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1. ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖ ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑΠ
Ρν ηζρχνλ εγθεθξηκέλν Πρέδην Γηαρείξηζεο ησλ Ιεθαλψλ Απνξξνήο Ξνηακψλ ηνπ
δαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Λήζσλ Αηγαίνπ (GR 14), ην νπνίν απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν
γηα ηελ επίηεπμε ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ
επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Λήζνπ Ιήκλνπ, πεξηιακβάλεη ην
Ξξφγξακκα Κέηξσλ φπνπ πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο θαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Νδεγίαο 2000/60/ΔΘ γηα
ηελ «ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ», απφ
ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Ρν εγθεθξηκέλν Ξξφγξακκα Κέηξσλ ηνπ παξαπάλσ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη
δχν θαηεγνξίεο κέηξσλ, ηα βαζηθά θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά, εθ ησλ νπνίσλ ην βαζηθφ
κέηξν κε θσδηθφ GR14OM03-03, πξνβιέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ Πρεδίσλ Αζθάιεηαο
Λεξνχ (ΠΑΛ) απφ Γ.Δ..Α. θαη Γήκνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη απφ ην Γήκν Ιήκλνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ησλ πεγψλ πδξνδφηεζήο ηνπο.
Ρν λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν αθνξά ζηα φξηα πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ δελ
εμαληιεί ην φιν πξφβιεκα δηαζθάιηζεο αζθαινχο πφζηκνπ λεξνχ απφ ηηο Αξκφδηεο
Αξρέο, θαζψο ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ δελ εμαζθαιίδεηαη κφλν κε ηε ζέζπηζε
θαηάιιεισλ νξίσλ θαη ηελ επνπηεία ηήξεζήο ησλ, αιιά πξνυπνζέηεη κία επξχηεξε
πξνζέγγηζε, πνπ λα θαιχπηεη θαη πξνβιήκαηα δπλαηνηήησλ επίηεπμεο ησλ ηηζέκελσλ
νξίσλ (π.ρ. κέζνδνη επεμεξγαζίαο, ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο, ηξφπνη ιεηηνπξγίαο),
επαξθνχο πξνζηαζίαο ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ λεξψλ (πξνζηαζία θπζηθψλ πδάηηλσλ
ζσκάησλ) θαη ιεηηνπξγίαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο (δεπηεξνγελείο
ξππάλζεηο, ζθάικαηα ζπλδέζεσλ θιπ.).
Ρα Πρέδηα Αζθάιεηαο Λεξνχ απνηεινχλ κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
πνηνηηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ απφ ηελ πεγή ηνπ λεξνχ έσο θαη ηε βξχζε ηνπ
θαηαλαισηή, πηνζεηψληαο ηελ αξρή ησλ «πνιιαπιψλ θξαγκάησλ» (multiplebarriers)
θαη εζηηάδνληαο ζηελ αλάγθε εθαξκνγήο κέηξσλ ειέγρνπ ζε θάζε θξίθν ηεο αιπζίδαο
πδξνδφηεζεο.
Ππγθεθξηκέλα, ηα ζρέδηα αζθάιεηαο λεξνχ δηαζθαιίδνπλ:
• ηελ ειαρηζηνπνίεζε παξνπζίαο ξππαληψλ ζην πφζηκν λεξφ απφ ηελ πεγή,
• ηε ζσζηή επεμεξγαζία ηνπ χδαηνο ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα πφζε,
• ηε ζσζηή δηαλνκή ζε δίθηπα χδξεπζεο, αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ησλ
δηθηχσλ απηψλ.
Ρα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα Πρέδην Αζθάιεηαο Λεξνχ ζπλνςίδνληαη ζηα
αθφινπζα:
•

Ρν κείδνλ πιενλέθηεκα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ, είλαη φηη δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ζε
φια ηα είδε ζπζηήκαηνο χδξεπζεο αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο ή πνιππινθφηεηάο
ηνπο.

•

Ρν Πρέδην Αζθάιεηαο Λεξνχ απνηειεί έλα δπλακηθφ θαη πξαθηηθφ εξγαιείν γηα
ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη φρη κία αθφκε επηρεηξεζηαθή
δηαδηθαζία.
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•

Ρν θάζε ζρέδην είλαη κνλαδηθφ θαη αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα χδξεπζεο.
Γε δχλαηαη ε πηζηή αλαπαξαγσγή ηνπ ζε άιια ζπζηήκαηα πέξα απφ απηφ γηα
ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί.

•

Ρν εθάζηνηε Πρέδην Αζθάιεηαο Λεξνχ απαηηεί αξρηθά ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ, καθξνπξφζεζκα φκσο ζηνρεχεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ.

•

Ζ εθπφλεζή ηνπ είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ εξγαζίαο γξαθείνπ θαη
εξγαζίαο πεδίνπ.

•

Θαηά ηελ έλαξμε εθπφλεζεο ελφο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ ιακβάλνληαη
ππφςε θαη αμηνινγνχληαη ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ
ζπγθεληξσζεί απφ πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο.

•

Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζηάδηα εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη
ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ψζηε λα εμαθξηβσζεί ην πιήζνο θαη ην
είδνο ησλ πξαγκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ην ζχζηεκα θαζψο θαη ε ιήςε
ησλ νξζψλ κέηξσλ ειέγρνπ.

•

Ζ επηρεηξεζηαθή παξαθνινχζεζε απνηειεί
κεζνδνινγίαο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.

αλαπφζπαζην

θνκκάηη

ηεο

Ζ νκάδα Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ, ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη θάζε θνξά απφ άηνκα
εηδηθά θαηαξηηζκέλα επί ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηα νπνία είλαη θαη αξκφδηα γηα ηελ
θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζην εθάζηνηε
ζχζηεκα πδξνδφηεζεο.
Ρα θχξηα ζηνηρεία ελφο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ είλαη ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα:
•

Δθηίκεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο χδξεπζεο. Δίλαη απαξαίηεην λα
εθηηκεζεί αλ ην ππάξρνλ ζχζηεκα δηαλνκήο λεξνχ κπνξεί λα απνδψζεη πφζηκν
λεξφ πνπ λα ηθαλνπνηεί ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε
ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο.
Ζ εθηίκεζε απηή, αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ζε θάζε
θξίθν ηεο αιπζίδαο πδξνδφηεζεο, ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηα
θαηάιιεια κέηξα πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ γηα ηε κεηξίαζε ηνπ ξίζθνπ
θαη ηελ επίηεπμε ηνπ πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ζηφρνπ γηα ην πφζηκν λεξφ κε
επαθφινπζε ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο.

•

Δπηρεηξεζηαθή παξαθνινχζεζε θαηάιιειεο θχζεο θαη ζπρλφηεηαο, ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηελ αιπζίδα παξνρήο λεξνχ γηα ην θάζε κέηξν πνπ
αλαγλσξίδεηαη, έηζη ψζηε λα εληνπίδεηαη εγθαίξσο νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε
απφ ηελ επηζπκεηή απφδνζε.Ζ παξαθνινχζεζε απηή ζε θακία πεξίπησζε δελ
ππνθαζηζηά ηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο απφ ηηο πεξεζίεο
Ύδξεπζεο, αιιά δξα σο ελδηάκεζνο ζπκπιεξσκαηηθφο κεραληζκφο ειέγρνπ
πνηφηεηαο, κεηαμχ ησλ ππεχζπλσλ θνξέσλ αξρψλ θαη ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε.

