

Πξώηεο Πιήξσζεο θαη 

αθνινύζσο αλά  

ρξνληθά δηαζηήκαηα  

< 5 εηώλ 

6 έηε κεηά ηελ Έθζεζε 

Πξώηεο Πιήξσζεο θαη 

αθνινύζσο αλά  

ρξνληθά δηαζηήκαηα  

< 10 εηώλ 

10 έηε κεηά ηελ Έθζεζε 

Πξώηεο Πιήξσζεο θαη 

αθνινύζσο αλά  

ρξνληθά δηαζηήκαηα                  

< 20 εηώλ  

Έθηαθηεο Δπηζεσξήζεηο  Όπνηε απαηηεζεί 

Έιεγρνη παξακέηξσλ θαη 

κεζόδσλ ζρεδηαζκνύ 

 

< 30 έηε 

 

< 60 έηε 

 

Δάλ απαηηεζεί  

 

 

 

18.5 ώκαηα Δπηζεώξεζεο 

 

Οη Δπηζεσξήζεηο θαη Έιεγρνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν εθηεινύληαη 

από άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο θαη εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Τπεύζπλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην 

ζπληνληζκό ησλ επηζεσξήζεσλ είλαη ν ΦΛΦ, ε νπνία νθείιεη λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή 

δηεπθόιπλζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο ηνπο.  

 

Οη θνξείο νη νπνίνη ζηειερώλνπλ κε πξνζσπηθό θάζε είδνο επηζεώξεζεο αλαθέξνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 3 : 

Πίλαθαο 3 

Δπηζεώξεζε Φνξέαο Δπηζεώξεζεο 

πλήζεηο Δπηζεσξήζεηο  ΦΛΦ 

Σαθηηθέο Δπηζεσξήζεηο  ΦΛΦ 

Δπηζεσξήζεηο Αζθαιείαο ΦΛΦ / ΔΔΑΦ 

Έθηαθηεο Δπηζεσξήζεηο ΦΛΦ / ΔΔΑΦ 

Έιεγρνη παξακέηξσλ θαη κεζόδσλ 

ζρεδηαζκνύ 

ύκβνπινη Μεραληθνί κε εμεηδηθεπκέλε 

εκπεηξία ζηε κειέηε θξαγκάησλ 
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Η επηκέξνπο ζηειέρσζε αλά εηδηθόηεηα γηα θάζε είδνο επηζεώξεζεο εγθξίλεηαη από ηελ ΓΑΦ, 

κεηά από έγθαηξε εηζήγεζε ηνπ ΦΛΦ. 

 

 

18.6 Έθηαθηα Μέηξα 

 

ε πεξίπησζε επηθηλδύλσλ πεξηζηαηηθώλ ή αλώκαισλ θαηαζηάζεσλ, ν ΦΛΦ ιακβάλεη όια ηα 

έθηαθηα κέηξα ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην ΑΔΚ.  

 

 

18.7 Δλεκέξσζε Μεηξώνπ Φξάγκαηνο 

 

Καηά ην ηάδην Λεηηνπξγίαο ν ΦΛΦ πξέπεη λα ελεκεξώλεη ην Μεηξών ηνπ Φξάγκαηνο κε ηα  

αθόινπζα ζηνηρεία, όρη πεξηνξηζηηθά: 

 

 Mε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ, ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο κεηξήζεηο 

ησλ νξγάλσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο αμηνινγήζεηο.  

 Με ηηο Δθζέζεηο Δπηζεώξεζεο. 

 Με ηηο ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

επήιζαλ ζην θξάγκα. 

 Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρεδίνπ Παξαθνινύζεζεο θαη ηνπ ΑΔΚ πνπ ηπρόλ 

θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο. 

 

Σν Μεηξών ηνπ Φξάγκαηνο, ελεκεξσκέλν όπσο παξαπάλσ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξέπεη 

λα είλαη πάληα δηαζέζηκν ζηα όξγαλα ηεο ΓΑΦ, όπνηε απηό δεηεζεί. 

 

 

 

Άξζξν 19 

Δγθαηάιεηςε ή Απνδόκεζε Φξάγκαηνο 

 

 

19.1 Γεληθά 

 

Η Δγθαηάιεηςε ή ε Απνδόκεζε απνηεινύλ ηηο κνλαδηθέο θαηαζηάζεηο ζέζεο θξάγκαηνο εθηόο 

ιεηηνπξγίαο. 

