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1. ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ 

 
Στο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ - Ρλαίςιο για τα Νερά (Οδθγία 2000/60/ΕΕ), όπωσ ζχει 
ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο με τον Ν.3199/2003 και το Ρ.Δ. 51/2007, θ Ειδικι Γραμματεία Υδάτων του 
Υπ. Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ολοκλιρωςε τθν κατάρτιςθ των πρϊτων Σχεδίων Διαχείριςθσ των 
Λεκανϊν Απορροισ (ΣΔΛΑΡ) των Υδατικϊν Διαμεριςμάτων (Υ.Δ.) τθσ χϊρασ, περιλαμβανομζνου και του 

Υ.Δ. Θράκθσ(EL12).(ΚΥΑΑρικμ. Ε.Γ.: οικ. 900: ¨Ζγκριςθ τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ του Σχεδίου Διαχείριςθσ των 
Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Θράκθσ και τθσ αντίςτοιχθσ Στρατθγικισ 
Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων¨ ΨΕΚ Β’ 4680/29.12.2107). 

Στο ιςχφον εγκεκριμζνο Σχζδιο Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ 

Ρεριφζρειασ Θράκθσ, ςτο οποίο εντάςςεται ο Διμοσ Νζςτου,αποτελεί το βαςικό εργαλείο για τθν 

επίτευξθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςταςίασ και ορκολογικισ διαχείριςθσ των επιφανειακϊν και υπόγειων 

υδατικϊν ςυςτθμάτων και περιλαμβάνει το Ρρόγραμμα Μζτρων όπου προςδιορίηονται οι δράςεισ και οι 

ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 

2000/60/ΕΚ για τθν «κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων», από τισ 

κακ’ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

Το εγκεκριμζνο Ρρόγραμμα Μζτρων του παραπάνω Σχεδίου Διαχείριςθσ περιλαμβάνει δφο κατθγορίεσ 

μζτρων, τα βαςικά και τα ςυμπλθρωματικά, εκ των οποίων το βαςικό μζτρο με κωδικό M12B0404, 

προβλζπει τθν υλοποίθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ από τισ Δ.Ε.Υ.Α./Διμουσ, με απϊτερο ςτόχο τθν 

προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ των πθγϊν υδροδότθςισ τουσ.Θ ανάγκθ 

υλοποίθςθσ και εφαρμογισ του μζτρου με κωδικό M12B0404του προαναφερόμενου Σχεδίου Διαχείριςθσ, 

το οποίο επιβάλλει τθν υλοποίθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ από τισ Δ.Ε.Υ.Α./Διμουσ κρίνεται 

επιβεβλθμζνθ, κακϊσ ταυτόχρονα αποτελεί και εκ των προτζρων αιρεςιμότθτα για τθν υλοποίθςθ και 

χρθματοδότθςθ δράςεων εν όψει τθσ τρζχουςασ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020 για 

χρθματοδότθςθ πράξεων από τα Διαρκρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Το νομοκετικό πλαίςιο το οποίο αφορά ςτα όρια ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ δεν εξαντλεί το όλο 

πρόβλθμα διαςφάλιςθσ αςφαλοφσ πόςιμου νεροφ από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ, κακϊσ θ επίλυςθ των 

προβλθμάτων δεν εξαςφαλίηεται μόνο με τθ κζςπιςθ κατάλλθλων ορίων και τθν εποπτεία τιρθςισ των, 

αλλά προχποκζτει μία ευρφτερθ προςζγγιςθ, που να καλφπτει και προβλιματα δυνατοτιτων επίτευξθσ 

των τικζμενων ορίων (πχ μζκοδοι επεξεργαςίασ, τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ, τρόποι λειτουργίασ) επαρκοφσ 

προςταςίασ των προςλαμβανομζνων νερϊν (προςταςία φυςικϊν υδάτινων ςωμάτων) και λειτουργίασ και 

προςταςίασ του δικτφου διανομισ (δευτερογενείσ ρυπάνςεισ, ςφάλματα ςυνδζςεων κ.λπ.). 

Τα Σχζδια Αςφάλειασ Νεροφ, αποτελοφν μία ολιςτικι προςζγγιςθ που ςχετίηεται με τθν ποιοτικι 

διαχείριςθ των υδάτων από τθν πθγι του νεροφ ζωσ και τθ διανομι, υιοκετϊντασ τθν αρχι των 

«πολλαπλϊν φραγμάτων» και εςτιάηοντασ ςτθν ανάγκθ εφαρμογισ μζτρων ελζγχου ςε κάκε κρίκο τθσ 

αλυςίδασ υδροδότθςθσ. Στόχοι τθσ εκπόνθςθσ τθσ Μελζτθσ με τίτλο: «Υλοποίθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ 

Νεροφ Δ.Ε.Υ.Α. Νζςτου» είναι θ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και θ υιοκζτθςθ και εφαρμογι ορκϊν 

πρακτικϊν ςτο δίκτυο διανομισ του πόςιμου νεροφ μζςω: 

 ελαχιςτοποίθςθσ παρουςίασ ρυπαντϊν ςτο πόςιμο νερό και ειδικά ςτθν πθγι του. 

 ςωςτισ επεξεργαςίασ του φδατοσ 

 ςωςτισ διανομισ ςε δίκτυα φδρευςθσ, ανεξάρτθτα του μεγζκουσ των δικτφων αυτϊν 

Τα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν ζνα Σχζδιο Αςφάλειασ Νεροφ ςυνοψίηονται ςταακόλουκα: 

 Το μείηον πλεονζκτθμα ςτο ςχεδιαςμό του, είναι ότι δφναται να εφαρμοςτεί ςεόλα τα είδθ 

ςυςτιματοσ φδρευςθσ ανεξαρτιτου μεγζκουσ ι πολυπλοκότθτάστουσ. 

 Το Σχζδιο Αςφάλειασ Νεροφ αποτελεί ζνα δυναμικό και πρακτικό εργαλείο γιατθ διαςφάλιςθ 

ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ και όχι μία ακόμθ επιχειρθςιακιδιαδικαςία. 

 Το κάκε ςχζδιο είναι μοναδικό και αφορά ςε ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα φδρευςθσ. Δε δφναται θ πιςτι 

αναπαραγωγι του ςε άλλα ςυςτιματα πζρα από αυτό για το οποίο ζχει ςχεδιαςτεί. 

 Το εκάςτοτε Σχζδιο Αςφάλειασ Νεροφ απαιτεί αρχικά χρθματοδότθςθ για τθν εφαρμογι του, 

μακροπρόκεςμα όμωσ ςτοχεφει ςτθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων. 

 Θ εκπόνθςι του είναι αποτζλεςμα ςυνδυαςμοφ εργαςίασ γραφείου και εργαςίασ πεδίου. 

 Κατά τθν ζναρξθ εκπόνθςθσ ενόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ λαμβάνονται υπόψθ και αξιολογοφνται 

τα ςτοιχεία και οι πλθροφορίεσ που ζχουν ςυγκεντρωκεί από προθγοφμενουσ ελζγχουσ. 
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 Θα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςτάδια εκτίμθςθσ του κινδφνου και τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 

επικινδυνότθτασ ϊςτε να εξακριβωκεί το πλικοσ και το είδοσ των πραγματικϊν κινδφνων που 

απειλοφν το ςφςτθμα κακϊσ και θ λιψθ των ορκϊν μζτρων ελζγχου. 

 Θ επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μεκοδολογίασ του Σχεδίου 

Αςφάλειασ Νεροφ. 

Θ ομάδα εργαςίασ τουΣχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, κα πρζπει να απαρτίηεται κάκε φορά από άτομα ειδικά 

καταρτιςμζνα επί του αντικειμζνου, τα οποία είναι και αρμόδια για τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ και 

επιμόρφωςθ των εμπλεκόμενων φορζων ςτο εκάςτοτε ςφςτθμα υδροδότθςθσ. 

Τα κφρια ςτοιχεία ενόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ είναι ςυνοπτικά τα ακόλουκα: 

 Εκτίμθςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ φδρευςθσ. Είναι απαραίτθτο να εκτιμθκεί αν το υπάρχον 

ςφςτθμα διανομισ νεροφ μπορεί να αποδϊςει πόςιμο νερό που να ικανοποιεί τουσ ποιοτικοφσ 

ςτόχουσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ με ςτόχο τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

 Θ εκτίμθςθ αυτι, αφορά ςτον προςδιοριςμό των πικανϊν κινδφνων ςε κάκε κρίκο τθσ αλυςίδασ 

υδροδότθςθσ, το μζγεκοσ του κινδφνου, κακϊσ και τα κατάλλθλα μζτρα που μποροφν να 

αναγνωριςτοφν για τθ μετρίαςθ του ρίςκου και τθν επίτευξθ του ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ςτόχου για 

το πόςιμο νερό με επακόλουκθ τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

 Επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ κατάλλθλθσ φφςθσ και ςυχνότθτασ, ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςτθν 

αλυςίδα παροχισ νεροφ για το κάκε μζτρο που αναγνωρίηεται, ζτςι ϊςτε να εντοπίηεται εγκαίρωσ 

οποιαδιποτε παρζκκλιςθ από τθν επικυμθτι απόδοςθ. Θ παρακολοφκθςθ αυτι ςε καμία περίπτωςθ 

δεν υποκακιςτά τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ από τισ Υπθρεςίεσ Φδρευςθσ, αλλά 

δρα ωσ ενδιάμεςοσ ςυμπλθρωματικόσ μθχανιςμόσ ελζγχου ποιότθτασ, μεταξφ των υπεφκυνων 

φορζων αρχϊν και του τελικοφ χριςτθ. 

 Καταγραφι των διαχειριςτικϊν ρυκμίςεων, όπωσ οι λεπτομζρειεσ του ςυςτιματοσ εκτίμθςθσ 

κινδφνου, θ επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ και διαπίςτευςθ ποιότθτασ, με τθν αναλυτικι περιγραφι 

των ςυνκθκϊν λειτουργίασ ςε μια διαδικαςία ρουτίνασ, κακϊσ και θ περιγραφι των διαχειριςτικϊν 

ενεργειϊν ςε περιπτϊςεισ διακινδφνευςθσ τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ οφειλόμενθσ ςε μθ αποδεκτι 

ποιότθτα του πόςιμου νεροφ. Συμπεριλαμβάνεται θ ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν για τθν 

εξαςφάλιςθ του βζλτιςτου αποτελζςματοσ και κακοριςμόσ εκπαιδευτικισ κατάρτιςθσ των 

απαςχολοφμενων με τα Σχζδια. 

Τα βαςικά βιματα τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ για τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι ενόσ Σχεδίου 

Αςφάλειασ Νεροφ είναι τα ακόλουκα: 

1. Στελζχωςθ μιασ ομάδασ που να διακζτει τθν κατάλλθλθ τεχνογνωςία για τοςχεδιαςμό των 

Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ. 

2. Ρεριγραφι όλων των ςταδίων του ςυςτιματοσ φδρευςθσ. 

3. Ρροςδιοριςμόσ όλων των πικανϊν κινδφνων που είναι δυνατόν να απειλιςουντθν αςφάλεια του 

νεροφ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσκαι εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτάσ 

τουσ. 

4. Ρροςδιοριςμόσ και αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου για τθναντιμετϊπιςθ του κάκε 

κινδφνου. 

5. Εφαρμογι βελτιωμζνου ςχεδίου εφόςον κρικεί αναγκαίο. 

6. Σχεδιαςμόσ παρακολοφκθςθσ των μζτρων ελζγχων (ι αλλιϊσ των «πολλαπλϊνφραγμάτων»). 

7. Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ. 

8. Ρροετοιμαςία διαχειριςτικϊν ενεργειϊν. 

9. Ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν. 

10. Ρρογραμματιςμόσ περιοδικϊν ανακεωριςεων των Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ. 

11. Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ κατόπιν ζκτακτου περιςτατικοφ. 

Το Σχζδιο Αςφάλειασ Νεροφ, αποτελεί ζνα δυναμικό εργαλείο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του 

πόςιμου νεροφ ςτο ςφςτθμα φδρευςθσ, ιτοι από τθν πθγι ζωσ και τον καταναλωτι με βάςθ τθ ςχετικι 

νομοκεςία και τισ ιςχφουςεσ ρυκμιςτικζσ διατάξεισ. Θ ςφνταξθ και εφαρμογι του αποτελεί πρόκλθςθ για 

τουσ υπεφκυνουσ φορείσ, τα ςτελζχθ των οποίων μακροπρόκεςμα εξοικειϊνονται με αυτό, το 

βελτιςτοποιοφν και εν τζλει επωφελοφνται από τθν εφαρμογι του, ενϊ θ επιτυχία τθσ εφαρμογισ του 

κρίνεται ςτθν καλι ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ μιασ 

πλιρουσ οργανωμζνθσ διαδικαςίασ. 
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2.ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν τεφχοσ αφορά ςτο αντικείμενο και τθν εν ςυντομία περιγραφι των προδιαγραφϊν για τθν 

αποτελεςματικι εφαρμογι του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ςτθν περίπτωςθ τθσ ΔΕΥΑ Νζςτου, θ οποία 

εξυπθρετεί πλθκυςμό τθσ τάξθσ των 22.000 κατοίκων και θ οποία υδρεφεται από υπόγεια φδατα (πθγζσ 

Αγ. Ιωάννθ, ςτθ Δ.Ε. Ωρυςοφπολθσ και επτά (7) πθγζσ ςτθ Δ.Ε. Ορεινοφ), ζτςι ϊςτε να πλθροφνται ςε κάκε 

περίπτωςθ οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 98/83/ΕΚ «ςχετικά με τθν ποιότθτα του 

νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ» με απϊτερο όμωσ ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθν 

υιοκζτθςθ και εφαρμογι ορκϊν πρακτικϊν ςτο ςφςτθμα φδρευςθσ του πόςιμου νεροφ. 