•

Θαηαγξαθή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ξπζκίζεσλ, φπσο νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο εθηίκεζεο θηλδχλνπ, ε επηρεηξεζηαθή παξαθνινχζεζε θαη
δηαπίζηεπζε πνηφηεηαο, κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ
ιεηηνπξγίαο ζε κηα δηαδηθαζία ξνπηίλαο, θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο δηαθηλδχλεπζεο ηεο αλζξψπηλεο
πγείαο νθεηιφκελεο ζε κε απνδεθηή πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ.
Ππκπεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε
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ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο θαη θαζνξηζκφο εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο ησλ
απαζρνινχκελσλ κε ηα Πρέδηα.
Ρα βαζηθά βήκαηα ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή
ελφο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ είλαη ηα αθφινπζα:
1. Πηειέρσζε κηαο νκάδαο πνπ λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία γηα ην
ζρεδηαζκφ ησλ Πρεδίσλ Αζθάιεηαο Λεξνχ.
2. Ξεξηγξαθή φισλ ησλ ζηαδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο.
3. Ξξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απεηιήζνπλ
ηελ αζθάιεηα ηνπ λεξνχ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνδφηεζεο
θαη εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο.
4. Ξξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θάζε θηλδχλνπ.
5. Δθαξκνγή βειηησκέλνπ ζρεδίνπ εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν.
6. Πρεδηαζκφο παξαθνινχζεζεο ησλ κέηξσλ ειέγρσλ (ή αιιηψο ησλ «πνιιαπιψλ
θξαγκάησλ»).
7. Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Πρεδίσλ Αζθάιεηαο Λεξνχ.
8. Ξξνεηνηκαζία δηαρεηξηζηηθψλ ελεξγεηψλ.
9. Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ.
10. Ξξνγξακκαηηζκφο πεξηνδηθψλ αλαζεσξήζεσλ ησλ Πρεδίσλ Αζθάιεηαο Λεξνχ.
11. Αλαζεψξεζε ησλ Πρεδίσλ Αζθάιεηαο Λεξνχ θαηφπηλ έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ.
Ρν Πρέδην Αζθάιεηαο Λεξνχ απνηειεί έλα δπλακηθφ εξγαιείν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζην ζχζηεκα χδξεπζεο, ήηνη απφ ηελ πεγή έσο θαη ηνλ
θαηαλαισηή κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο ηζρχνπζεο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο.Ζ
ζχληαμε θαη εθαξκνγή ηνπ, απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο, ηα
ζηειέρε ησλ νπνίσλ καθξνπξφζεζκα εμνηθεηψλνληαη κε απηφ, ην βειηηζηνπνηνχλ θαη ελ
ηέιεη επσθεινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, ελψ ε επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ θξίλεηαη
ζηελ θαιή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αλάπηπμε κηαο πιήξνπο νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίαο.

Κχξηλα, 21-11-2017
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2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ελφο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ είλαη απνηέιεζκα
ζπλδπαζκέλεο εξγαζίαο γξαθείνπ θαη εξγαζίαο πεδίνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ
νκάδα πινπνίεζεο πνπ ζπγθξνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ, απνηεινχκελε απφ νκάδα
εξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Ιήκλνπ (ζην εμήο «Γήκνο») θαη νκάδα εξγαζίαο εηδηθεπκέλσλ
επηζηεκφλσλ θαη ηερληθψλ (ζην εμήο «Ρερληθφο Πχκβνπινο»).
Ρν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ απφ
ηνλ Ρερληθφ Πχκβνπιν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπφλεζε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε
ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ ζηηο Εψλεο Ξαξνρήο Ύδξεπζεο (ΕΞ) ησλ Γεκνηηθψλ
Θνηλνηήησλ (ΓΘ) Κχξηλαο, Κνχδξνπ θαη ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο (ΡΘ) Ξιαηένο, έηζη
ψζηε λα πιεξνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ
Νδεγία 98/83/ΔΘ «ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» θαη
κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή
νξζψλ πξαθηηθψλ ζην ζχζηεκα χδξεπζεο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ.
Ρν αληηθείκελν ηνπ Ρερληθνχ Ππκβνχινπ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο θάζεηο:
Φάζε Η:

Θαηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη πξνεηνηκαζία νδεγνύ
εθαξκνγήο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνύ
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Φάζεο Η, ζπγθξνηείηαη ε νκάδα πινπνίεζεο ηνπ
Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ, ζπιιέγνληαη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα χδξεπζεο, ελ ζπλερεία αμηνινγνχληαη ηα
ζπιιεγκέλα ζηνηρεία σο πξνο ηελ πιεξφηεηα, ηελ εγθπξφηεηά ηνπο θαη
ηελ αλαγθαηφηεηα επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. Ξξνζδηνξίδνληαη θαη
αμηνινγνχληαη ηα πθηζηάκελα κέηξα, ηα νπνία εμεηάδνληαη σο πξνο ηελ
επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη νη ελδερφκελνη θίλδπλνη
απφ ηελ αζηνρία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο θαηά ηε
δηάξθεηα πξνεγνχκελσλ εηψλ. Ππληάζζεηαη ν Νδεγφο εθαξκνγήο ηνπ
Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη αλαιπηηθφ
πξφγξακκα δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ.

Φάζε ΗΗ:

Δθαξκνγή νδεγνύ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνύ
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Φάζεο ΗΗ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα
ηεο απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο Φάζεο Η, θαη
πξαγκαηνπνηείηαη ε εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ ζχκθσλα
κε ηνλ Νδεγφ εθαξκνγήο. Ζ εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ
πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη
αλαιχζεσλ.

Φάζε ΗΗΗ:

Αμηνιόγεζε Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνύ
Βαζηθφ ζηφρν ηεο Φάζεο ΗΗΗ απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ
Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ, κε ηελ ππνζηήξημε θαηάιιεινπ δηαρεηξηζηηθνχ
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εξγαιείνπ θαη εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ηξνπνπνίεζεο ηνπ γηα ηελ
απνθπγή θαη αληηκεηψπηζε έθηαθησλ ζπκβάλησλ.
Νη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε Φάζε, θαζψο θαη ηα θαζήθνληα θαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπ Ρερληθνχ Ππκβνχινπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Ρεχρνο 4
«ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΩΛ».
Ζ πινπνίεζε ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ ζα ζηεξηρζεί ζηηο αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο
ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο δάησλ, φπσο απηέο ζπληάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ
«Ρερληθή πνζηήξημε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο δάησλ γηα ηελ Θαηαγξαθή

πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ηεο Νδεγίαο 98/83/ΔΘ πεξί πφζηκνπ λεξνχ ζηελ Διιάδα θαη
ηε
δηεξεχλεζε
δπλαηνηήησλ
πηνζέηεζεο
Πρεδίσλ
Αζθάιεηαο
Λεξνχ
(WaterSafetyPlans)», πξνζαξκνζκέλεο ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηδηαίηεξα
ζηελ ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017 «Ξνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο
θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 98/83/ΔΘ ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 3εο Λνεκβξίνπ 1998 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» (Β’3282).
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3. ΡΔΣΝΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ
3.1.