 

Η Δγθαηάιεηςε ή Απνδόκεζε ελόο θξάγκαηνο απαηηεί αδεηνδόηεζε γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

έγθξηζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ από ηε ΓΑΦ. Ο ΚηΔ ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηελ ΓΑΦ 

Φάθειν Αδεηνδόηεζεο Δγθαηάιεηςεο (ΦΑΔ) ή Απνδόκεζεο (ΦΑΑ). Ο θάθεινο δηαβηβάδεηαη γηα 

έιεγρν ζηελ ΔΔΑΦ θαη κεηά από ζρεηηθή έγθξηζε ρνξεγείηαη άδεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

εγθαηάιεηςεο ή ηεο απνδόκεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ εγθαηάιεηςεο ή 

απνδόκεζεο ν ΚηΔ ππνβάιεη αίηεζε έγθξηζεο νινθιήξσζεο εξγαζηώλ θαη δηαγξαθήο ηνπ 

θξάγκαηνο από ηνλ θαηάινγν ησλ ιεηηνπξγνύλησλ θξαγκάησλ ηεο ΓΑΦ. Δηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εγθαηάιεηςεο, ε ΓΑΦ κπνξεί λα δεηήζεη από ηνλ ΚηΔ ηελ ππνβνιή πεξηνδηθώλ 
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εθζέζεσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ έξγσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εγθαηάιεηςε, γηα ηελ έγθαηξε 

επηζήκαλζε ηπρόλ επηθηλδύλσλ θαηαζηάζεσλ.  

 

 

19.2 Πεξηερόκελα Φαθέινπ Αδεηνδόηεζεο Δγθαηάιεηςεο (ΦΑΔ) ή Απνδόκεζεο (ΦΑΑ) 

 

Ο ΦΑΔ ή ν ΦΑΑ ζα πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία, κειέηεο, ηεύρε θηι ώζηε λα παξέρεηαη πιήξεο 

εηθόλα ηνπ ππάξρνληνο έξγνπ, ησλ ιόγσλ νη νπνίνη νδήγεζαλ ζην αίηεκα Δγθαηάιεηςεο ή 

Απνδόκεζεο θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ κεζόδσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Οη θάθεινη απηνί ζα 

πεξηέρνπλ, όρη πεξηνξηζηηθά, ηα αθόινπζα: 

 Πιήξε πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θξάγκαηνο κε ζρέδηα ζε 

θαηάιιειεο θιίκαθεο. 

 Έθζεζε κε ην ηζηνξηθό ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο πνπ ζα 

πεξηέρεη ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο ηνπ έξγνπ. 

 Έθζεζε επί ησλ επηπηώζεσλ ηεο εγθαηάιεηςεο ή απνδόκεζεο ζηα θαηάληε, θπξίσο 

όηη αθνξά ζε πιεκκύξεο θαη κεηαθνξά θεξηώλ πιώλ. 

 Σεύρνο βαζηθώλ θξηηεξίσλ κειέηεο θαη παξαδνρώλ ζρεδηαζκνύ. 

 Δγθεθξηκέλε Οξηζηηθή Μειέηε ησλ πξνηεηλόκελσλ επεκβάζεσλ γηα λα εγθαηαιεηθζεί ή 

λα απνδνκεζεί ην θξάγκα, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο απαηηνύκελεο επηκέξνπο 

κειέηεο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ (πεξηβαιινληηθέο, πδξαπιηθέο, γεσηερληθέο θηι) θαζώο 

θαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο, εθόζνλ πθίζηαληαη. 

 Πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο ησλ εξγαζηώλ. 

 

Δπηπξόζζεηα ζηνλ Φάθειν Αδεηνδόηεζεο Δγθαηάιεηςεο ζα πεξηιακβάλνληαη νη απαηηήζεηο 

παξαθνινύζεζεο ησλ θαηαζθεπώλ, θαζώο θαη ρξνλνδηάγξακκα επηζεσξήζεσλ θαη ππνβνιήο 

πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ.  

 

 

19.3 Αίηεζε έγθξηζεο νινθιήξσζεο εξγαζηώλ Δγθαηάιεηςεο ή Απνδόκεζεο 

 

Η αίηεζε ηνπ ΚηΔ πξνο ηελ ΓΑΦ γηα έγθξηζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηώλ Δγθαηάιεηςεο ή 

Απνδόκεζεο ζπλνδεύεηαη από ηα ζρέδηα ηνπ έξγνπ ’’όπσο θαηαζθεπάζηεθε’’ θαη θσηνγξαθίεο 

ησλ νινθιεξσκέλσλ εξγαζηώλ. 

 

Η αίηεζε θαη ηα ζπλνδεπηηθά δηαβηβάδνληαη από ηε ΓΑΦ ζηελ ΔΔΑΦ, ε νπνία πξαγκαηνπνηεί 

απηνςία θαη απνθαίλεηαη πεξί ηεο έγθξηζεο νινθιήξσζεο εξγαζηώλ. Σπρόλ ζρόιηα 

δηαβηβάδνληαη από ηελ ΓΑΦ ζηνλ ΚηΔ. 

 

Η έγθξηζε νινθιήξσζεο εξγαζηώλ θαηαρσξείηαη  ζην Μεηξών ηνπ Φξάγκαηνο. 
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Άξζξν 20 

Φξάγκαηα ζε ζηάδην θαηαζθεπήο, πξώηεο πιήξσζεο, ιεηηνπξγίαο  

θαηά ηελ έθδνζε ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 

 

20.1 Γεληθά 

ε πεξίπησζε θξάγκαηνο ην νπνίν πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.2 ηνπ Άξζξνπ 

1 θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζηάδην θαηαζθεπήο, πξώηεο πιήξσζεο, ιεηηνπξγίαο θαηά ην ρξόλν 

έλαξμεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο, ν ΚηΔ ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη ηηο 

πξνβιεπόκελεο θαηά πεξίπησζε αδεηνδνηήζεηο ηεο ΓΑΦ, πξνβαίλνληαο ζηηο απαηηνύκελεο 

επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο, όπσο θαζνξίδεηαη αθνινύζσο. 