Θ υλοποίθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ για τθν ΔΕΥΑ Νζςτου κα γίνει ςφμφωνα με τισ αναλυτικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων όπωσ ςυντάχκθκαν για τθν Καταγραφι Ρροβλθμάτων 

Εφαρμογισ Τεχνικι Υποςτιριξθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων για τθν Καταγραφι προβλθμάτων 

εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ περί πόςιμου νεροφ ςτθν Ελλάδα και τθ διερεφνθςθ δυνατοτιτων 

υιοκζτθςθσ Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ (WaterSafetyPlans)» προςαρμοςμζνεσ ςτο ιςχφον νομοκετικό 

πλαίςιο και ιδιαίτερα ςτθν ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017 «Ροιότθτα νεροφ ανκρϊπινθσ 

κατανάλωςθσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ , τθσ 3θσ Νοεμβρίου 1998 όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία ΕΕ 2015/1787(L260, 7.10.2015» 

(Βϋ3282). 

Για τθν πλιρθ κατανόθςθ των διαδικαςιϊν που πραγματοποιοφνται κατά τθν εκπόνθςθ και τθν ανάπτυξθ 

του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, παρακάτω παρατίκενται οι οριςμοί που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςυνζχεια 

ςτο κείμενο. 

Σφςτθμα φδρευςθσ: Το ςφςτθμα το οποίο περιλαμβάνει τα ζργα ςυλλογισ και μεταφοράσ του νεροφ από 

τισ πθγζσ και τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ, τισ δεξαμενζσ ρφκμιςθσ, και το ςφςτθμα διανομισ μζχρι και τον 

καταναλωτι. 

Κίνδυνοσ: Κάκε μικροβιολογικι ι φυςικοχθμικι ι άλλθ παράμετροσ θ οποία μπορεί να βλάψει τθ δθμόςια 

υγεία. 

Επικίνδυνο ςυμβάν: Κάκε γεγονόσ το οποίο είτε δθμιουργεί ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν ειςχϊρθςθ 

μολυςματικϊν ουςιϊν, είτε δεν επιτρζπει τθν απομάκρυνςι τουσ από το ςφςτθμα φδρευςθσ του νεροφ. 

Επικινδυνότθτα: Ο ςυνδυαςμόσ του κινδφνου και τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςισ του. 

Μζτρα ελζγχου (ι αλλιϊσ «πολλαπλά φράγματα» ι «περιοριςτικά μζτρα»): οι δραςτθριότθτεσ και οι 

διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται για τθ μείωςθ ι τον περιοριςμό των κινδφνων. 

Κρίςιμα όρια: είναι οι μζγιςτεσ ι οι ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ των παραμζτρων ςτο πόςιμο 

νερό, όπωσ ορίηονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. (ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017, τεφχοσ Β’ 

3282). 

Υπεφκυνοσ Ψορζασ (ΥΨ): ΔΕΥΑ Νζςτου. 

Διευκφνουςα Υπθρεςία: Τεχνικι Υπθρεςία ΔΕΥΑ Νζςτου 

 
2.2. ΤΦΙΣΑΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

Ο Διμοσ Νζςτου διαιρείται ςε 3 δθμοτικζσ ενότθτεσ, (Ωρυςοφπολθσ, Ορεινοφ και Κεραμωτισ) οι οποίεσ 

αντιςτοιχοφν ςτουσ 3 καταργθκζντεσ διμουσ πριν τθν εφαρμογι του Καλλικράτθ (ν.3852/2010).Ζλαβε το 

όνομά του από τον ποταμόΝζςτο, ο οποίοσ ρζει ςτα ανατολικά όριά του. Συνορεφει με το Διμο Τοπείρου 

ανατολικά, το Διμο Ξάνκθσ ςτα βορειοανατολικά, το Διμο Καβάλασ ςτα δυτικά και το Διμο Ραρανεςτίου 

ςτα βορειοδυτικά. Ο Διμοσ εδρεφει ςτθ Ωρυςοφπολθ θ οποία απζχει περίπου 25km από τθν πόλθ τθσ 

Καβάλασ. Ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του Διμου, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Γενικισ Απογραφισ τθσ 

Ελλάδασ (2011) είναι 22.331 κάτοικοι. Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ κατανομι του 

πλθκυςμοφ του Διμου, ανά Δθμοτικι Ενότθτα. 
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Πίνακασ 1: Απογραφι Μόνιμου Ρλθκυςμοφ από ΕΛ.ΣΤΑΤ (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Α/Α 

Γεωγραφικόσ 
κωδικόσ 

Καλλικράτθ Περιγραφι  
Μόνιμοσ 

Πλθκυςμόσ 

0 0502 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (Έδρα: Φρσσούπολις,η) 22,331 

1 050202 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΑΜΩΣΗ 5,115 

2 050203 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΟΡΕΙΝΟΤ 1,212 

3 050201 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΥΡΤΟΤΠΟΛΗ 16,004 

 

 

Χάρτθσ 1: Διοικητικά όρια Δήμου Νζςτου (κόκκινη περιοχή) και διαχωριςμόσ του ςε Δημοτικζσ Ενότητεσ (1: 

Δ.Ε. Ορεινοφ, 2: Δ.Ε. Χρυςοφπολησ, 3: Δ.Ε. Κεραμωτήσ). 

 
2.2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΤΔΡΟΔΟΣΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ  

Ωσ Ηϊνθ Ραροχισ Φδρευςθσ (ΗΡΥ) νοείται μια γεωγραφικά κακοριςμζνθ περιοχι εντόσ τθσ οποίασ το νερό 

ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ειςζρχεται από μία ι περιςςότερεσ πθγζσ και θ ποιότθτα του νεροφ μπορεί να 

κεωρθκεί ωσ περίπου ομοιόμορφθ. 

Θ υδροδότθςθ των υπό μελζτθ ΗΡΥ πραγματοποιείται τόςο από υπόγεια φδατα (πθγζσ, γεωτριςεισ, 

πθγάδια), όςο και από επιφανειακά (φράγμα). Στθν παροφςα φάςθ και για τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ των 

εργαςτθριακϊν αναλφςεων, θ περιοχι μελζτθσ ζχει χωριςτεί ςε δφο (2) ΗΡΥ ωσ εξισ: 

Α) ΗΡΥ1: Αφορά ςτθν υδροδότθςθ των Δ.Ε. Ωρυςοφπολθσ και Δ.Ε. Κεραμωτισ των οποίων θ υδροδότθςθ 

γίνεται από τισ πθγζσ Αγ. Ιωάννθ ςτον Ραράδειςο και μζςω ενόσ εκτενοφσ δικτφου αγωγϊν φδρευςθσ 

καλφπτονται οι ανάγκεσ των αντίςτοιχωνοικιςμϊν. 

Β)ΗΡΥ2: Αφορά ςτθν υδροδότθςθ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ορεινοφ, θ οποία γίνεται αυτόνομα από πθγζσ 

οι οποίεσ τροφοδοτοφν τοπικά δίκτυα και κρίνεται ςε γενικζσ γραμμζσ επαρκισ.  

Ο παραπάνω διαχωριςμόσ είναι πικανόν να τροποποιθκεί κατά τθ Ψάςθ Ι του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

από τθν Ομάδα εργαςίασ. 

Για τισ ανάγκεσ κακοριςμοφ τθσ ελάχιςτθσ ςυχνότθτασ δειγματολθψιϊν και αναλφςεων παρατίκεται ςτον 

Ρίνακα 2 ο όγκοσ νεροφ που διανζμεται θμερθςίωσ εντόσ κάκε ΗΡΥ. 

Για τον υπολογιςμό των θμεριςιων όγκων νεροφ του Ρίνακα 2 χρθςιμοποιικθκε ο αρικμόσ κατοίκων κάκε 

ΗΡΥ που αντιςτοιχεί ςτον  Ρίνακα 1, με τθν παραδοχι ότι θ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ νεροφ είναι 200 

l/θμζρα. 

 
Πίνακασ 2: Θμεριςιοι όγκοι νεροφ που διανζμονται ςτθν περιοχι μελζτθσ 

ΗΠΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΟΓΚΟ ΝΕΡΟΤ 
(m3/θμ) 

1 Δ.Ε. ΩΥΣΟΥΡΟΛΘΣ 
Δ.Ε. ΚΕΑΜΩΤΘΣ 

4250 

2 Δ.Ε. ΟΕΙΝΟΥ 250 
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2.3. ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ  
Σφμφωνα με ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν από αρχεία τθσ ΔΕΥΑ, κατά το παρελκόν ζχουν εκπονθκεί οι 
παρακάτω μελζτεσ: 

Πίνακασ 3: Υφιςτάμενεσ μελζτεσ 

α/α  Φορζασ Σίτλοσ Μελζτθσ Μελετθτισ Ζτοσ 
ςφνταξθσ 

1  
ΔΕΥΑ/Διμοσ 

Νζςτου 

Καταςκευι εξωτερικοφ δικτφου 
φδρευςθσ από πθγζσ Στρατϊνοσ 
ζωσ πθγζσ Αγίου Ιωάννθ 
Ραραδείςου 

Μαυρίδθσ Θωμάσ 
Ραπαχαράλαμποσ Ωριςτοσ 

2012 

2  
ΔΕΥΑ/Διμοσ  

Νζςτου 

Αντικατάςταςθ εξωτερικοφ 
δικτφου φδρευςθσ από μεριςτι 
Ηαρκαδιάσ ζωσ δεξαμενι 
Ροντολίβαδου 

Μαυρίδθσ Θωμάσ 2016 

 

2.4. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ 

Το αντικείμενο του ζργου αφορά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ υλοποίθςθσ Σχεδίου Αςφαλείασ Νεροφγια το 

Διμο Νζςτου βάςει του εγκεκριμζνου Σχεδίου Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ 

Διαμερίςματοσ Θράκθσ (EL 12). Για τθν εκπόνθςθ του ΣΑΝ κα χρθςιμοποιθκοφνγια τισ τρεισ Δθμοτικζσ 

Ενότθτεσ του Διμου, οι προδιαγραφζσ του ζργου: «Τεχνικι Υποςτιριξθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων 

για τθν Καταγραφι προβλθμάτων εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ περί πόςιμου νεροφ ςτθν Ελλάδα και 

τθ διερεφνθςθ δυνατοτιτων υιοκζτθςθσ Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ (WaterSafetyPlans)» προςαρμοςμζνεσ 

ςτο ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο και ιδιαίτερα ςτθν ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017 «Ροιότθτα 

νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ του 

Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ , τθσ 3θσ Νοεμβρίου 1998 όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία ΕΕ 

2015/1787(L260, 7.10.2015» (Βϋ3282)και κα περιλαμβάνει τα ακόλουκα τρία ςτάδια: 

 

2.4.1. Φάςθ Ι: Καταγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και προετοιμαςία οδθγοφ εφαρμογισ ΑΝ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Ψάςθσ Ι, ςυγκροτείται θ ομάδα υλοποίθςθσ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, 

ςυλλζγονται οι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςφςτθμα φδρευςθσ, εν ςυνεχεία αξιολογοφνται τα 

ςυλλεγμζνα ωσ προσ τθν πλθρότθτα, τθν εγκυρότθτά τουσ και τθν αναγκαιότθτα επικαιροποίθςθσ τουσ. 

Ρροςδιορίηονται και αξιολογοφνται τα υφιςτάμενα μζτρα, τα οποία εξετάηονται ωσ προσ τθν επάρκεια και 

τθν αποτελεςματικότθτά τουσ και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τθν αςτοχία ςτθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ φδρευςθσ κατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων ετϊν. Τζλοσ, ςυντάςςεται ο Οδθγόσ 

Εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, ςτον οποίο περιλαμβάνεται αναλυτικό πρόγραμμα 

δειγματολθψιϊν και εργαςτθριακϊν αναλφςεων. 