ΞΔΟΗΝΣΖ ΚΔΙΔΡΖΠ- ΞΙΖΘΠΚΗΑΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ

Ν Γήκνο Ιήκλνπ είλαη Γήκνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ πνπ ζπζηάζεθε κε
ηνΞξφγξακκα Θαιιηθξάηεοαπφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ Γήκσλ Μύρινας,
Μούδροσ, Ατσικής και Νέας Κούταλης. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη 477 km2 θαη
ν πιεζπζκφο ηνπ 16.992 θάηνηθνη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή, Διιεληθή Πηαηηθή Αξρή (ΔΙ.ΠΡΑΡ). Έδξα
ηνπ λένπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ νξίζηεθε ε Κχξηλα.
Ν Γήκνο Ιήκλνπ δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Αηζηθήο, Κνχδξνπ,
Κχξηλαο θαη Λέαο Θνχηαιεο). Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα (ΓΔ) Κνχδξνπ δηαηξείηαη ζε κία
Γεκνηηθή Θνηλφηεηα (ΓΘ) θαη ζε έληεθα Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο (ΡΘ). Ζ ΓΔ Κχξηλαο ζε κία
ΓΘ θαη ζε ηέζζεξεηο ΡΘ.
Ζ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδεηαη ζηε ΓΘ Κπξηλαίσλ θαη ζηελ ΡΘ Ξιαηένο πνπ ππάγνληαη
ζηε ΓΔ Κχξηλαο, θαζψο θαη ηε ΓΘ Κνχδξνπ πνπ ππάγεηαη ζηε ΓΔ Κνχδξνπ.
Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Ξίλαθα 3.1.
Ξίλαθαο 3.1: Απνγξαθή Κφληκνπ Ξιεζπζκνχ απφ ΔΙ.ΠΡΑΡ (έηνο αλαθνξάο 2011)
Γεσγξαθηθφο
θσδηθφο
Θαιιηθξάηε
550101
55010101
55010105
550103
55010301

Ξεξηγξαθή
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΟΗΛΑΠ
Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Κπξηλαίσλ
Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξιαηένο
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΝΓΟΝ
Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Κνχδξνπ

Κφληκνο
Ξιεζπζκφο
8.006
5.711
785
3.925
974

3.2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ ΓΟΝΓΝΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ
Θάζε Γεκνηηθή/Ρνπηθή Θνηλφηεηα αληηζηνηρεί ζε κηα Εψλε Ξαξνρήο Ύδξεπζεο. Ωο
Εψλε Ξαξνρήο Ύδξεπζεο (ΕΞ) λνείηαη κηα γεσγξαθηθά θαζνξηζκέλε πεξηνρή εληφο ηεο
νπνίαο ην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο εηζέξρεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο πεγέο θαη
ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πεξίπνπ νκνηφκνξθε.
Ζ πδξνδφηεζε ησλ ππφ κειέηε ΕΞ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ππφγεηα χδαηα
(πεγέο, γεσηξήζεηο). Πηελ παξνχζα θάζε θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ, ν Γήκνο Ιήκλνπ έρεη ρσξηζηεί ζε δχν (2) ΕΞ σο εμήο:
α) ΕΞ1: Αθνξά ζηελ πδξνδφηεζε ηεο ΓΘ Κχξηλαο θαη ηεο ΡΘ Ξιαηένο πνπ
πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζεκεία πδξνδφηεζεο:
- Ξεγέο (4): Αληιηνζηάζην Ξεγή, Θεξακηδαξηά Ξεγή, Ιεχθνο, Ξαξαιία Ξεγάδη.
- Γεσηξήζεηο (13): Αληιηνζηάζην, Θηήκα Σαζάπε, Απιψλαο Λν 1, Απιψλαο Λν 3,
Απιψλαο Λν 4, Απιψλαο Λν 5, Θηήκα Θνληνγηάλλε, Αγ. Καξίλα, Αγ. Καξίλα – Αγέξαο,
Θεξακηδαξηά Γεψηξεζε, Πέιηλα, Αγ. Θήξπθαο, Δίζνδνο Σσξηνχ.
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β) ΕΞ2: Αθνξά ζηελ πδξνδφηεζε ηεο ΡΘ Κνχδξνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζεκεία
πδξνδφηεζεο:
- Γεσηξήζεηο (4): Σαβνπιή-Καιαζξηά, Ξαξζελφκπηνο, Ξαξαδείζη, Γαιάηη.
Ν παξαπάλσ δηαρσξηζκφο είλαη πηζαλφλ λα ηξνπνπνηεζεί ζηελ Φάζε Η ηνπ Πρεδίνπ
Αζθαιείαο Λεξνχ απφ ηνλ Ρερληθφ Πχκβνπιν.
Γηα ηηο αλάγθεο θαζνξηζκνχ ηεο ειάρηζηεο ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ
παξαηίζεηαη ζηνλ Ξίλαθα 3.2 ν φγθνο λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη εκεξεζίσο εληφο θάζε ΕΞ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εκεξήζησλ φγθσλ λεξνχ ηνπ Ξίλαθα 3.2 ρξεζηκνπνηήζεθε
ναξηζκφο θαηνίθσλ θάζε ΕΞ ηνπ Ξίλαθα 3.1, κε ηελ παξαδνρή φηη ε θαηά θεθαιήλ
θαηαλάισζε λεξνχ είλαη 200 l/εκέξα.
Ξίλαθαο 3.2: Ζκεξήζηνη φγθνη λεξνχ πνπ δηαλέκνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο

55010101
55010105
55010301

Ξεξηγξαθή
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΟΗΛΑΠ
Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Κπξηλαίσλ
Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξιαηένο
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΝΓΟΝ
Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Κνχδξνπ

Όγθνο
λεξνχ
(m3/εκ)
1.142
157
195

3.3. ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ-ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ
Ρα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη νη πθηζηάκελεο κειέηεο πνπ είλαη δηαζέζηκα είλαη:
 Ξξνυπάξρνπζεο αλαιχζεηο πνηφηεηαο απφ ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο
Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο & Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ.
 Αξρείν κειεηψλ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο & Ξνηφηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ.