 

20.2 Φξάγκαηα ζε ζηάδην θαηαζθεπήο. 

Γηα θξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, ν ΚηΔ κε ηα όξγαλά ηνπ (ΦΤΦ), 

ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθαηξε αδεηνδόηεζε 

από ηε ΓΑΦ, ππνβάιινληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 14. 

 

Δμαηξνύληαη θξάγκαηα ζηα νπνία ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο πξνβιέπεη όηη ε 

έλαξμε ηεο πξώηεο πιήξσζεο ηνπ ηακηεπηήξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξνληθό δηάζηεκα 

κηθξόηεξν ηνπ ελόο (1) έηνπο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο. 

ηηο πεξηπηώζεηο απηέο αθνινπζείηαη ε πξνβιεπόκελε ζην παξόλ Γηάηαγκα δηαδηθαζία γηα ηελ 

αδεηνδόηεζε ηνπ θξάγκαηνο, ππνβάιινληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 14 πιελ 

ηνπ ρεδίνπ Πξώηεο Πιήξσζεο. Καηά ηα ινηπά ηεξνύληαη ηα θαζνξηδόκελα ζην Άξζξν 18. 

 

20.3 Φξάγκαηα ζε ζηάδην Πξώηεο Πιήξσζεο  

Γηα ηα θξάγκαηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε έκθξαμε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνπήο θαη 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε Πξώηε Πιήξσζε, ν ΚηΔ κε ηα όξγαλά ηνπ (ΦΤΦ), ππνρξενύηαη λα 

πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο, γηα ηελ αδεηνδόηεζε από ηε ΓΑΦ ηνπ 

θξάγκαηνο εληόο δύν (2) εηώλ, ππνβάιινληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 14 

πιελ ηνπ ρεδίνπ Πξώηεο Πιήξσζεο. Καηά ηα ινηπά ηεξνύληαη ηα θαζνξηδόκελα ζην Άξζξν 18. 

 

20.4 Φξάγκαηα ζε ζηάδην Λεηηνπξγίαο. 

Γηα θξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο Λεηηνπξγίαο, ν ΚηΔ ππνρξενύηαη, κέζα ζε ηξία (3) 

έηε από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο, λα δξνκνινγήζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηνπ θξάγκαηνο, ππνβάιινληαο ζηε ΓΑΦ ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 14 πιελ ηνπ ρεδίνπ Πξώηεο Πιήξσζεο.  
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Δπίζεο, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο θξάγκαηνο, ν ΚηΔ ππνρξενύηαη λα δξνκνινγήζεη όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο, γηα ηε δηελέξγεηα Δπηζεώξεζεο Αζθαιείαο εληόο πέληε (5) εηώλ από 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο θαη θαηά ηα ινηπά ηεξνύληαη ηα θαζνξηδόκελα ζην Άξζξν 18. 

 

 

 

Άξζξν 21 

Δλέξγεηεο όηαλ ππάξρεη απεηιή πνιέκνπ ή δνιηνθζνξάο 

 

Ο ΚηΔ κε ηα όξγαλά ηνπ (ΦΤΦ θαη ΦΛΦ) ζε ζπλελλόεζε κε ηε ΓΑΦ ζπλεξγάδεηαη κε ηα 

αξκόδηα Τπνπξγεία, γηα ηε ιήςε επαξθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

θξαγκάησλ, όηαλ ππάξρεη απεηιή πνιέκνπ ή δνιηνθζνξάο. 

 

 

 

Άξζξν 22 

Απνδεκηώζεηο – Έζνδα ηεο ΓΑΦ 

 

Ο ΚηΔ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζηε ΓΑΦ ηέιε γηα ηελ έθδνζε ησλ θαηά πεξίπησζε 

αδεηνδνηήζεσλ, θαζώο θαη απνδεκηώζεηο γηα ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο ζηνπο νπνίνπο 

ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ησλ νξγάλσλ ηεο ΓΑΦ. Σν ύςνο ησλ θαηά πεξίπησζε ηειώλ θαη 

απνδεκηώζεσλ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ ..................... κεηά από πξόηαζε ηεο 

ΓΑΦ. Σα έζνδα απηά δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΑΦ. 

 

 

 

Άξζξν 23 

Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο 

 

Η κε ηήξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο ζε όηη αθνξά ηηο 

δηαδηθαζίεο αδεηνδνηήζεσλ, ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ επηθέξεη ζηνπο αξκόδηνπο 

θπξώζεηο, ηηο νπνίεο επηβάιιεη ε ΓΑΦ. Σν είδνο θαη ην ύςνο ησλ θπξώζεσλ ζα θαζνξηζζεί 

κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ ..................... κεηά από πξόηαζε ηεο ΓΑΦ.  

 