Τα βιματα που κα ακολουκθκοφν κατά τθ Ψάςθ Ι τθσ μελζτθσ για τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ και τθν προετοιμαςία του οδθγοφ εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ είναι τα εξισ: 

 

 Ενζργειεσ ςυγκρότθςθσ ομάδασ και ςφνταξθ οργανογράμματοσ 

Στο ςτάδιο αυτό κα οριςτικοποιθκεί θ ςτελζχωςθ των επιμζρουσ ομάδων εργαςίασ που κα απαρτίηουν 

τθν ομάδα υλοποίθςθσ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. Θ ςτελζχωςθ κα είναι ςφμφωνθ με αυτιν που κα 

ζχει προτείνει θ ομάδα εργαςίασ ςτθν τεχνικι προςφορά τθσ και κα ςυμπλθρωκεί με τον οριςμό ςτελεχϊν 

από πλευράσ Υπεφκυνου Ψορζα. Για τθν υλοποίθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ προτείνονται 

ενδεικτικά οι αρμοδιότθτεσ του Ρίνακα 4 κακϊσ και οι εμπλεκόμενοι φορείσ για αυτζσ. Τα κακικοντα και 

οι υποχρεϊςεισ τθσ ομάδασ εργαςίασ αφοροφν ςε μελζτεσ κατθγορίεσ 13 (Μελζτεσ Υδραυλικϊν Ζργων), 17 

(Ωθμικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ) κακϊσ και Εργαςτθριακζσ Αναλφςεισ Ψυςικοχθμικϊν, Ωθμικϊν, 

αδιενεργϊν και Μικροβιολογικϊν Ραραμζτρων. Οι οριςτικζσ ομάδεσ εργαςίασ και θ ςτελζχωςι τουσ 

εγκρίνονται από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

 
Πίνακασ 4:Κακικοντα και υποχρεϊςεισ των εμπλεκόμενων φορζων ςτθν υλοποίθςθ του ΣΑΝ 
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Εμπλεκόμενοι Ψορείσ Κακικοντα και υποχρεϊςεισ 

ΔΕΥΑ ι /και Διμοσ 

 Διάκεςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 

 Συμμετοχι ςτθ ςφνταξθ μθνιαίων αναφορϊν ςε κάκε κζςθ του ςυςτιματοσ 
φδρευςθσ και τθσ τελικισ αναφοράσ εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

 Συμμετοχι ςτθ ςφνταξθ ανακεωρθμζνου Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και Τελικισ 
Ζκκεςθσ 

 Λειτουργία ςυςτιματοσ φδρευςθσ 

Ομάδα Εργαςίασ  

 Σφνταξθ των παραδοτζων και ενδεικτικά 

 Ωαρτογράφθςθ ςε GIS του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και αποτφπωςθσ τθσ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

 Σφνταξθ και επικαιροποίθςθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ 

 Σφνταξθ Οδθγοφ Εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

 Εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν αναλφςεων των φυςικοχθμικϊν, 
χθμικϊν, ραδιενεργϊν και μικροβιολογικϊν παραμζτρων, ςτισ πθγζσ και ςτουσ 
καταναλωτζσ, ςε διαπιςτευμζνο (κατά ISO 17025) εργαςτιριο 

 Διαμόρφωςθ του διαχειριςτικοφ εργαλείου (ΔΕ) και οδθγιϊν εφαρμογισ του 

 Συμμόρφωςθ με ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

 Διαμόρφωςθ ερωτθματολογίου προσ καταναλωτζσ και αξιολόγθςθ 
αποτελεςμάτων ζρευνασ 

 Συνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

 Υποςτιριξθ και επιμορφωτικι κατάρτιςθ του προςωπικοφ του εργοδότθ 

 
Στο ίδιο ςτάδιο κα οριςτικοποιθκεί το οργανόγραμμα τθσ ομάδασ υλοποίθςθσ του Σχεδίου Αςφάλειασ 
Νεροφ το οποίο ςυντάςςεται από τον προςφζροντα και κα ζχει υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά του. 
 

 Εκπόνθςθ χρονοδιαγράμματοσ 

Ο ςτόχοσ εκπόνθςθσ χρονοδιαγράμματοσ είναι θ παρουςίαςθ τθσ χρονικισ αλλθλουχίασ που κα 

ακολουκιςουν τα διάφορα ςτάδια εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και τα χρονικά όρια, μζςα 

ςτα οποία κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν. Ο ςυνολικόσχρόνοσ ανάπτυξθσ και εφαρμογισ του Σχεδίου 

Αςφάλειασ Νεροφ εκτιμάται ςε εικοςιτζςςερισ(24) μινεσ με κακαρό χρόνο μελζτθσ είκοςι (20) μινεσ. 

 

 φνταξθ διαγραμμάτων ροισ 

Για τθν υποβοικθςθ τθσ ςυςτθματικισ αρχειοκζτθςθσ των περιγραφικϊν ςτοιχείων που προςδιορίηουν το 
ςφςτθμα φδρευςθσ είναι απαραίτθτθ θ αποτφπωςθ τθσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ, ϊςτε να ςυνταχκεί ζνα 
διάγραμμα ροισ ςτο οποίο κα παρουςιάηονται λεπτομερϊσ όλα τα ςτάδια του ςυςτιματοσ φδρευςθσ. 
Ραρακάτω παρατίκενται ενδεικτικό διάγραμμα ροισ. 
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χιμα 1: Βαςικό διάγραμμα ροισ 

 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρουςιάηεται θ πορεία του νεροφ για τθ μετατροπι του ςε πόςιμο. Θ 
εξεταηόμενθ Ηϊνθσ Ραροχισ Φδρευςθσ υδρεφεται αποκλειςτικά από υπόγεια φδατα και ςτο αντίςτοιχο 
ςφςτθμα εφαρμόηεται απολφμανςθ ωσ μζκοδοσ επεξεργαςίασ, και ςυγκεκριμζνα χλωρίωςθ. 
 

 Περιγραφι ςυςτιματοσ φδρευςθσ 

Στο ςτάδιο αυτό θ υπεφκυνθ ομάδα εργαςίασ κα είναι υπεφκυνθ για τθ ςυλλογι και αρχειοκζτθςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ πλθροφορίασ που αφορά ςτο κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ. Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ ι 
ανεπάρκειασ ςτοιχείων, ςυνίςταται θ διεξαγωγι επιτόπιων ερευνϊν. Σκοπόσ κα είναι μία ςυνεπισ και 
ρεαλιςτικι αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για το κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ.Ρροσ 
διευκόλυνςθ των ομάδων εργαςίασ, προτείνεται θ χριςθ δελτίων, τα οποία κα χρθςιμεφουν ωσ 
κατάλογοι, ζτςι ϊςτε ο υπεφκυνοσ χειριςτισ να είναι ςε κζςθ να ελζγχει με εφκολο τρόπο τθν επάρκεια ι 
τθν ζλλειψθ των απαραίτθτων ςτοιχείων. 
Εν ςυνεχεία, το κάκε δελτίο κα ςυνοδεφεται από επεξθγθματικζσ αναφορζσ ςτισ οποίεσ κα εμπεριζχεται 
αναλυτικι περιγραφι του κάκε ςτοιχείου και τυχόν χριςιμεσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. Ρθγι 
πλθροφοριϊν μπορεί να αποτελζςουν αρχεία υπεφκυνων φορζων φδρευςθσ (π.χ ΔΕΥΑ) ι εκκζςεισ 
ποιότθτασ υδάτων κ.τ.λ. Σε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία αυτά δεν είναι διακζςιμα ι δεν επαρκοφν, κα 
πραγματοποιοφνται επιτόπιεσ ζρευνεσ ςε κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ (πθγι, επεξεργαςία, δίκτυο, 
κατανάλωςθ) για τθν πλθρζςτερθ περιγραφι του. 
Ραρακάτω παρατίκενται δελτία με τα ενδεικτικά ςτοιχεία προσ ςυμπλιρωςθ, που χρθςιμεφουν ωσ 
κατάλογοι των απαραίτθτων προσ ςυλλογι ζτςι ϊςτε ο υπεφκυνοσ χειριςτισ να είναι ςε κζςθ να ελζγξει 
τθν επάρκεια ι τθν ζλλειψι τουσ. Το κάκε δελτίο κα ςυνοδεφεται από τισ ςχετικζσ αναφορζσ ι τισ 
βιβλιογραφικζσ πθγζσ τουσ με τισ αναλυτικζσπεριγραφζσ τουσ. 
Σε κάκε δελτίο κα αναφζρονται βαςικά αναγνωριςτικά ςτοιχεία όπωσ: θ ΗϊνθΡαροχισ Φδρευςθσ, ο 
Υπεφκυνοσ Ψορζασ, θ Ψάςθ Εκπόνθςθσ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, θθμερομθνία ςφνταξθσ και ο 
υπεφκυνοσ ςυμπλιρωςθσ. Επίςθσ, ςυνίςταται θ καταγραφι τουαφξοντα αρικμοφ τουσ, τόςο για τθ 
διευκόλυνςθ αρχειοκζτθςθσ του υλικοφ ςε φακζλουσ,όςο και για τθν παράλλθλθ χριςθ των δελτίων ωσ 
«ετικζτεσ». Ραρακάτω ακολουκοφνενδεικτικά δελτία‐ ετικζτεσ προσ χριςθ από τθν ομάδα εργαςίασ. 
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Δελτίο 1: Δελτίο πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν Ρθγι 

 

 
Δελτίο 2: Δελτίο πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν Επεξεργαςία 

 

 
Δελτίο 3: Δελτίο πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν Διανομι 
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Δελτίο 4: Δελτίο πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν Κατανάλωςθ 

 
Επιπρόςκετα, το ςφςτθμα φδρευςθσ κα αποτυπϊνεται ςε ψθφιακό χάρτθκατάλλθλθσ κλίμακασ, ςτον 
οποίο κα απεικονίηονται κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Ρθγι: κζςεισ υδρολθψίασ, κωδικόσ υπόγειου υδατικοφ ςυςτιματοσ, δυναμικότθτα υδροφορζα, 
παροχι άντλθςθσ (m³/θμζρα, m³/ζτοσ), ποιοτικά χαρακτθριςτικά, βάκοσ γεϊτρθςθσ. 

 Επεξεργαςία: κζςθ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ, είδοσ παρεχόμενθσ επεξεργαςίασ, δυναμικότθτα 
μονάδων, δόςεισ χθμικϊν. 

 Διανομι: δεξαμενζσ αποκικευςθσ, βαςικά υδραυλικά ζργα (boosters διζλευςθσ κτλ) 

 Κατανάλωςθ: κζςεισ δειγματολθψιϊν και αποτελζςματα εργαςτθριακϊν αναλφςεων, όρια 
εξυπθρετοφμενου οικιςμοφ και πλθκυςμόσ, ποςοτικά ςτοιχεία. 

Στον χάρτθ κα αποτυπϊνονται τα ζργα προςαγωγισ του νεροφ από τθν πθγι προσ ταζργα επεξεργαςίασ 
και εν ςυνεχεία τουσ βαςικοφσ κλάδουσ των ζργων διανομισ. 
 

 Προςδιοριςμόσ και εκτίμθςθ κινδφνων 

Στο ςτάδιο αυτό θ ομάδα εργαςίασ κα είναι υπεφκυνθ για τθν καταγραφι και αρχειοκζτθςθ των κινδφνων 
και των αιτιϊν που τουσ προκαλοφν, για κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ φδρευςθσ χωριςτά. Ακολουκοφν 
ενδεικτικά δελτία τα οποίαςυμπεριλαμβάνουν πίνακεσ προσ ςυμπλιρωςθ. 

 
Δελτίο 5: Δελτίο ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτθν Ρθγι 
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Δελτίο 6: Δελτίο ςυγκζντρωςθσ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτθν Επεξεργαςία 

 

 
Δελτίο 7: Δελτίο ςυγκζντρωςθσ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτθν Αποκικευςθ 
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Δελτίο 8: Δελτίο ςυγκζντρωςθσ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτθ Διανομι 

 

 
Δελτίο 9: Δελτίο ςυγκζντρωςθσ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτο Αντλιοςτάςιο και τθν 

κατανάλωςθ 

 

Θ εκτίμθςθ των κινδφνων ςε ζνα ςφςτθμα φδρευςθσ μπορεί να είναι θ ποιοτικι. Για τθν εφαρμογι τθσ 
ποιοτικισ μεκόδου, πραγματοποιοφνται επικεωριςεισ, ςυμπλθρϊνονται κατάλογοι ελζγχου και 
ςυγκεντρϊνονται ςτατιςτικά ςτοιχεία ατυχθμάτων και ανεπικφμθτων ςυμβάντων. Κατά τθν προτεινόμενθ 
μζκοδο, ςε κάκε κίνδυνο αποδίδεται ζνασ χαρακτθριςμόσ λαμβάνοντασ υπόψθ τον παράγοντα τθσ 
ςθμαςίασ του και των περαιτζρω ενεργειϊν που απαιτοφνται από τθν ομάδα εργαςίασ προσ τθν εξζταςι 
του. 
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Πίνακασ 5: Ρροτεινόμενοι χαρακτθριςμοί κινδφνων κατά τθν ποιοτικι μζκοδο 

 
 
Στο Σχιμα 2 παρουςιάηεται ο τρόποσ αξιολόγθςθσ επικινδυνότθτασ ακολουκϊντασ τθν ποιοτικι μζκοδο. 
 