Κχξηλα, 21-11-2017
Ζ Ππληάμαζα
ΚΞΑΙΡΕΖ ΣΑΟΗΡΗΛΖ
ΡΔΣΛΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

Κχξηλα, 21-11-2017
Θεσξήζεθε
Ζ πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο Ρ
ΒΝΙΓΑΟΝΞΝΙΝ ΝΙΓΑ
ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
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ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΔΟΝ ΝΗΘΗΠΚΩΛ
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4. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
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4. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
4.1

ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΙΔΡΖΠ

Γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ εθπφλεζε
θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ, παξαθάησ παξαηίζεληαη νη νξηζκνί
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα ζην θείκελν.
Πχζηεκα χδξεπζεο: Ρν ζχζηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα έξγα ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ απφ ηηο πεγέο θαη ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, ηηο δεμακελέο
ξχζκηζεο, θαη ην ζχζηεκα δηαλνκήο κέρξη θαη ηνλ θαηαλαισηή.
Θίλδπλνο: Θάζε κηθξνβηνινγηθή ή θπζηθνρεκηθή ή άιιε παξάκεηξνο ε νπνία κπνξεί λα
βιάςεη ηε δεκφζηα πγεία.
Δπηθίλδπλν ζπκβάλ: Θάζε γεγνλφο ην νπνίν είηε δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ
εηζρψξεζε κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ, είηε δελ επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην
ζχζηεκα χδξεπζεο ηνπ λεξνχ.
Δπηθηλδπλφηεηα: Ν ζπλδπαζκφο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζήο ηνπ.
Κέηξα ειέγρνπ (ή αιιηψο «πνιιαπιά θξάγκαηα» ή «πεξηνξηζηηθά κέηξα»): νη
δξαζηεξηφηεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε κείσζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ
ησλ θηλδχλσλ.
Θξίζηκα φξηα: είλαη νη κέγηζηεο ή νη ειάρηζηεο επηηξεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο ησλ
παξακέηξσλ ζην πφζηκν λεξφ, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. (ΘΑ
αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017, ηεχρνο Β’ 3282).
πεχζπλνο Φνξέαο (Φ): Γήκνο Ιήκλνπ.
Αξκφδηεο Αξρέο (ΑΑ): πεξεζίεο γείαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ.
Γηεπζχλνπζα πεξεζία: Ρερληθή πεξεζία Γήκνπ Ιήκλνπ
Ρν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δηαθξίλεηαη ζηηο ηξεηο επηκέξνπο θάζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζην Ρεχρνο 2 «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ».
Δλ ζπλερεία, πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε Φάζε αλαιπηηθά.
4.1.1 Φάζε I: Θαηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη πξνεηνηκαζία
νδεγνύ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνύ. (Γηάξθεηα 3 κήλεο)

(α) Δλέξγεηεο ζπγθξόηεζεο νκάδαο θαη ζύληαμε νξγαλνγξάκκαηνο
Πην ζηάδην απηφ ζα νξηζηηθνπνηεζεί ε ζηειέρσζε ησλ επηκέξνπο νκάδσλ εξγαζίαο πνπ
ζα απαξηίδνπλ ηελ νκάδα πινπνίεζεο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ. Ζ ζηειέρσζε ζα
είλαη ζχκθσλε κε απηήλ πνπ ζα έρεη πξνηείλεη ν Ρερληθφο Πχκβνπινο ζηελ ηερληθή
πξνζθνξά ηνπ θαη ζα ζπκπιεξσζεί κε ηνλ νξηζκφ ζηειερψλ απφ πιεπξάο Φ.
Δλδεηθηηθέο νκάδεο αξκνδηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ν Ρερληθφο Πχκβνπινο
ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ησλ ζηειερψλ πνπ ζα
ηηο απαξηίδνπλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 4.1.
Νη νξηζηηθέο νκάδεο εξγαζίαο θαη ε ζηειέρσζή ηνπο εγθξίλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα
πεξεζία.
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Ξίλαθαο 4.1: Δλδεηθηηθέο νκάδεο αξκνδηνηήησλ θαη εηδηθνηήησλ

Πην ίδην ζηάδην ζα νξηζηηθνπνηεζεί ην νξγαλφγξακκα ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ηνπ
Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί απφ ηνλ Ρερληθφ Πχκβνπιν θαη έρεη
ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ.
Έλα ελδεηθηηθφ νξγαλφγξακκα, αλάινγν ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ν Ρερληθφο
Πχκβνπινο ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 4.1.
Ρν νξηζηηθφ νξγαλφγξακκα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία.

(β) Πύληαμε δηαγξακκάησλ ξνήο
Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο αξρεηνζέηεζεο ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ην ζχζηεκα χδξεπζεο είλαη απαξαίηεηε ε απνηχπσζε ηεο δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίαο, ψζηε λα ζπληαρζεί, γηα θάζε ΕΞ, έλα δηάγξακκα ξνήο ζην νπνίν ζα
παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο φια ηα ζηάδηα ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο.
Πην Πρήκα 4.2 παξαηίζεηαη έλα ελδεηθηηθφ δηάγξακκα ξνήο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε
πνξεία ηνπ λεξνχ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε πφζηκν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εμεηαδφκελε
ΕΞ πδξεχεηαη απφ ππφγεηα χδαηα θαη ζην αληίζηνηρν ζχζηεκα εθαξκφδεηαη
απνιχκαλζε σο κέζνδνο επεμεξγαζίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ρισξίσζε.
Ρα δηαγξάκκαηα ξνήο γηα θάζε ΕΞ εγθξίλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία.
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Πρήκα 4.1: Δλδεηθηηθφ νξγαλφγξακκα νκάδαο πινπνίεζεο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ

Πρήκα 4.2:Δλδεηθηηθφ βαζηθφ δηάγξακκα ξνήο
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(γ) Ξεξηγξαθή ζπζηήκαηνο ύδξεπζεο
Πην ζηάδην απηφ ν Ρερληθφο Πχκβνπινο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπιινγή θαη
αξρεηνζέηεζε ηεο πθηζηάκελεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζην θάζε ζηάδην ηνπ
ζπζηήκαηνο. Πε πεξίπησζε έιιεηςεο ή αλεπάξθεηαο ζηνηρείσλ, ζπληζηάηαη ε δηεμαγσγή
επηηφπησλ εξεπλψλ. Πθνπφο ζα είλαη κία ζπλεπήο θαη ξεαιηζηηθή απνηχπσζε ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ην θάζε ζηάδην ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ξξνο δηεπθφιπλζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε δειηίσλ, ηα νπνία ζα
ρξεζηκεχνπλ σο θαηάινγνη, έηζη ψζηε ν ππεχζπλνο ρεηξηζηήο λα είλαη ζε ζέζε λα
ειέγρεη κε εχθνιν ηξφπν ηελ επάξθεηα ή ηελ έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ.
Δλ ζπλερεία, ην θάζε δειηίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επεμεγεκαηηθέο αλαθνξέο ζηηο νπνίεο
ζα εκπεξηέρεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θάζε ζηνηρείνπ θαη ηπρφλ ρξήζηκεο
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.
Ξεγή πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηα αξρεία ηνπ Φ χδξεπζεο ή εθζέζεηο
πνηφηεηαο πδάησλ θ.η.ι.
Πε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία απηά δελ είλαη δηαζέζηκα ή δελ επαξθνχλ, ζα
πξαγκαηνπνηνχληαη επηηφπηεο έξεπλεο ζε θάζε ζηάδην ηνπ ζπζηήκαηνο (πεγή,
επεμεξγαζία, δίθηπν, θαηαλάισζε) γηα ηελ πιεξέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ.
Πηηο επφκελεο ζειίδεο παξαηίζεληαη δειηία κε ηα ελδεηθηηθά ζηνηρεία πξνο ζπκπιήξσζε,
πνπ ρξεζηκεχνπλ σο θαηάινγνη ησλ απαξαίηεησλ πξνο ζπιινγή έηζη ψζηε ν ππεχζπλνο
ρεηξηζηήο λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηελ επάξθεηα ή ηελ έιιεηςή ηνπο.
Ρν θάζε δειηίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ή ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο
ηνπο κε ηηο αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ηνπο.
Πε θάζε δειηίν ζα αλαθέξνληαη βαζηθά αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία φπσο: ε Εψλε Ξαξνρήο
Ύδξεπζεο, ν πεχζπλνο Φνξέαο, ε Φάζε Δθπφλεζεο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ, ε
εκεξνκελία ζχληαμεο θαη ν ππεχζπλνο ζπκπιήξσζεο.
Δπίζεο, ζπληζηάηαη ε θαηαγξαθή ηνπ αχμνληα αξηζκνχ ηνπο, ηφζν γηα ηε δηεπθφιπλζε
αξρεηνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ ζε θαθέινπο, φζν θαη γηα ηελ παξάιιειε ρξήζε ησλ δειηίσλ
σο «εηηθέηεο».
Αθνινπζνχλ ηα ελδεηθηηθά δειηία ‐ εηηθέηεο πξνο ρξήζε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο γηα
ηελ θάζε πεξίπησζε.
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Γειηίν 1: Γειηίν πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ Ξεγή