 
χιμα 2: Διάκριςθ των κινδφνων κατά τθν ποιοτικι μζκοδο 

 
Ππωσ περιγράφεται και ςτο Σχιμα 2 κατόπιν τθσ διάκριςθσ των κινδφνων, θ ομάδαεργαςίασ κα πρζπει να 
επιςθμάνει αρχικά , όπου είναι δυνατόν, τουσ κινδφνουσ εκείνουσ που είναιεφκολο να εξαλειφκοφν, ςτθ 
ςυνζχεια, τουσ κινδφνουσ εκείνουσ για τουσ οποίουσ δεναπαιτείται να λθφκοφν περαιτζρω μζτρα αλλά 
χρειάηεται ωςτόςο επαγρφπνθςθ γιαεξαιρετικζσ ι ειδικζσ περιπτϊςεισ και τζλοσ να προςδιορίςει εκείνουσ 
που είναι πολφ γνωςτοί καιεκείνοι για τουσ οποίουσ τα μζτρα ελζγχου προςδιορίηονται εφκολα και είναι 
άμεςαδιακζςιμα. Και τελικά, αυτοφσ που κρίνονται ωσ «άμεςθσ προτεραιότθτασ». 
  
 

 Προςδιοριςμόσ των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου, επαναξιολόγθςθ κινδφνων 

Με ςκοπό τθν ολοκλθρωμζνθ καταγραφι των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου τουκάκε ςυςτιματοσ, 
απαιτείται θ ςφνταξθ κατάλλθλων δελτίων όπου κα καταγράφονται ταυφιςτάμενα μζτρα ελζγχου ςτο 
κάκε ςτάδιο. 
Ραράλλθλα, κα επιςθμαίνονται τα μζτρα ταοποία απουςιάηουν ι ζχουν προβλεφκεί ιδθ αλλά χωρίσ να 
εφαρμόηονται. 
Τζλοσ είναιεπικυμθτι θ διάκριςι τουσ ςε ςχζςθ με το αν είναι μακροπρόκεςμα ι βραχυπρόκεςμα. 
Θκαταγραφι αυτι, ςυμβάλλει τόςο ςτθν κατανόθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τουςυςτιματοσ αλλά 
και ςτθν περαιτζρω ιεράρχθςθ των κινδφνων. Ακολουκοφν ενδεικτικάδελτία προσ ςυμπλιρωςθ. 
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Δελτίο 10: Δελτίο ενδεικτικϊν υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτθν Ρθγι 

 

 
Δελτίο 11: Δελτίο ενδεικτικϊν υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτθν Επεξεργαςία 
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Δελτίο 12: Δελτίο ενδεικτικϊν υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτθν Αποκικευςθ 

 

 
Δελτίο 13: Δελτίο ενδεικτικϊν υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτθ Διανομι 
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Δελτίο 14: Δελτίο ενδεικτικϊν υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτθν Κατανάλωςθ 

 

 φνταξθ του Οδθγοφ Εφαρμογισ του ΑΝ 

Με τθ ςφνταξθ του οργανογράμματοσ, του χρονοδιαγράμματοσ και τθ ςυμπλιρωςθτων τουλάχιςτον 
δεκατεςςάρων (14) δελτίων κακϊσ και τθν επιςφναψθ ςε αυτά τωναπαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για τθν 
αιτιολόγθςθ των αναφερόμενων ςτοιχείων,κεωρείται πωσ ολοκλθρϊνεται το ςτάδιο τθσ καταγραφισ τθσ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Μετθν ολοκλιρωςθ τθσ Ψάςθσ Ι, αξιοποιϊντασ τθν υφιςτάμενθ πλθροφορία, 
δφναται θςφνταξθ του Οδθγοφ εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, ςτον οποίο κα περιλαμβάνεται 
και αναλυτικό πρόγραμμα δειγματολθψιϊνκαι εργαςτθριακϊν αναλφςεων τθσ περιοχισ μελζτθσ 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τουυφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου και των αναφερομζνων ςτθν παρ. 
2.4.2, που ακολουκεί. Στο πρόγραμμα αυτό κα αποτυπϊνονταιλεπτομερϊσ για κάκε ΗΡΥ, τα ςθμεία 
παρακολοφκθςθσ & δειγματολθψίασ, οιπαρακολουκοφμενεσ παράμετροι, οι μζκοδοι ανάλυςθσ, ο τρόποσ 
και θ ςυχνότθταδειγματολθψιϊν, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που απαιτείται για τθν αποτελεςματικι 
παρακολοφκθςθ, με πλιρθ τεκμθρίωςθ βαςιςμζνθ ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία. 
Ο Οδθγόσ εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ εγκρίνεται από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. 
 

2.4.2. Φάςθ ΙΙ: Εφαρμογι οδθγοφ ΑΝ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Ψάςθσ ΙΙ, λαμβάνονται υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ τθσ Ψάςθσ Ι και πραγματοποιείται θ εφαρμογι του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ςφμφωνα με 

τον Οδθγό Εφαρμογισ. 

Συγκεκριμζνα, απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ και θ ενθμζρωςθ δεκατεςςάρων δελτίων που δθμιουργικθκαν 

ςτθ Ψάςθ Ι ςε μθνιαία βάςθ. Θ μθνιαία αποτφπωςθ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, όπωσ αυτά 

προκφπτουν από τισ δειγματολθψίεσ, ζχει ςαν ςτόχο τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ αλλά και 

τθν κακολικι κατανόθςθ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και των κινδφνων που αυτό αντιμετωπίηει. Οι 

απαιτοφμενεσ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ και δειγματολθψίεσ αποτελοφν ςυμβατικό αντικείμενο και 

διενεργοφνται από τθν ομάδα εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΥΑ Νζςτου. Τα βιματα που προτείνεται 

να ακολουκθκοφν είναι: 

 

 Παρακολοφκθςθ ςτθν πθγι 

Θ παρακολοφκθςθ ςτθν πθγι πραγματοποιείται ςε κάκε πθγι το νερό τθσ οποίασ προορίηεται για τθν 
φδρευςθ τθσ ΗΡΥ. Θ επιλογι των παραμζτρων βαςίηεται ςτισ προβλζψεισ τθσ ΚΥΑ Αρικμ. 39626/2208/Ε130 
ςχετικά με τθν προςταςία των υπόγειωνυδάτων από τθν ρφπανςθ και τθν υποβάκμιςθ και ειδικότερα τα 
αναφερόμενα ςταΡαραρτιματα Ι και ΙΙ και του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ΚΥΑ Αρικμ. 
οικ.140384/2011.  
Θ τελικι επιλογι των παραμζτρων και τθσ ςυχνότθτασ δειγματολθψίασ κα ορίηονται ςτον Εγκεκριμζνο 
Οδθγό Εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ από τον τεχνικό ςφμβουλο.  
Στον Ρίνακα 6 παρατίκενται ο ελάχιςτοσ αρικμόσ παράμετρϊν που κα πρζπει να παρακολουκοφνται ςε 
κάκε ςθμείο υδρολθψίασ κάκε ΗΡΥ με ςυχνότθτα τουλάχιςτον δφο(2) φορζσ ετθςίωσ για τθν περίπτωςθ 
υπόγειων υδάτων. 
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Πίνακασ 6: Ραράμετροι για τθν παρακολοφκθςθ ςτθν Ρθγι 

Ραράμετροι 

1 pH 13 Κάδμιο, Cd 

2 Αγωγιμότθτα 14 Μόλυβδοσ, Pb 

3 Νιτρικά, NO3 15 Υδράργυροσ, Hg 

4 Νιτρϊδθ, ΝΟ2 16 Ωλωριοφχα ιόντα 

5 Αμμωνιακά, NH4 17 Θειικά ιόντα 

6 Σίδθροσ, Fe 18 Τριχλωροαικυλζνιο 

7 Μαγγάνιο, Mn 19 Τετραχλωροαικυλζνιο 

8 Ολικό χρϊμιο, Cr 20 Ρεριεκτικότθτα ςε Ο2 

9 Εξαςκενζσ χρϊμιο CrVI 21 Ολικά κολοβακτθριοειδι 

10 Ολικά Ψυτοφάρμακα 22 Echrichia coli 

11 Δραςτικζσ ουςίεσ φυτοφαρμάκων 23 Εντερόκοκκοι 

12 Αρςενικό  

 

 Παρακολοφκθςθ ςτον καταναλωτι 

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί τθσ ποιότθτασ του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (ΚΥΑ 
αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017, τεφχοσ Β’ 3282), παρακολουκοφνται δφο ομάδεσ παραμζτρων και 
ςυγκεκριμζνα από τισ: 

 μικροβιολογικζσ και χθμικζσ παραμζτρουσ του Ρίνακα 3 (Ραράρτθμα Ι, Μζροσ Α και Β τθσ ΚΥΑ 
Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017), που ζχουν άμεςθ ςθμαςία για τθν προςταςία τθσ υγείασ των 
καταναλωτϊν και που κακορίηουν αν το νερό είναι κακαρό και υγιεινό, και  

 ενδεικτικζσ παραμζτρουσ του Ρίνακα 4 (Ραράρτθμα Ι, Μζροσ Γ τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ 
οικ.67322/06.09.2017), που ενϊ μεμονωμζνα δεν εμφανίηουν κινδφνουσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία, θ 
παρουςία τουσ παρζχει ςαφείσ ενδείξεισ μεταβολϊν ςτθν ποιότθτα του νεροφ και τθν ενδεχομζνθ 
ανάγκθ επανορκωτικϊν δράςεων προκειμζνου να προςτατευτεί θ υγεία των καταναλωτϊν. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ πραγματοποιείται μζςω προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2, άρκρου 7 τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017 τα οποία 
κα πρζπει να πλθροφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ ίδιασ ΚΥΑ. Επιςθμαίνεται ότι ςτο 
Σχζδιο Αςφάλειασ Νεροφ περιλαμβάνεται και θ Συμπλθρωματικι Ραρακολοφκθςθ του Μζροσ Ε του 
Ραραρτιματοσ ΙΙ που ςυνίςταται ςτθν πραγματοποίθςθ μετριςεων για ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ για 
τουσ οποίουσ δεν κακορίηεται ανϊτερθ αποδεκτι τιμι και πιςτεφεται από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ ότι 
ενδζχεται να βρίςκονται ςτο νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ςε ποςότθτεσ ι αρικμοφσ που αποτελοφν 
ενδεχόμενο κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ υγεία. 
Για τισ απαιτοφμενεσ δειγματολθψίεσ και εργαςτθριακζσ αναλφςεισ ιςχφουν οι παρακάτω ελάχιςτεσ 
αποδεκτζσ προδιαγραφζσ: 

 Οι δειγματολθψίεσ κα γίνονται ςτα ςθμεία τιρθςθσ, όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 1του άρκρου 6 τθσ 
ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017 και τθρϊντασ ταοριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ, Μζροσ Δ τθσ 
ίδιασ ΚΥΑ. 

 Θα παρακολουκοφνται τουλάχιςτον οι παράμετροι των Ομάδων Α και Β πουορίηονται ςτο Μζροσ Β’, 
Σθμείο 2 του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡοικ.67322/06.09.2017. Επιςθμαίνεται ότι ςτισ 
παραμζτρουσ τθσ Ομάδασ Βδφνανται να περιλαμβάνονται ενδεικτικζσ παράμετροι του Μζρουσ Γ’ 
τουΡαραρτιματοσ Ι τθσ ίδιασ ΚΥΑ, κακϊσ και ενδεικτικζσ παράμετροι πουαπαρικμοφνται ςτο Μζροσ Ε 
του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ ίδιασ ΚΥΑ, μόνον κατόπινεκτίμθςθσ κινδφνου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Ραράρτθμα ΙΙ, Μζροσ Γ’ τθσ ίδιασ ΚΥΑ. 

 Θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ και αναλφςεων παραμζτρων των ΟμάδωνΑ και Β κα είναι θ 
οριηόμενθ ςτο Μζροσ Β’, ςθμείο 3 του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ 
οικ.67322/06.09.2017. Θ ελάχιςτθ ςυχνότθταδειγματολθψίασ και αναλφςεων παραμζτρων του 
Μζρουσ Ε τθσ ίδιασ ΚΥΑ κα είναιαυτι τθσ Ομάδασ Β. 