Γειηίν 2: Γειηίν πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ Δπεμεξγαζία
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Γειηίν 3: Γειηίν πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε Γηαλνκή

Γειηίν 4: Γειηίν πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ Θαηαλάισζε

Δπηπξφζζεηα, ην ζχζηεκα χδξεπζεο ζα απνηππψλεηαη ζε ςεθηαθφ ράξηε θαηάιιειεο
θιίκαθαο, ζηνλ νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
•

Ξεγή: ζέζεηο πδξνιεςίαο, θσδηθφο ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο,
δπλακηθφηεηα πδξνθνξέα, παξνρή άληιεζεο (m³/εκέξα, m³/έηνο),
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, βάζνο γεψηξεζεο.

•

Δπεμεξγαζία: ζέζε Κνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Λεξνχ, είδνο παξερφκελεο
επεμεξγαζίαο, δπλακηθφηεηα κνλάδσλ, δφζεηο ρεκηθψλ.

•

Γηαλνκή: δεμακελέο απνζήθεπζεο, βαζηθά πδξαπιηθά έξγα (boosters
δηέιεπζεο θηι).
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•
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Θαηαλάισζε: ζέζεηο δεηγκαηνιεςηψλ θαη απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ
αλαιχζεσλ, φξηα εμππεξεηνχκελνπ νηθηζκνχ θαη πιεζπζκφο, πνζνηηθά
ζηνηρεία.

Πηνλ ράξηε ζα απνηππψλνληαη ηα έξγα πξνζαγσγήο ηνπ λεξνχ απφ ηελ πεγή πξνο ηα
έξγα επεμεξγαζίαο θαη ελ ζπλερεία ηνπο βαζηθνχο θιάδνπο ησλ έξγσλ δηαλνκήο.

(δ) Ξξνζδηνξηζκόο θαη εθηίκεζε θηλδύλσλ
Πην ζηάδην απηφ ν Ρερληθφο Πχκβνπινο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη
αξρεηνζέηεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αηηηψλ πνπ ηνπο πξνθαινχλ, γηα θάζε ζηάδην ηνπ
ζπζηήκαηνο χδξεπζεο ρσξηζηά.
Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά δειηία ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ πίλαθεο πξνο ζπκπιήξσζε
γηα θάζε πεξίπησζε.

Γειηίν 5: Γειηίν ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ζπκβάλησλ ζηελ Ξεγή.
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Γειηίν 6: Γειηίν ζπγθέληξσζεο ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ζπκβάλησλ ζηελ Δπεμεξγαζία

Γειηίν 7: Γειηίν ζπγθέληξσζεο ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ζπκβάλησλ ζηελ Απνζήθεπζε
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Γειηίν 8: Γειηίν ζπγθέληξσζεο ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ζπκβάλησλ ζηε
Γηαλνκή

Γειηίν 9: Γειηίν ζπγθέληξσζεο ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ζπκβάλησλ ζην
Αληιηνζηάζην θαη ηελ θαηαλάισζε
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Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζε έλα ζχζηεκα χδξεπζεο κπνξεί λα είλαη ε πνηνηηθή.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη επηζεσξήζεηο,
ζπκπιεξψλνληαη θαηάινγνη ειέγρνπ θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
αηπρεκάησλ θαη αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ.
Θαηά ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν, ζε θάζε θίλδπλν απνδίδεηαη έλαο ραξαθηεξηζκφο
ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ παξάγνληα ηεο ζεκαζίαο ηνπ θαη ησλ πεξαηηέξσ ελεξγεηψλ
πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο πξνο ηελ εμέηαζή ηνπ.
Ξίλαθαο 4.2: Ξξνηεηλφκελνη ραξαθηεξηζκνί θηλδχλσλ θαηά ηελ πνηνηηθή κέζνδν

Πην Πρήκα 4.3 παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο επηθηλδπλφηεηαο αθνινπζψληαο
ηελ πνηνηηθή κέζνδν.

Πρήκα 4.3: Γηάθξηζε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηελ πνηνηηθή κέζνδν

Όπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζην Πρήκα 4.3 θαηφπηλ ηεο δηάθξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ν
Ρερληθφο Πχκβνπινο ζα πξέπεη λα επηζεκάλεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηνπο θηλδχλνπο
εθείλνπο πνπ είλαη εχθνιν λα εμαιεηθζνχλ.
Πηε ζπλέρεηα, ηνπο θηλδχλνπο εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ απαηηείηαη λα ιεθζνχλ
πεξαηηέξσ κέηξα αιιά ρξεηάδεηαη σζηφζν επαγξχπλεζε γηα εμαηξεηηθέο ή εηδηθέο
πεξηπηψζεηο.
Λα πξνζδηνξηζηνχλ εθείλνη πνπ είλαη πνιχ γλσζηνί θαη εθείλνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα
κέηξα ειέγρνπ πξνζδηνξίδνληαη εχθνια θαη είλαη άκεζα δηαζέζηκα. Θαη ηειηθά, απηνχο
πνπ θξίλνληαη σο «άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο».
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(ε) Ξξνζδηνξηζκόο ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ, επαλαμηνιόγεζε
θηλδύλσλ
Κε ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ ηνπ θάζε
ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη ε ζχληαμε,απφ ηνλ Ρερληθφ Πχκβνπιν, θαηάιιεισλ δειηίσλ
φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ηα πθηζηάκελα κέηξα ειέγρνπ ζην θάζε ζηάδην.
Ξαξάιιεια, ζα επηζεκαίλνληαη ηα κέηξα ηα νπνία απνπζηάδνπλ ή έρνπλ πξνβιεθζεί
ήδε αιιά ρσξίο λα εθαξκφδνληαη.
Ρέινο είλαη επηζπκεηή ε δηάθξηζή ηνπο ζε ζρέζε κε ην αλ είλαη καθξνπξφζεζκα ή
βξαρππξφζεζκα.
Ζ θαηαγξαθή απηή, ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηελ πεξαηηέξσ ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ. Αθνινπζνχλ
ελδεηθηηθά δειηία πξνο ζπκπιήξσζε γηα θάζε πεξίπησζε.
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Γειηίν 10:Γειηίν ελδεηθηηθψλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ ζηελ Ξεγή
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Γειηίν 11:Γειηίν ελδεηθηηθψλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ ζηελ
Δπεμεξγαζία
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Γειηίν 12: Γειηίν ελδεηθηηθψλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ ζηελ Απνζήθεπζε

Γειηίν 13:Γειηίν ελδεηθηηθψλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ ζηε Γηαλνκή
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Γειηίν 14: Γειηίν ελδεηθηηθψλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ ζηελ Θαηαλάισζε

Κε ηε ζχληαμε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηε ζπκπιήξσζε
ησλ ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) δειηίσλ θαζψο θαη ηελ επηζχλαςε ζε απηά ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ αηηηνιφγεζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ, ηνλ
νξηζκφ ησλ δσλψλ παξνρήο χδξεπζεο, θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ
εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ, ζεσξείηαη πσο νινθιεξψλεηαη ην ζηάδην ηεο θαηαγξαθήο
ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.
Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Φάζεο Η, αμηνπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε πιεξνθνξία, γίλεηαη
ε ζχληαμε ηνπ Νδεγνχ εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.
Πηνλ Νδεγφ εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ πνπ ζα ζπληάμεη ν Ρερληθφο
Πχκβνπινο ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα δεηγκαηνιεςηψλ
θαη εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 4.1.2 ηνπ
παξφληνο ηεχρνπο πνπ αθνινπζεί. Πην πξφγξακκα απηφ ζα απνηππψλνληαη
ιεπηνκεξψο γηα θάζε ΕΞ, ηα ζεκεία παξαθνινχζεζεο & δεηγκαηνιεςίαο, νη
παξαθνινπζνχκελεο παξάκεηξνη, νη κέζνδνη αλάιπζεο, ν ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα
δεηγκαηνιεςηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
παξαθνινχζεζε, κε πιήξε ηεθκεξίσζε βαζηζκέλε ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία.
Ν Νδεγφο εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα
πεξεζία.
4.1.2 Φάζε II: Δθαξκνγή Νδεγνύ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνύ –
Δξγαζηεξηαθέο Αλαιύζεηο (Γηάξθεηα 12 κήλεο)

(α) Δηζαγσγή
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Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Φάζεο ΗΗ, απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ
δεθαηεζζάξσλ (14) δειηίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε Φάζε Η ζε κεληαία βάζε.
Ζ κεληαία απνηχπσζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ
ηηο δεηγκαηνιεςίεο, έρεη ζαλ ζηφρν ηε ζπλερή ελεκέξσζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο αιιά
θαη ηελ θαζνιηθή θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ απηφ
αληηκεησπίδεη.
Νη απαηηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο θαη νη δεηγκαηνιεςίεο απνηεινχλ
ζπκβαηηθφ αληηθείκελν θαη δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Ρερληθφ Πχκβνπιν. Νη
δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα ηνπ Ρερληθνχ Ππκβνχινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
πεχζπλν Φνξέα.

(β) Ξαξαθνινύζεζε ζηελ Ξεγή
Ζ παξαθνινχζεζε ζηελ πεγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε γεψηξεζε/πεγή/πεγάδη ην
λεξφ ηεο νπνίαο πξννξίδεηαη γηα ηελ χδξεπζε ηεο ΕΞ, κε ηε δηελέξγεηα
δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν
λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ ζα βαζίδεηαη ζηηο πξνβιέςεηο ησλ:
-

-

ΘΑ Αξηζκ. 39626/2208/Δ130/25.09.2009 (Β’ 2075) ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία
ησλ ππφγεησλ πδάησλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε θαη εηδηθφηεξα ηα
αλαθεξφκελα ζηα Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ θαη
ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο γηα ηα ππφγεηα χδαηα ηεο ΘΑ Αξηζκ. νηθ.
140384/19.08.2011 (Β’ 2017).

Ζ ηειηθή επηινγή ησλ παξακέηξσλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςίαο ζα νξίδνληαη
ζηνλ εγθεθξηκέλν Νδεγφ εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.
Πηνλ Ξίλαθα 4.3 παξαηίζεληαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο παξακέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα
παξαθνινπζνχληαη ζε θάζε ζεκείν πδξνιεςίαο θάζε ΕΞ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) θνξέο
εηεζίσο.
Ξίλαθαο 4.3: Ξαξάκεηξνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζηελ Ξεγή
Ξαξάκεηξνη
1

pH

13

Θάδκην, Cd

2

Αγσγηκφηεηα

14

Κφιπβδνο, Pb

3

Ληηξηθά, ΛΝ3

15

δξάξγπξνο, Hg

4

Ληηξψδε, ΛΝ2

16

Σισξηνχρα ηφληα

5

Ακκσληαθά, ΛΖ4

17

Θεηηθά ηφληα

6

Πίδεξνο, Fe

18

Ρξηρισξναηζπιέλην

7

Καγγάλην, Mn

19

Ρεηξαρισξναηζπιέλην

8

Νιηθφ ρξψκην, Cr

20

9

Δμαζζελέο ρξψκην, CrVI

21

Ξεξηεθηηθφηεηα ζε Ν2
Νιηθά
θνινβαθηεξηνεηδή
29
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Αξζεληθφ, As
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22

Echerichia coli

23

Δληεξφθνθθνη

(γ) Ξαξαθνινύζεζε ζηνλ Θαηαλαισηή
Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο
θαηαλάισζεο (ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017, ηεχρνο Β’ 3282),
παξαθνινπζνχληαη δχν νκάδεο παξακέηξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο:
•

κηθξνβηνινγηθέο θαη ρεκηθέο παξακέηξνπο ηνπ Ξίλαθα 3 (Ξαξάξηεκα Η, Κέξνο Α
θαη Β ηεο ΘΑ Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017), πνπ έρνπλ άκεζε ζεκαζία γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη πνπ θαζνξίδνπλ αλ ην λεξφ
είλαη θαζαξφ θαη πγηεηλφ, θαη

•

ελδεηθηηθέο παξακέηξνπο ηνπ Ξίλαθα 4 (Ξαξάξηεκα Η, Κέξνο Γ ηεο ΘΑ αξηζκ.
Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017), πνπ ελψ κεκνλσκέλα δελ εκθαλίδνπλ
θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ε παξνπζία ηνπο παξέρεη ζαθείο ελδείμεηο
κεηαβνιψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηελ ελδερνκέλε αλάγθε
επαλνξζσηηθψλ δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ε πγεία ησλ
θαηαλαισηψλ.