 Κάκε παρζκκλιςθ από τισ παραμζτρουσ και τθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ κα είναιδυνατι υπό τθν 
αυςτθρι προχπόκεςθ ότι κα ζχει διενεργθκεί εκτίμθςθ κινδφνου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Ραράρτθμα ΙΙ, Μζροσ Γ’ τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017. 
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 Οι μζκοδοι ανάλυςθσ κα πρζπει να ικανοποιοφν κατ’ ελάχιςτον τισ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ 
ΙΙΙ τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017. Στο πλαίςιο αυτό επιςθμαίνεται ότι τα ιδιωτικά 
εργαςτιρια που κα αναλάβουν τθ διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν αναλφςεων κα πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνα κατά το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ι άλλο ιςοδφναμο διεκνϊσ αποδεκτό πρότυπο 
από το ΕΣΥΔ ι άλλο φορζα που ςυμμετζχει ςτθ Συμφωνία Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Διαπίςτευςθσ για τισ δοκιμζσ (EA-MLA testing). 

Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ με ςκοπό τθν 
κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μία ρεαλιςτικι εικόνα του 
ςυςτιματοσ ςχετικά με τισ αντιδράςεισ του και τισ μεταβολζσ που επιδζχεται από τισ εποχιακζσ ι τισ 
καιρικζσ μεταβολζσ. 
Με τθ ςφνταξθ αναφορϊν παρακολοφκθςθσ για κάκε ΗΡΥ, θ ομάδα εργαςίασ κα είναι ςε κζςθ να ελζγχει 
και να αξιολογεί τθν επιτυχία των μζτρων ελζγχου που ζχουν λθφκεί. 
Για κάκε ΗΡΥ κα πρζπει να ςυνταχκοφν τόςεσ αναφορζσ παρακολοφκθςθσ όςεσ και οι δειγματολθψίεσ. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017 προκφπτει ο εξισ 
ελάχιςτοσ αρικμόσ δειγμάτων ανά ΗΡΥ. Σθμειϊνεται ότι εντόσ τθσ ΗΡΥ 1 εντοπίηεται θ Βιομθχανικι 
Ρεριοχι Καβάλασ. Για το λόγο αυτό ο ελάχιςτοσ ετιςιοσ αρικμόσ δειγμάτων τθσ ΗΡΥ για τθν Ομάδα Α ζχει 
αυξθκεί κατά δϊδεκα (12) μονάδεσ. 
Επιπρόςκετα, κα δθμιουργθκεί ςτον Ψορζα Διαχείριςθσ μθχανιςμόσ που κα ςυλλζγει ιδιωτικά δείγματα 
ςφμφωνα με τθν ΚΥΑαρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017, Μζροσ Β, ςθμείο 4. 
Επίςθσ, από το κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ φδρευςθσ κάκε ΗΡΥ, κα πρζπει να ςυντάςςονται μθνιαίεσ 
αναφορζσ ςχετικά με τθν ποιότθτα και του νεροφ ςε κάκε ςτάδιο π.χ. κατά τθν είςοδο και τθν ζξοδο ςτθ 
μονάδα χλωρίωςθσ. 
Με τον τρόπο αυτόν, υπάρχει ολοκλθρωμζνοσ ζλεγχοσ ςχετικά με τισ εφαρμοηόμενεσ μεκόδουσ 

δειγματολθψίασ και τθν ποιότθτα πόςιμου νεροφ, ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ ζκτακτων ςυμβάντων. 
 

 Παρακολοφκθςθ ραδιενεργϊν ουςιϊν 

Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο Γ1/Γ.Ρ.οικ28158_15.04.2016 περί: «Ραρακολοφκθςθσ Ροιότθτασ Νεροφ 
Ανκρϊπινθσ Κατανάλωςθσ ωσ προσ τισ αδιενεργζσ Ουςίεσ που περιζχει» ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ κα ορίςει 
με υδρογεωλογικά κριτιρια τισ ΗΡΥ και τουσ πικανϊσ απαιτοφμενουσ ελζγχουσ. Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ 
διαδικαςίασ παρακολοφκθςθσ, ορίηεται ςε 12 μινεσ με ςκοπό τθν κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου 
παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μια ρεαλιςτικι εικόνα του ςυςτιματοσ. Ο ζλεγχοσ και θ 
αξιολόγθςθ τθσ επιτυχίασ των μζτρων ελζγχου που ζχουν λθφκείαπό τθν Ομάδα Εργαςίασ, κα 
πραγματοποιοφνται με τθ ςφνταξθ αναφορϊν παρακολοφκθςθσ για κάκε δειγματολθψία. 
Οι αναλφςεισ των ραδιενεργϊν ουςιϊν κα πρζπει να γίνονται ςτο εργαςτιριο τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ 
Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΕΑΕ) ι ςε εξουςιοδοτθμζνο από αυτιν εργαςτιριο.  
Θ ενδεικτικι δόςθ υπολογίηεται ςφμφωνα με τα αποτελζςματα των μετριςεων των ιςοτόπων του 
ουρανίου (U-238 και U-234) κακϊσ και τθσ ολικισ α/β ακτινοβολίασ. Θ ανϊτατθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ 
παραμζτρου είναι 0.1mSv/year. 
H διάρκεια εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα μινεσ με ςκοπό τθν 
κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μια ρεαλιςτικι εικόνα του 
ςυςτιματοσ ςχετικά με τισ αντιδράςεισ του και τισ μεταβολζσ που επιδζχεται από τισ εποχιακζσ ι τισ 
καιρικζσ μεταβολζσ. 
Για κάκε ΗΡΥ κα πρζπει να ςυνταχκοφν τόςεσ αναφορζσ όςεσ και οι δειγματολθψίεσ. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 
δειγμάτων ανά ΗΡΥ προκφπτει λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ αρ.Γ1(δ)/ΓΡ 
οικ.67322/06.09.2019 

Πίνακασ  7: Ελάχιςτοσ ετιςιοσ αρικμόσ δειγμάτων 

ΗΠΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ R 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

1 
Δ.Ε. ΩΥΣΟΥΡΟΛΘΣ 
Δ.Ε. ΚΕΑΜΩΤΘΣ 

28 3 3 34 

2 Δ.Ε. ΟΕΙΝΟΥ 4 1 1 6 

ΣΥΝΟΛΟ  32 4 4 40 

 
Σθμειϊνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ θ επιλογι των παραμζτρων κακϊσ και θ ςυχνότθτα των 
δειγματολθψιϊν κα ορίηονται από τον Τεχνικό Σφμβουλο. 
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 Αξιολόγθςθ μζτρων ελζγχου 

Θ εφαρμογι του Οδθγοφ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ςτθρίηεται ςτθν εφαρμογιτθσ παρακολοφκθςθσ 
δφο κατθγοριϊν παραμζτρων: 

 Στισ μετριςιμεσ , ςτθν πθγι και τθ βρφςθ του καταναλωτι και 

 ςε αυτζσ που βαςίηονται ςτθν παρατιρθςθ, όπωσ είναι π.χ ζλεγχοσ τωνεγκαταςτάςεων, ζργων 
μεταφοράσ, ςυνδζςεων κλπ. 

Ππωσ παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 3, κατά τθν πορεία των ενεργειϊν για τθ λιψθαποφάςεων, πρζπει να 
κακοριςτοφν «κρίςιμα όρια» πζραν των οποίων αμφιςβθτείται θκαλι ποιότθτα του νεροφ. Εφόςον 
υπάρχουν αποκλίςεισ από αυτά, κα πρζπει να λθφκοφνεπειγόντωσ μζτρα και να ενθμερϊνεται άμεςα ο 
Υπεφκυνοσ Ψορζασ, ϊςτε να εφαρμοςτείζνα ζκτακτο ςχζδιο υδρολθψίασ. Στθν περίπτωςθ που 
παρατθρθκοφν υπερβάςεισ ςτακρίςιμα όρια, κα πρζπει να εφαρμοςτοφν διορκωτικά μζτρα. Ραρακάτω 
ακολουκείενδεικτικό διάγραμμα ενεργειϊν για τθ λιψθ αποφάςεων και τον προςδιοριςμό τωνκρίςιμων 
ορίων. Στο ςθμείο αυτό, διευκρινίηεται ότι τα δελτία τθσ Ψάςθσ Ιεπικαιροποιοφνται ανάλογα με τα νζα 
ςτοιχεία που κα προκφψουν. 

χιμα 3: Διάγραμμα ροισ ενεργειϊν για τον κακοριςμό «Κρίςιμων Ορίων» 

 

2.4.3. Φάςθ ΙΙΙ: Αξιολόγθςθ ΑΝ 

Βαςικό ςτόχο τθσ Ψάςθσ ΙΙΙ αποτελεί θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ενεργειϊν κατά τθν 

εφαρμογι του οδθγοφ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, με τθν υποςτιριξθ κατάλλθλου διαχειριςτικοφ 

εργαλείου και εξετάηεται το ενδεχόμενο τροποποίθςθσ του για τθν αποφυγι και αντιμετϊπιςθ ζκτακτων 

ςυμβάντων. 

Θ Ψάςθ ΙΙΙ τθσ υλοποίθςθσ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, αποτελείται από δφο υποφάςεισ: 

 
Α. Ενζργειεσ Αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του χεδίου 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ τοενδιαφζρον τθσ ομάδασ 
εργαςίασ κα πρζπει να προςανατολιςτεί ςε δφο κφριεσκατευκφνςεισ: 

 ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των τιμϊν εντόσ των επικυμθτϊν ορίων 

 ςτθν εξζταςθ ικανοποίθςθσ των καταναλωτϊν 
Οι ενζργειεσ αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του Σχεδίου, αφοροφν κυρίωσ ςεδιαχειριςτικά 
εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ, θ χριςθ των οποίων γίνεταιείτε από τθν ίδια τθν ομάδα 
εργαςίασ, είτε από τουσ καταναλωτζσ. Ραρακάτω,παρουςιάηεται μια ςυνοπτικι περιγραφι των 
διαχειριςτικϊν εργαλείων πουχρθςιμοποιοφνται α) αποκλειςτικά από τθν ομάδα εργαςίασ και β) από τθν 
ομάδα εργαςίασαλλά και τουσ καταναλωτζσ. 
 
α) Για τθ διαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και τθνεπικαιροποίθςθ των 
ςτοιχείων του είναι αναγκαία θ ανάπτυξθ ςυμπλιρωςθ ενόσ Διαχειριςτικοφ Εργαλείου (ΔΕ), από τθν 
ομάδα εργαςίασ, ςφμφωνο με τισ αρχζσ τουΕργαλείου Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ νεροφ τθσ 
IWA(http://www.wsportal.org/templates/ld_templates/layout_1367.aspx?ObjectId=20686&lang=eng) 
Μζςω του ΔΕ, θ ομάδα εργαςίασ είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει αντικειμενικά τθνεφαρμογι ενόσ Σχεδίου 
Αςφάλειασ Νεροφ, να παρατθριςει τθν πρόοδο των ενεργειϊν τθσ και να επιςθμάνει τουσ τομείσ εκείνουσ 
που επιδζχονται βελτίωςθ. Τα κυριότεραπλεονεκτιματα τθσ χριςθσ του εργαλείου κα είναι: 

 θ ςυςτθματικι ανάδειξθ των περιοχϊν όπου ςθμειϊνεται πρόοδοσ 

 θ ςυνεπισ κακοδιγθςθ τόςο ςτθν αρχικι όςο και ςτθν εφαρμογι ενόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 θ διευκόλυνςθ ςτθν υποβολι εκκζςεων (ςφνταξθ ςυνοπτικϊν εκκζςεων). 
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 θ διευκόλυνςθ ςτον εντοπιςμό των προβλθμάτων, λόγω των αποχωριςεωνυπαλλιλων ι τθσ 
ζλλειψθσ μνιμθσ. 

Θ χριςθ του διαχειριςτικοφ εργαλείου, ζγκειται ςτθν ανάπτυξθ και ςυμπλιρωςθδϊδεκα (12) 
πινάκων/δελτίων. Με αυτό τον τρόπο, ο χειριςτισ δφναται να ςυμπλθρϊςειμία ςειρά από 
ερωτθματολόγια που αφοροφν γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με: 

1. τον Υπεφκυνο Ψορζα 
2. το ςφςτθμα Φδρευςθσ 
3. τθν ομάδα Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 
4. τθν περιγραφι του ςυςτιματοσ φδρευςθσ 
5. τθν αναγνϊριςθ κινδφνων και τθν αξιολόγθςθ τθσ επικινδυνότθτά τουσ 
6. τα μζτρα ελζγχου 
7. το βελτιωτικό προτεινόμενο Σχζδιο 
8. τθν επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ 
9. τθν αξιολόγθςθ παρακολοφκθςθσ 
10. τισ διαχειριςτικζσ ενζργειεσ 
11. τα υποςτθρικτικά προγράμματα 
12. τθν ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνα παραδείγματα ηθτοφμενων προσ ςυμπλιρωςθγια τον κάκε πίνακα: 
1. Υπεφκυνοσ Ψορζασ: Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ, αρικμόσ ςυνδζςεων, αρικμόσ ςυςτθμάτων 

φδρευςθσ, αρικμόσ προςωπικοφ του Υπεφκυνου Ψορζα που ςυμμετζχει ςτθν ομάδα εργαςίασ κτλ 
2. Σφςτθμα Φδρευςθσ: ονομαςία, αρικμόσ ςυνδζςεων, πλικοσ εφαρμοηόμενων μεκόδων 

επεξεργαςίασ, και ερωτιματα ςχετικά, με τουσ υπεφκυνουσ φορείσ και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, 
ποςοςτό απωλειϊν νεροφ λόγω διαρροϊν κτλ. 