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
πξνγξακκάησλπαξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2, άξζξνπ 7
ηεο ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017 ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο ίδηαο ΘΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην
Πρέδην Αζθάιεηαο Λεξνχ πεξηιακβάλεηαη θαη ε Ππκπιεξσκαηηθή Ξαξαθνινχζεζε ηνπ
Κέξνο Δ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ γηα
νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαζνξίδεηαη αλψηεξε απνδεθηή ηηκή
θαη πηζηεχεηαη απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο φηη ελδέρεηαη λα βξίζθνληαη ζην λεξφ
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε πνζφηεηεο ή αξηζκνχο πνπ απνηεινχλ ελδερφκελν
θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία.
Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,γηα ηηο απαηηνχκελεο δεηγκαηνιεςίεο θαη
εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ηζρχνπλ νη παξαθάησ ειάρηζηεο απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο:
•

Νη δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη ζηα ζεκεία ηήξεζεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017 θαη ηεξψληαο ηα
νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ, Κέξνο Γ ηεο ίδηαο ΘΑ.

•

Θα παξαθνινπζνχληαη ηνπιάρηζηνλ νη παξάκεηξνη ησλ Νκάδσλ Α θαη Β πνπ
νξίδνληαη ζην Κέξνο Β’, Πεκείν 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ
νηθ.67322/06.09.2017.Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο παξακέηξνπο ηεο Νκάδαο Β δχλαληαη
λα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθέο παξάκεηξνη ηνπ Κέξνπο Γ’ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η
ηεο ίδηαο ΘΑ, θαζψο θαη ελδεηθηηθέο παξάκεηξνη πνπ απαξηζκνχληαη ζην Κέξνο Δ
ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο ίδηαο ΘΑ, κφλνλ θαηφπηλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ, Κέξνο Γ’ ηεο ίδηαο ΘΑ.

•

Ζ ειάρηζηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη αλαιχζεσλ παξακέηξσλ ησλ Νκάδσλ
Α θαη Β ζα είλαη ε νξηδφκελε ζην Κέξνο Β’, ζεκείν 3 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο
ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017. Ζ ειάρηζηε ζπρλφηεηα
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δεηγκαηνιεςίαο θαη αλαιχζεσλ παξακέηξσλ ηνπ Κέξνπο Δ ηεο ίδηαο ΘΑ ζα είλαη
απηή ηεο Νκάδαο Β.
•

Θάζε παξέθθιηζε απφ ηηο παξακέηξνπο θαη ηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ζα είλαη
δπλαηή ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη δηελεξγεζεί εθηίκεζε θηλδχλνπ
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ, Κέξνο Γ’ ηεο ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ
νηθ.67322/06.09.2017.

•

Νη κέζνδνη αλάιπζεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο πξνδηαγξαθέο
ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017. Πην
πιαίζην απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ηα ηδησηηθά εξγαζηήξηα πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε
δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλα θαηά
ην πξφηππν ENISO/IEC 17025 ή άιιν ηζνδχλακν δηεζλψο απνδεθηφ πξφηππν απφ
ην ΔΠΓ ή άιιν θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηε Ππκθσλία Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο ηεο
Δπξσπατθήο Γηαπίζηεπζεο γηα ηηο δνθηκέο (EA-MLA testing).

Ζ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαθνινχζεζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12)
κήλεο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ελφο εηήζηνπ θχθινπ παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα
ζρεκαηηζηεί κία ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θαη
ηηο κεηαβνιέο πνπ επηδέρεηαη απφ ηηο επνρηαθέο ή ηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο.
Κε ηε ζχληαμε αλαθνξψλ παξαθνινχζεζεο γηα θάζε ΕΞ, ε νκάδα εξγαζίαο ζα είλαη
ζε ζέζε λα ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ηελ επηηπρία ησλ κέηξσλ ειέγρνπ πνπ έρνπλ
ιεθζεί.
Γηα θάζε ΕΞ ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ηφζεο αλαθνξέο παξαθνινχζεζεο φζεο θαη νη
δεηγκαηνιεςίεο. Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ
νηθ.67322/06.09.2017 πξνθχπηεη ν εμήο ειάρηζηνο αξηζκφο δεηγκάησλ αλά ΕΞ:
Ξίλαθαο 4.4: Διάρηζηνο εηήζηνο αξηζκφο δεηγκάησλ
Γείγκαηα γηα Γείγκαηα
Πύλνιν
Νκάδα Α
γηα Νκάδα Β δεηγκάησλ

ΕΞ
Γ.Θ. ΚΟΗΛΑΠ – Ρ.Θ. ΞΙΑΡΔΝΠ

10

2

12

Γ.Θ. ΚΝΓΟΝ

4

1

5

14

3

17

ΠΛΝΙΝ

Ππλεπψο ν ειάρηζηνο αξηζκφο αλαθνξψλ παξαθνινχζεζεο ζα είλαη:
•

Γ.Θ. Κχξηλαο – Ρ.Θ. Ξιαηένο:

12

•

Γ.Θ. Κνχδξνπ:

5

Δπίζεο, απφ ην θάζε ζηάδην ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο θάζε ΕΞ, ζα πξέπεη λα
ζπληάζζνληαη κεληαίεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνπ λεξνχ ζε θάζε
ζηάδην π.ρ. θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ζηε κνλάδα ρισξίσζεο.
Κε ηνλ ηξφπν απηφλ, ππάξρεη νινθιεξσκέλνο έιεγρνο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνδφκελεο
κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηελ πνηφηεηα πφζηκνπ λεξνχ, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο
έθηαθησλ ζπκβάλησλ.
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(δ) Αμηνιόγεζε κέηξσλ ειέγρνπ
Ζ εθαξκνγή ηνπ Νδεγνχ ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή
ηεο παξαθνινχζεζεο δχν θαηεγνξηψλ παξακέηξσλ:
•

Πηηο κεηξήζηκεο , ζηελ πεγή θαη ηε βξχζε ηνπ θαηαλαισηή, φπσο
αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (γ) θαη

•

ζε απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε, φπσο είλαη π.ρ έιεγρνο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, έξγσλ κεηαθνξάο, ζπλδέζεσλ θιπ.

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.4, θαηά ηελ πνξεία ησλ ελεξγεηψλ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ «θξίζηκα φξηα» πέξαλ ησλ νπνίσλ ακθηζβεηείηαη
ε θαιή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ.
Δθφζνλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ απηά, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ επεηγφλησο κέηξα θαη
λα ελεκεξψλεηαη άκεζα ν πεχζπλνο Φνξέαο, ψζηε λα εθαξκνζηεί έλα έθηαθην
ζρέδην πδξνιεςίαο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ ππεξβάζεηο ζηα θξίζηκα φξηα, ζα πξέπεη λα
εθαξκνζηνχλ δηνξζσηηθά κέηξα.
Ξαξαθάησ αθνινπζεί ελδεηθηηθφ δηάγξακκα ελεξγεηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ νξίσλ.
Πην ζεκείν απηφ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα δειηία ηεο Φάζεο Η επηθαηξνπνηνχληαη αλάινγα
κε ηα λέα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ.

Πρήκα 4.4: Γηάγξακκα ξνήο ελεξγεηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ«Θξίζηκσλ Νξίσλ»

4.1.3 Φάζε IIΗ: Αμηνιόγεζε Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνύ (Γηάξθεηα 5
κήλεο)

(α) Δλέξγεηεο Αμηνιόγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Πρεδίνπ
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ ην
ελδηαθέξνλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Ρερληθνχ Ππκβνχινπ ζα πξέπεη λα
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πξνζαλαηνιηζηεί ζε δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο:
•

ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ηηκψλ εληφο ησλ επηζπκεηψλ
νξίσλ,

•

ζηελ εμέηαζε ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ.