3. Ομάδα Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ: ερωτιματα ςχετικά με το αν ζχει διευκρινιςτεί θ κοινι 
μεκοδολογία, αν ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι που είχαν κζςει κτλ. 

4. Ρεριγραφι Συςτιματοσ Φδρευςθσ: αν ζχει περιγραφεί επαρκϊσ, αν ζχουν πραγματοποιθκεί 
επιτόπιεσ ζρευνεσ 

5. Αναγνϊριςθ κινδφνων και αξιολόγθςθσ τθσ επικινδυνότθτάσ τουσ: πλθροφορίεσ με το πλικοσ των 
κινδφνων που αναγνωρίςτθκαν ανά ςτάδιο, αρικμόσ εμπλεκόμενων φορζων που αςχολικθκαν κτλ. 

6. Μζτρα ελζγχου: πλικοσ υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου, πλικοσ μζτρων που λείπουν, αν ζχει 
πραγματοποιθκεί ιεράρχθςθ των κινδφνων κατόπιν των ελζγχων των μζτρων ελζγχου. 

7. Βελτιωτικό Σχζδιο: αρικμόσ νζων μζτρων κτλ 
8. Επιχειρθςιακι Ραρακολοφκθςθ: αν ζχει πραγματοποιθκεί ςε κάκε ςτάδιο, αν εφαρμόηονται 

επαρκϊσ τα διορκωτικά μζτρα ςε κάκε ςτάδιο, αν εφαρμόηεται ορκά θ καταγραφι των ςτοιχείων 
παρακολοφκθςθσ κτλ. 

9. Αξιολόγθςθ: αρικμόσ παραπόνων των καταναλωτϊν ςχετικά με τθν ποιότθτα ι τθν ποςότθτα του 
νεροφ, αρικμόσ και αποτελζςματα μικροβιολογικϊν, ραδιενεργϊν και φυςικοχθμικϊν 
εργαςτθριακϊν αναλφςεων κτλ. 

10. Διαχειριςτικζσ Ενζργειεσ: πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ευκολία εφαρμογισ του 
11. Υποςτθρικτικά Ρρογράμματα: αν εφαρμόςτθκαν κτλ 
12. Ανακεϊρθςθ: αν πραγματοποιικθκαν ενζργειεσ όπωσ περιοδικοί ζλεγχοι, επικαιροποίθςθ κτλ. 

Το ΔΕ κα παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ πρόςκετων ερωτθμάτων ςε κάκε πίνακα, και επιλζγοντασ 
οποιοδιποτε πεδίο ζχει τθ δυνατότθτα να πλθροφορείται ςχετικά με τθν ερϊτθςθ και το ηθτοφμενο του 
πίνακα. Κατόπιν τθσ ςυμπλιρωςθσ των πινάκων και μζςω αντικειμενικισ αξιολόγθςθσ, ο χειριςτισ είναι 
ςε κζςθ να δει τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ του. Οι ειςαγόμενεσ πλθροφορίεσ παρουςιάηονται ςε 
ςυνοπτικοφσ πίνακεσ και θ πρόοδοσ του κάκε ςταδίου παρουςιάηεται με κατάλλθλα γραφιματα. Θ 
ςυμπλιρωςθ των πινάκων πραγματοποιείται με το πζρασ τθσ Ψάςθσ ΙΙ, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
εφαρμογισ του Σχεδίου. 
 
β) Για τθν απόκτθςθ μιασ ςφαιρικισ άποψθσ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα του Σχεδίου, προτείνεται 
θ ειςαγωγι ερωτθματολογίων ςτθν ιςτοςελίδα του Υπεφκυνου Ψορζα, θ ςυμπλιρωςθ των οποίων κα 
δφναται να πραγματοποιθκεί τόςο από τα μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ όςο και από τουσ καταναλωτζσ. 
Το ερωτθματολόγιο μπορεί να είναι πολλαπλϊν επιλογϊν και οι απαντιςεισ να αντιςτοιχοφν ςε 
διαφορετικι βακμολογία (π.χ. 0: διαφωνϊ απολφτωσ, 1: διαφωνϊ, 2: δε ξζρω, δεν απαντϊ 3: ςυμφωνϊ, 
4: ςυμφωνϊ απολφτωσ). Θ κεματολόγια των ερωτιςεων να αφορά ςτθν ποιότθτα και ςτθν ποςότθτα του 
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πόςιμου νεροφ αλλά και ςτισ γνϊςεισ τουσ γφρω από τθν εφαρμογι του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. Με 
τον τρόπο αυτόν, τα ερωτθματολόγια αποκτοφν διττό ρόλο, χρθςιμοποιοφνται και ωσ μζςο 
αξιολόγθςθσΣχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ αλλά και ταυτόχρονα και ωσ μζςο δθμοςιότθτάσ του.Κατόπιν 
ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων από τουσ χειριςτζσ του ζργου και από τουσ καταναλωτζσ, θ αξιολόγθςθ 
του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ δφναται να πραγματοποιθκείμζςωτθσμεκόδουSSAT 
(SupplySystemAssessmentTool). Σφμφωνα με αυτιν τθ μζκοδο,κάκε γωνία του πολυγϊνου αντιςτοιχεί 
ςτθν κατάςταςθ μιασ παραμζτρου/ςταδίου προσ αξιολόγθςθ και ενδεικτικά: 

1. Ομάδα Σχεδίου 
2. Ρεριγραφι ςυςτιματοσ φδρευςθσ 
3. Ρροςδιοριςμόσ και εκτίμθςθ κινδφνων 
4. Μζτρα ελζγχου και διορκωτικζσ ενζργειεσ 
5. Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ 
6. Διαχειριςτικζσ και υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ 
7. Καταγραφι και επικοινωνία 
8. Ανακεϊρθςθ ςχεδίου 

Τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων τόςο από τα εμπλεκόμενα άτομα όςο και απότουσ καταναλωτζσ, 
ακολουκεί θ αξιολόγθςι τουσ και εν ςυνεχεία δφναται ναπαρουςιάηεται θ κατάςταςθ (ςφνολο 
παραμζτρων/ςταδίων) προσ αξιολόγθςθ ςε ςχιμαόπωσ το ακόλουκο (Σχιμα 4). Θ βζλτιςτθ κατάςταςθ 
απεικονίηεται όταν τα ςθμεία των παραμζτρωνςχθματίηουν ζνα πράςινο πολφγωνο όπωσ ορίηει το 
ζγχρωμο υπόβακρο, ιτοι ςε όλα ταςτάδια αξιολογοφνται ότι πλθροφνται οι ςτόχοι τουσ κατά 100%. Τα 
ομόκεντρα πολφγωναπου ςχθματίηονται αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ όπωσ αυτζσ ορίηονται 
κάκεφορά: 
Το κόκκινοαντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 0‐44,9% και κατάςταςθ μθ αποδεκτι 
Το κίτρινοαντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 45‐69,9% και κατάςταςθ που χριηει προςοχισ 
Το πράςινοαντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 70‐100% και αποδεκτικατάςταςθ 
 

 
χιμα 4: Αξιολόγθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

 

Β. Ενζργειεσ Ανακεϊρθςθσ του χεδίου 

Θ ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ζχει ωσ ςκοπό τθν επιβεβαίωςθ ότιζχουν λθφκεί υπόψθ 
όλοι οι κίνδυνοι και τα νζα προβλιματα που μπορεί να προκφψουν.Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ ανακεϊρθςθσ 
είναι θ πικανι μείωςθ του πλικουσ και τθσ ςοβαρότθτασ των ςυμβάντων και των ζκτακτων παραςτατικϊν 
που επθρεάηουν ι πουδφναται να επθρεάςουν τθν ποιότθτα του πόςιμου νεροφ. Ωςτόςο, ζκτακτα 
περιςτατικάμπορεί να ςυνεχίηουν να ςυμβαίνουν. Επομζνωσ, ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Νεροφ, κα πρζπεινα 
γίνουν οι κατάλλθλεσ τροποποιιςεισ ϊςτε, να ανταποκρίνεται ςε οποιαδιποτε αλλαγιτου ςυςτιματοσ. 
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Οι ςυςτθματικοί ζλεγχοι εξαςφαλίηουν τθν ορκι εφαρμογι του Σχεδίου ΑςφάλειασΝεροφ και θ ομάδα 
Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ κα επιςθμάνει κζματα όπωσ: 
Οι ςυςτθματικοί ζλεγχοι εξαςφαλίηουν τθν ορκι εφαρμογι του Σχεδίου ΑςφάλειασΝεροφ και θ ομάδα 
Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ κα επιςθμάνει κζματα όπωσ: 

 δυνατότθτεσ για βελτίωςθ, 

 πτυχζσ των διαδικαςιϊν που δεν εφαρμόηονται ςωςτά, 

 επάρκεια των πόρων, 

 εάν οι προβλεπόμενεσ βελτιϊςεισ είναι πρακτικά δυνατόν να υλοποιθκοφν εάν απαιτείται να δοκεί 
ζμφαςθ ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ και να δοκοφν κίνθτρα για το προςωπικό. 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να γνωρίηουν και να ζχουν πλιρθ ενθμζρωςθ για τοςφςτθμα φδρευςθσ 
κακϊσ και να παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ςτισ διαδικαςίεσ. Τα αρχείαμπορεί να περιζχουν οριςμζνεσ 
φορζσ ανακριβείσ πλθροφορίεσ και ςε οριςμζνεσπεριπτϊςεισ, να αναφζρουν λειτουργίεσ του εξοπλιςμοφ 
οι οποίεσ ςτθν πραγματικότθταδεν υπάρχουν, κάτι που μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του 
νεροφ. 
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3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ  
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3.1. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 
 
Ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ είναι είκοςι (20) μινεσ. Συμπεριλαμβανομζνου του χρόνου 
των εγκρίςεων ο ςυνολικόσ χρόνοσ είναι είκοςι (24) μινεσ, από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. 
Τα παραδοτζα του ζργου διαρκρϊνονται ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ςε: 

Παραδοτζο 1: Το πρϊτο παραδοτζο αφορά ςτθν καταγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και προετοιμαςία 
Οδθγοφ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, και κα περιλαμβάνει: 

 Ρ1-1: Ωαρτογράφθςθ ςε GIS του ςυςτιματοσ φδρευςθσ ωσ ζκκεςθ παράςταςθσ μιασ υφιςτάμενθσ 
κατάςταςθσ, που κα περιγράφει κατ’ ελάχιςτον τα ςθμεία δειγματολθψίασ, τα δεκατζςςερα (14) 
δελτία παρακολοφκθςθσ καιτισ επιςυναπτόμενεσ ςε αυτά απαραίτθτεσ αναφορζσ είτε αυτζσ είναι 
περιγραφικζσ είτε επεξθγθματικζσ. 

 Ρ1-2: Οδθγόσ Εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 
Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Παραδοτζο 2: Το δεφτερο παραδοτζο αφορά ςτθν εφαρμογι του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και τισ 
Εργαςτθριακζσ Αναλφςεισ. Θα περιλαμβάνει: 

 Ρ2-1: Μθνιαίεσ αναφορζσ που κα περιλαμβάνουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κάκε ςτάδιο 
του ςυςτιματοσ φδρευςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2.4.1 και κατ’ ελάχιςτον: 

 
 Ρ2-2: Τελικι αναφορά εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 
Τα πρωτογενι ςτοιχεία για τισ μθνιαίεσ αναφορζσ κα χορθγοφνται από τθ ΔΕΥΑ Νζςτου. ΟΣφμβουλοσ 
αναλαμβάνει τθν αποδελτίωςθ και αξιολόγθςθ των πρωτογενϊνςτοιχείων, με παρουςία επιτόπου εφ’ 
όςον αυτό απαιτθκεί και τθν ςφνταξθ τουΡαραδοτζου 2. 
Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν ςχετικι εντολι τουΑνακζτοντοσ Ψορζα. 

Παραδοτζο 3: Το τρίτο παραδοτζο αφορά ςτθν αξιολόγθςθ του ΣχεδίουΑςφάλειασ Νεροφ και κα 
περιλαμβάνει: 

 Ρ3-1: Διαχειριςτικό εργαλείο (ΔΕ) και οδθγίεσ εφαρμογισ του. 

 Ρ3-2: Συμπλιρωςθ ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ Σχεδίου ΑςφάλειασΝεροφ 

 Ρ3-3: Ερωτθματολόγιο προσ καταναλωτζσ και αποτελζςματα ζρευνασ 

  Ρ3-4: Συνολικι Αξιολόγθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 
Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν ςχετικι εντολι τουΑνακζτοντοσ Ψορζα. 

Παραδοτζο 4: Ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και Σφνταξθ τελικισζκκεςθσ 

 Ρ4-1: Ανακεωρθμζνο Σχζδιο Αςφάλειασ Νεροφ 

 Ρ4-2: Σφνταξθ Τελικισ Ζκκεςθσ 
Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν ςχετικι εντολι του Ανακζτοντοσ Ψορζα. 
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3.2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Με βάςθ το αναλυτικό αντικείμενο τθσ μελζτθσ και των ςταδίων τθσ οι προβλεπόμενοι χρόνοι εκτζλεςθσ τθσ ανά ςτάδιο είναι:. 

Ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ προβλζπεται για το ςφνολο των ςταδίων τθσ ςε είκοςι (20) μήνεσ. Αν λθφκοφν υπ’ όψθ και ο προβλεπόμενοσ ενδεικτικόσ 
χρόνοσ για τθν ζγκριςθ κάκε ςταδίου ο οποίοσ ορίηεται ςε ζνα (1) μινα, ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται ςε είκοςιτζςςερισ (24) μήνεσ. 
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4. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΒΑΘ ΚΑΙ ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΣΟΤ- ΣΕΤΧΟΤ 
ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
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4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο υπολογίηεται ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ Σφμβαςθσ και περιλαμβάνει τθν προεκτιμϊμενθ 
αμοιβι για τθν προσ εκπόνθςθ μελζτθσ, όπωσ αυτι κακορίςτθκε ςτο «2. ΤΕΥΩΟΣ ΤΕΩΝΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». 
Ο υπολογιςμόσ τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πραγματοποιείται βάςει τθσ Αρικμ. ΔΝΣγ 
/32129/ΨΝ 466 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν που αναφζρεται ςτθν «Ζγκριςθ 
Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)» 
(ΨΕΚ 2519Β/ 20-7-2017). 
Θ παραπάνω προεκτίμθςθ τθσ αμοιβισ προςαυξάνεται κατά 15% για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ όπωσ ορίηεται 
ςτθν παρ. 8.α. του άρκρου 53 του Ν.4412/16. 
Σε ότι αφορά τισ απαιτοφμενεσ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ, για τισ φυςικοχθμικζσ, χθμικζσ και 
μικροβιολογικζσ παραμζτρουσ, οι αναλφςεισ κα πρζπει να γίνουν ςε διαπιςτευμζνο κατά ISO 17025 
εργαςτιριο.Οι κοςτολογιςεισ των ωσ άνω δειγματολθψιϊν ζγιναν με Τιμζσ Εμπορίου. 
 

4.2 ΑΡΘΡΑ ΑΜΟΙΒΘ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

Θ αμοιβι του Τεχνικοφ Συμβοφλου υπολογίηεται με βάςθ τον χρόνο απαςχόλθςθσ επιςτιμονα ςφμφωνα 
με το άρκρο ΓΕΝ.4Β, και ςυγκεκριμζνα τισ παραγράφουσ 1, 2, 3: 
Λαμβάνεται θ τρζχουςα ιςχφουςα τιμι τκ =1.227 τθσ ΔΝΣ/οικ20641/Ψ.Ν.439.6/19.03.2020 
«Αναπροςαρμογι τιμισ ςυντελεςτι (τκ) του Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και 
Υπθρεςιϊν για το ζτοσ 2020» 
 
Άρκρο ΓΕΝ.4Β 
Αμοιβι μθχανικϊν ι άλλων επιςτθμόνων ανάλογα με τον χρόνο απαςχόλθςθσ 
1. Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου 

επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν προβλζψεων του 
παρόντοσ υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ ωσ εξισ: 

 Για επιςτιμονα εμπειρίασ μζχρι 10 ζτθ: 300*τκ 

 Για επιςτιμονα εμπειρίασ από 10 ζωσ 20 ζτθ: 450*τκ 

 Για επιςτιμονα εμπειρίασ μεγαλφτερθσ των 20 ετϊν: 600*τκ, όπου τκ είναι ο ςυντελεςτισ του 
άρκρου ΓΕΝ.3. 

2. Οι αποηθμιϊςεισ τθσ παραγράφου 1 νοοφνται για απαςχόλθςθ εντόσ ι εκτόσ ζδρασ (ςτο εςωτερικό) 
περιςςότερων τθσ μιασ θμερϊν, ι, ςε περίπτωςθ μίασ μόνο θμζρασ για απαςχόλθςθ πζντε (5) 
τουλάχιςτον ωρϊν. Για απαςχόλθςθ μικρότερθ των 5 ωρϊν, θ ωριαία απαςχόλθςθ ορίηεται ίςθ προσ 
το 0,20 των παραπάνω θμεριςιων αποηθμιϊςεων με ελάχιςτθ αμοιβι όχι μικρότερθ των 150*τκ. 
Στθν ανωτζρω αμοιβι νοείται ότι περιλαμβάνεται το ςφνολο των άμεςων και ζμμεςων, γενικϊν και 
ειδικϊν υποςτθρικτικϊν και λειτουργικϊν δαπανϊν του. 

3. Θ αποηθμίωςθ ανκρωπομινα νοείται ωσ αποηθμίωςθ 22 ανκρωποθμερϊν. 
4. Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε ευρϊ για τθν παροχι ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου 

επιςτιμονα, εγνωςμζνου κφρουσ και με αποδεδειγμζνα εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτθν οργάνωςθ ι ςε 
μεκόδουσ καταςκευισ ειδικϊν, ςφνκετων ι πολφπλοκων ζργων μπορεί να εκτιμθκεί ζωσ το διπλάςιο 
των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν που ορίηονται ςτθ παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου τθσ 
αποδεδειγμζνθσ εμπειρίασ και εφόςον θ απαςχόλθςθ είναι περιοριςμζνθσ διάρκειασ. Ωσ τζτοιεσ 
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ενδεικτικά αναφζρονται, θ εμπειρία ςε γραμμζσ και ςτακμοφσ μετρό, 
ςιραγγεσ, ειδικζσ αντιςτθρίξεισ ςε αςτικζσ και δομθμζνεσ περιοχζσ, γζφυρεσ με προβλιματα 
κεμελίωςθσ, ι γζφυρεσ ειδικισ μορφισ όπωσ κρεμαςτζσ, καλωδιωτζσ, προβολοδομιςεισ. με 
προϊκθςθ, ειδικά λιμενικά ζργα με προβλιματα ζδραςθσ. υποκαλάςςια ζργα, μεγάλα ι με ειδικά 
προβλιματα κεμελίωςθσ φράγματα, διάδρομοι, τροχόδρομοι ι δάπεδα ςτάκμευςθσ αερολιμζνων 
κεμελιοφμενοι ςε καλάςςιεσ εκτάςεισ, ειδικά οικοδομικά ζργα με ιδιαίτερεσ αρχιτεκτονικζσ 
απαιτιςεισ όπωσ διατθρθτζα νεοκλαςικά κτίρια, μνθμεία κλπ. 
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Για τθν ζνταξθ ςε διακιρυξθ παρεχομζνων υπθρεςιϊν, των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν τθσ παραγράφου 
αυτισ, απαιτείται γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου Δθμ. Εργων (Τμ.Μελετϊν) τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΡΕ.ΩΩ.Δ.Ε.Στθν παροφςα περίπτωςθ κα απαιτθκοφν επιςτιμονεσ εμπειρίασ μζχρι 10 ζτθ,όπου θ αμοιβι 
τουσ υπολογίηεται ςε: 

300 * τκ = 300 Χ 1,227 = 368,10 € / θμζρα 
Με βαςικό γνϊμονα τον ελάχιςτο δυνατό χρόνο που απαιτείται για τθ ςφνταξθ τωνπαραδοτζων ζτςι ϊςτε 
να ανταποκρίνονται ςτισ πραγματικζσ απαιτιςεισ τωνεπιςτθμονικά άρτιων μελετϊν, ακολουκεί θ 
εκτίμθςθ και θ κατανομι χρόνουαπαςχόλθςθσ (ςε θμζρεσ) κάκε κατθγορίασ μελετθτϊν που απαιτείται για 
τθν άρτιαεκπόνθςθ του ςυνόλου τθσ εν λόγω Μελζτθσ, βάςει του φυςικοφ αντικειμζνου όπωσ αυτό 
περιγράφθκε ςτο «2. ΤΕΥΩΟΣ ΤΕΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». 
 

Παραδοτζο 
υνοπτικι περιγραφι ενεργειϊν για τθν άρτια 

ςφνταξθ τθσ Μελζτθσ 

Κατ. 13 
Μελζτεσ 

Τδραυλικϊν 
Ζργων 

Κατ. 16 
Σοπογραφικζσ 

Μελζτεσ 

Κατ. 17 
Χθμικζσ 

Μελζτεσ και 
Ζρευνεσ 

1 

Ρ1-1 : Ωαρτογράφθςθ ςε GIS του ςυςτιματοσ 
φδρευςθσ ωσ ζκκεςθ παράςταςθσ μιασ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, που κα περιγράφει 
κατ’ ελάχιςτον τα ςθμεία δειγματολθψίασ, τα 
δεκατζςςερα (14) δελτία παρακολοφκθςθσ και 
τισ επιςυναπτόμενεσ ςε αυτά απαραίτθτεσ 
αναφορζσ είτε αυτζσ είναι περιγραφικζσ είτε 
επεξθγθματικζσ. 

  20 5 

Ρ1-2 : Οδθγόσ Εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ 
Νεροφ 

10 2   

Σφνολο θμερϊν απαςχόλθςθσ ανά ειδικότθτα Ραραδοτζου 1 10 22 5 

2 

Ρ2-1 : Μθνιαίεσ αναφορζσ που κα 
περιλαμβάνουν 
αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κάκε 
ςτάδιο του ςυςτιματοσ φδρευςθσ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4.1.2  

10 6 11 

Ρ2-2 : Τελικι αναφορά εφαρμογισ του Σχεδίου 
Αςφάλειασ Νεροφ 

5 5 5 

Σφνολο θμερϊν απαςχόλθςθσ ανά ειδικότθτα Ραραδοτζου 2 15 11 16 

3 

Ρ3-1 : Διαχειριςτικό εργαλείο (ΔΕ) και οδθγίεσ 
εφαρμογισ του 

6   3 

Ρ3-2 : Συμπλιρωςθ ΔΕ με αποτελζςματα 
εφαρμογισ 
Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

  3   

Ρ3-3 : Ερωτθματολόγιο προσ καταναλωτζσ και 
αποτελζςματα ζρευνασ 

  3   

Ρ3-4 : Συνολικι Αξιολόγθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ 
Νεροφ 

4 3 3 

Σφνολο θμερϊν απαςχόλθςθσ ανά ειδικότθτα Ραραδοτζου 3 10 9 6 

4 
Ρ4-1 : Ανακεωρθμζνο Σχζδιο Αςφάλειασ 6   4 

Ρ4-2 : Σφνταξθ Τελικισ Ζκκεςθσ 4     

Σφνολο θμερϊν απαςχόλθςθσ ανά ειδικότθτα Ραραδοτζου 4 10   4 

Γενικό ςφνολο θμερϊν απαςχόλθςθσ ανά ειδικότθτα  45 42 31 
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4.3 ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ, ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΑΜΟΙΒΩΝ 

4.3.1 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΕΛΕΣΘΣΕ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 13 (ΜΕΛΕΣΕ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 

Το αντικείμενο εργαςίασ τουσ κα αφορά ιδίωσ: 

 Τθν ςφνταξθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ (πθγζσ/γεωτριςεισ, ζργα 
μεταφοράσ νεροφ από πθγζσ/γεωτριςεισ, ταμιευτιρεσ, δεξαμενζσ, αντλιοςτάςια). 

 Τθν καταγραφι και αξιολόγθςθ ενδεχόμενων κινδφνων ςτισ κζςεισ πθγϊν/ γεωτριςεων, 
δεξαμενϊν/αντλιοςταςίων και ζργων μεταφοράσ νεροφ, 

 Τθν περιγραφι υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου. 

 Τθν ςφνταξθ οδθγοφ εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 Τθν ςυμπλιρωςθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ 
Νεροφ. 

 Τθν διαμόρφωςθ του διαχειριςτικοφ εργαλείου (ΔΕ) και των οδθγιϊν εφαρμογισ του. 

 Τθν ςυνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 Τθν ςφνταξθ τθσ Τελικισ Ζκκεςθσ. 

 Τθν κατάρτιςθ – επιμόρφωςθ του προςωπικοφ του Ψορζα. 
Οι θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά φάςθ εκπόνθςθσ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, και οι αμοιβζσ τουσ 
παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον κάτωκι πίνακα: 

  
ΤΝΟΛΙΚΕ 

ΘΜΕΡΕ 
ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΕΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΤ 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΑ 

ΑΜΟΙΒΘ ΑΝΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΘΜΕΡΑ 

ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΜΟΙΒΘ(€) 

ΦΑΘ Ι 10 <10 ζτθ 368.1 3681.00 

ΦΑΘ ΙΙ 15 <10 ζτθ 368.1 5521.50 

ΦΑΘ ΙΙΙ 20 <10 ζτθ 368.1 7362.00 

ΤΝΟΛΟ: 45     16564.50 

 

4.3.2 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΕΛΕΣΘΣΕ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 16(ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ) 

Το αντικείμενο εργαςίασ τουσ κα αφορά ιδίωσ: 

 Τθν χαρτογράφθςθ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςε 
περιβάλλον GIS. 

 Τθν ςφνταξθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ (πθγζσ/γεωτριςεισ, ζργα 
μεταφοράσ νεροφ από πθγζσ/γεωτριςεισ, ταμιευτιρεσ, δεξαμενζσ, αντλιοςτάςια). 

 Τθν καταγραφι και αξιολόγθςθ ενδεχόμενων κινδφνων ςτισ κζςεισ πθγϊν/ γεωτριςεων, 
δεξαμενϊν/αντλιοςταςίων και ζργων μεταφοράσ νεροφ, 

 Τθν περιγραφι υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου. 

 Τθν ςφνταξθ οδθγοφ εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 Τθν ςυμπλιρωςθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ 
Νεροφ. 

 Τθν ςυμμόρφωςθ του ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 Τθν διαμόρφωςθ ερωτθματολογίου προσ καταναλωτζσ και τθν αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ. 
Οι θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά φάςθ εκπόνθςθσ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, και οι αμοιβζσ τουσ 
παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον κάτωκι πίνακα: 
 

  
ΤΝΟΛΙΚΕ 

ΘΜΕΡΕ 
ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΕΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΤ 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΑ 

ΑΜΟΙΒΘ ΑΝΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΘΜΕΡΑ 

ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΜΟΙΒΘ(€) 

ΦΑΘ Ι 22 <10 ζτθ 368.1 8098.20 

ΦΑΘ ΙΙ 11 <10 ζτθ 368.1 4049.10 

ΦΑΘ ΙΙΙ 9 <10 ζτθ 368.1 3312.90 

ΤΝΟΛΟ: 42     15460.20 
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4.3.3 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΕΛΕΣΘΣΕ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 17 (ΧΘΜΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΕ) 

Το αντικείμενο εργαςίασ τουσ κα αφορά: 

 Συμμετοχι ςτθν καταγραφι και αξιολόγθςθ ενδεχόμενων κινδφνων ςτισ κζςεισ πθγϊν/ γεωτριςεων, 
δεξαμενϊν/αντλιοςταςίων και ζργων μεταφοράσ νεροφ. 

 Συμμετοχι ςτθ ςφνταξθ του Οδθγοφ εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, ιδιαίτερα όςον αφορά 
ςτθν εκπόνθςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ δειγματολθψιϊν και εργαςτθριακϊν αναλφςεων τθσ 
περιοχισ μελζτθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου και των 
αναφερομζνων ςτθν παρ. 2.4.1 του «2. ΤΕΥΩΟΣ ΤΕΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». 

 Τθν εκτζλεςθ όλων των απαιτοφμενων δειγματολθψιϊν και εργαςτθριακϊν αναλφςεων ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου και των αναφερομζνων ςτθν παρ. 2.4.2 του 
«2. ΤΕΥΩΟΣ ΤΕΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». 

 Συμμετοχι ςτθ ςυμπλιρωςθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του Σχεδίου 
Αςφάλειασ Νεροφ. 

 Συμμετοχι ςτθ ςυνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 
Οι θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά φάςθ εκπόνθςθσ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, και οι αμοιβζσ τουσ 
παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον κάτωκι πίνακα: 
 

  
ΤΝΟΛΙΚΕ 

ΘΜΕΡΕ 
ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΕΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΤ 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΑ 

ΑΜΟΙΒΘ ΑΝΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΘΜΕΡΑ 

ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΜΟΙΒΘ(€) 

ΦΑΘ Ι 5 <10 ζτθ 368.1 1840.50 

ΦΑΘ ΙΙ 16 <10 ζτθ 365.4 5846.40 

ΦΑΘ ΙΙΙ 10 <10 ζτθ 365.4 3654.00 

ΤΝΟΛΟ: 31     11340.90 

 

4.4 ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΤΕΩΝ 

Οι εργαςτθριακζσ αναλφςεισ των φυςικοχθμικϊν, χθμικϊνκαι μικροβιολογικϊν παραμζτρων κα αφοροφν: 
1. τα ςθμεία υδρολθψίασ (πθγζσ, γεωτριςεισ, πθγάδια), και 
2. τισ βρφςεσ των καταναλωτϊν. 
Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ με ςκοπό τθν 
κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μία ρεαλιςτικι εικόνα του 
ςυςτιματοσ ςχετικά με τισ αντιδράςεισ του και τισ μεταβολζσ που επιδζχεται από τισ εποχιακζσ ι τισ 
καιρικζσ μεταβολζσ. 
Οι εργαςτθριακζσ αναλφςεισ κα πρζπει να γίνουν ςε διαπιςτευμζνο κατά ISO 17025 εργαςτιριο ι άλλο 
ιςοδφναμο διεκνϊσ αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ι άλλο φορζα που ςυμμετζχει ςτθ Συμφωνία 
Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Διαπίςτευςθσ για τισ δοκιμζσ (EA-MLAtesting) για το ςφνολο των 
ηθτοφμενων παραμζτρων περιλαμβανόμενθσ και τθσ δειγματολθψίασ. 
Οι αναλφςεισ για τισ ραδιενεργζσ ουςίεσ κα αφοροφν τισ βρφςεσ των καταναλωτϊν και κα πρζπει να 
διενεργθκοφν ςτο εργαςτιριο τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΕΑΕ) ι ςε εξουςιοδοτθμζνα 
από αυτιν ιδιωτικά εργαςτιρια ι άλλουσ φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνάπτονται ςυμβάςεισ, διαπιςτευμζνα 
κατά ISO 17025 ι άλλο ιςοδφναμο διεκνϊσ αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ι άλλο φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθ Συμφωνία Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Διαπίςτευςθσ για τισ δοκιμζσ (EA-MLAtesting) για 
το ςφνολο των ηθτοφμενων παραμζτρων περιλαμβανόμενθσ και τθσ δειγματολθψίασ. 
 

4.4.1 ΠΟΟΣΘΣΕ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΤΕΩΝ ΣΑ ΘΜΕΙΑ ΤΔΡΟΛΘΨΙΑ 

Βάςει των δεδομζνων που αφοροφν τισ υδρολθψίεσ του ςυνόλου των δφο (2) ΗΡΥ τθσ περιοχισ μελζτθσ, 
κα εξεταςκοφν ςυνολικά οχτϊ (8)πθγζσ, όπου κα πρζπει να λθφκοφν τουλάχιςτον δφο (2) δείγματα από 

κάκε υδρολθψία για ζναν ετιςιο κφκλο: 
Για τθν ΗΡΥ1 (ΔΕ Ωρυςοφπολθσ και ΔΕ Κεραμωτισ): 1 πθγι 
Για τθ ΗΡΥ2(ΔΕ Ορεινοφ): 7 πθγζσ 
Οπότε κα λθφκοφν : (7+1)*2=16 δείγματα 
Βάςθ ζρευνασ αγοράσ: 
- το κόςτοσ κάκε δειγματολθψίασ ανζρχεται ςτα 19,00 € (πλζον ΨΡΑ) 
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- το κόςτοσ ανάλυςθσ του κάκε δείγματοσ ανζρχεται: 
 ςτα 200,00 € (πλζον ΨΡΑ), για υπόγεια φδατα 
 ςτα 150,00 € (πλζον ΨΡΑ), για επιφανειακά φδατα 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, το κόςτοσ των μετριςεων ςτισ πθγζσ υδρολθψίασ παρουςιάηεται αναλυτικά 
ςτον κάτωκι πίνακα: 
 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΤΘ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΘ ΑΝΑΛΤΕΩΝ 
(€) 

16 219 3504.00 

 

4.4.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ 

Θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα δειγματολθψιϊν και αναλφςεων ζχει υπολογιςτεί ςτον Ρίνακα 7 του «2. ΤΕΥΩΟΣ 
ΤΕΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». Βάςει αυτοφ του πίνακα, για το ςφνολο των ΗΡΥ τθσ περιοχισ μελζτθσ, ο 
απαιτοφμενοσ ετιςιοσ αρικμόσ δειγμάτων είναι: 

 Ομάδα Α: 16+12+4=32 

 Ομάδα Β:3+1=4 

 Ομάδα R:          3+1=4 

 Σφνολο:  40 
Βάςθ ζρευνασ αγοράσ: 
- το κόςτοσ δειγματολθψίασ ανζρχεται ςτα 11,01 € (πλζον ΨΡΑ), 
- το κόςτοσ ανάλυςθσ του κάκε δείγματοσ για ανάλυςθ των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Α ανζρχεται ςτα 

60,00 € (πλζον ΨΡΑ), και 
- το κόςτοσ ανάλυςθσ του κάκε δείγματοσ για ανάλυςθ των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Β, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των παραμζτρων τθσ Συμπλθρωματικισ Ραρακολοφκθςθσ,ανζρχεται ςτα 350,00 
€ (πλζον ΨΡΑ).  

- το κόςτοσ των μετριςεων τθσ Ενδεικτικισ Δόςθσ των αναλφςεων ραδιενεργϊν ουςιϊν ζγινε ςφμφωνα με 
τθν ΕΕΑΕ και το ΨΕΚ Β 2182/23.07.2012και ανζρχεται ςε 675,00€ (πλζον ΨΡΑ).  

Σφμφωνα με τα παραπάνω, το κόςτοσ των εργαςτθριακϊν αναλφςεων ςτισ βρφςεσ των καταναλωτϊν 
παρουςιάηεται αναλυτικά ςτον κάτωκι πίνακα: 
 

  ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΤΘ (€) 
ΔΑΠΑΝΘ 

ΑΝΑΛΤΕΩΝ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α 32 71.01 2 272.32 

ΟΜΑΔΑ Β 4 361.01 1 444.04 

ΟΜΑΔΑ R 4 675.00 2 700.00 

ΤΝΟΛΟ 6416.36 
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4.4.3 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΤΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΦΤΙΚΟΧΘΜΙΚΕ, ΧΘΜΙΚΕ, 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ 

Α/Α ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

ΚΟΣΟ 
ΑΝΑΛΤΘ 

(€) 
ΑΜΟΙΒΘ (€) 

1 
Παρακολουκιςεισ ςτθν πθγι 
υδρολθψίασ (υπόγεια νερά) 

16.00 219.00 3 504.00 

2 Ομάδα Α 32.00 71.01 2 272.32 

3 Ομάδα Β 4.00 361.01 1 444.04 

4 Ομάδα R 4.00 675.00 2 700.00 

φνολο: 9920.36 

 
Σε κάκε περίπτωςθ κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ επιβεβαίωςθ από τον Τεχνικό Σφμβουλο τθσ ςυχνότθτασ και 
του είδουσ των απαιτοφμενων δειγματολθψιϊν ςτθν πθγι και ςτον καταναλωτι. 
 

4.5 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΜΟΙΒΘ  

Συνοψίηοντασ τισ παραπάνω εκτιμιςεισ προκφπτει θ εκτιμϊμενθ ςυνολικι αμοιβι για τθν υλοποίθςθ του 
Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ (ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ) ωσ εξισ: 
 

Α/Α ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ 
ΘΜΕΡΕ 

ΑΠΑΧΟΛΘΘ 
τκ 

ΕΠΙΜΕΡΟΤ 
ΑΜΟΙΒΘ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΑΜΟΙΒΘ (€) 

1 
Κατθγορία 13: 
Υδραυλικζσ Μελζτεσ 

ΓΕΝ.4Β 300 45 1.227 16 564.50 16 564.50 

2 
Κατθγορία 16: 
Τοπογραφικζσ 
Μελζτεσ 

ΓΕΝ.4Β 300 42 1.227 15 460.20 15 460.20 

3 
Κατθγορία 17: 
Ωθμικζσ Μελζτεσ και 
Ζρευνεσ 

ΓΕΝ.4Β 300 31 1.227 11 340.90 11 340.90 

φνολο 1: 43 365.60 

Απρόβλεπτα 15% 6 504.84 

φνολο 2: 49 870.44 

Εργαςτθριακζσ Αναλφςεισ Ψυςικοχθμικϊν, αδιενεργϊν και Μικροβιολογικϊν παραμζτρων:  9 920.36 

φνολο 3: 59 790.80 

ΨΡΑ (24%) 14 349.79 

φνολο με ΦΠΑ: 74 140.59 

 
 
 
                                                           
 