Νη ελέξγεηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Πρεδίνπ, αθνξνχλ θπξίσο ζε
δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη
είηε απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα εξγαζίαο, είηε απφ ηνπο θαηαλαισηέο.
Ξαξαθάησ, παξνπζηάδεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη:
α) απνθιεηζηηθά απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο, θαη
β) απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο αιιά θαη ηνπο θαηαλαισηέο:
α) Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επαξθνχο εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ θαη ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε - ζπκπιήξσζε ελφο
Γηαρεηξηζηηθνχ Δξγαιείνπ (ΓΔ), απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο, ζχκθσλν κε ηηο αξρέο ηνπ
Δξγαιείνπ Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο λεξνχ ηεο IWA.
(http://www.wsportal.org/templates/ld_templates/layout_1367.aspx?Obj
ectId=20686&lang =eng)
Κέζσ ηνπ ΓΔ, ε νκάδα εξγαζίαο είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη αληηθεηκεληθά ηελ
εθαξκνγή ελφο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ, λα παξαηεξήζεη ηελ πξφνδν ησλ ελεξγεηψλ
ηεο θαη λα επηζεκάλεη ηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε.
Ρα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ ζα είλαη:
•

ε ζπζηεκαηηθή αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ φπνπ ζεκεηψλεηαη πξφνδνο,

•

ε ζπλεπήο θαζνδήγεζε ηφζν ζηελ αξρηθή φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ελφο
Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ,

•

ε δηεπθφιπλζε
εθζέζεσλ),

•

ε δηεπθφιπλζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ,
απνρσξήζεσλ ππαιιήισλ ή ηεο έιιεηςεο κλήκεο.

ζηελ

ππνβνιή

εθζέζεσλ

(ζχληαμε

ζπλνπηηθψλ
ιφγσ

ησλ

Ζ ρξήζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ εξγαιείνπ, έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ζπκπιήξσζε
δψδεθα (12) πηλάθσλ/δειηίσλ.
Κε απηφ ηνλ ηξφπν, ν ρεηξηζηήο δχλαηαη λα ζπκπιεξψζεη κία ζεηξά απφ
εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε:
1. ηνλ πεχζπλν Φνξέα
2. ην ζχζηεκα Ύδξεπζεο
3. ηελ νκάδα Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ
4. ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο
5. ηελ αλαγλψξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηά ηνπο
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6. ηα κέηξα ειέγρνπ
7. ην βειηησηηθφ πξνηεηλφκελν Πρέδην
8. ηελ επηρεηξεζηαθή παξαθνινχζεζε
9. ηελ αμηνιφγεζε παξαθνινχζεζεο
10. ηηο δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο
11. ηα ππνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα
12. ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ
Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα δεηνχκελσλ πξνο ζπκπιήξσζε γηα
ηνλ θάζε πίλαθα:
1. πεχζπλνο Φνξέαο: Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο, αξηζκφο ζπλδέζεσλ,
αξηζκφο ζπζηεκάησλ χδξεπζεο, αξηζκφο πξνζσπηθνχ ηνπ πεχζπλνπ
Φνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο θηι
2. Πχζηεκα
Ύδξεπζεο:
νλνκαζία,
αξηζκφο
ζπλδέζεσλ,
πιήζνο
εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο, θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά, κε ηνπο
ππεχζπλνπο θνξείο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, πνζνζηφ απσιεηψλ λεξνχ
ιφγσ δηαξξνψλ θηι.
3. Νκάδα Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ: εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην αλ έρεη
δηεπθξηληζηεί ε θνηλή κεζνδνινγία, αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ
είραλ ζέζεη θηι.
4. Ξεξηγξαθή Ππζηήκαηνο Ύδξεπζεο: αλ έρεη πεξηγξαθεί επαξθψο, αλ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί επηηφπηεο έξεπλεο
5. Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο:
πιεξνθνξίεο κε ην πιήζνο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ αλά
ζηάδην, αξηζκφο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ πνπ αζρνιήζεθαλ θηι.
6. Κέηξα ειέγρνπ: πιήζνο πθηζηάκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ, πιήζνο κέηξσλ
πνπ ιείπνπλ, αλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ θαηφπηλ
ηνλ έιεγρσλ ησλ κέηξσλ ειέγρνπ.
7. Βειηησηηθφ Πρέδην: αξηζκφο λέσλ κέηξσλ θηι
8. Δπηρεηξεζηαθή Ξαξαθνινχζεζε: αλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε θάζε ζηάδην,
αλ εθαξκφδνληαη επαξθψο ηα δηνξζσηηθά κέηξα ζε θάζε ζηάδην, αλ
εθαξκφδεηαη νξζά ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο θηι.
9. Αμηνιφγεζε: αξηζκφο παξαπφλσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ
πνηφηεηα ή ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ, αξηζκφο θαη απνηειέζκαηα
κηθξνβηαθψλ θαη θπζηθνρεκηθψλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ θηι.
10. Γηαρεηξηζηηθέο Δλέξγεηεο: πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επθνιία εθαξκνγήο
ηνπ.
11. πνζηεξηθηηθά Ξξνγξάκκαηα: αλ εθαξκφζηεθαλ, θηι.
12. Αλαζεψξεζε: αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελέξγεηεο φπσο πεξηνδηθνί έιεγρνη,
επηθαηξνπνίεζε θηι.
Ρν ΓΔ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πξφζζεησλ εξσηεκάησλ ζε θάζε πίλαθα,
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θαη επηιέγνληαο νπνηνδήπνηε πεδίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξείηαη ζρεηηθά κε
ηελ εξψηεζε θαη ην δεηνχκελν ηνπ πίλαθα.
Θαηφπηλ ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ πηλάθσλ θαη κέζσ αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο, ν
ρεηξηζηήο είλαη ζε ζέζε λα δεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ.
Νη εηζαγφκελεο πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζε ζπλνπηηθνχο πίλαθεο θαη ε πξφνδνο
ηνπ θάζε ζηαδίνπ παξνπζηάδεηαη κε θαηάιιεια γξαθήκαηα.
Ζ ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πέξαο ηεο Φάζεο ΗΗ, κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ.
β) Γηα ηελ απφθηεζε κηαο ζθαηξηθήο άπνςεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
Πρεδίνπ, πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεχζπλνπ
Φνξέα, ε ζπκπιήξσζε ησλ νπνίσλ ζα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν απφ ηα κέιε
ηεο νκάδαο εξγαζίαο φζν θαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο.
Ρν εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα είλαη πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη νη απαληήζεηο λα
αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθή βαζκνινγία (π.ρ. 0: δηαθσλψ απνιχησο, 1: δηαθσλψ, 2:
δε μέξσ, δελ απαληψ 3: ζπκθσλψ, 4: ζπκθσλψ απνιχησο).
Ζ ζεκαηνιφγηα ησλ εξσηήζεσλ λα αθνξά ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ πνζφηεηα ηνπ
πφζηκνπ λεξνχ αιιά θαη ζηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ
Αζθάιεηαο Λεξνχ.
Κε ηνλ ηξφπν απηφλ, ηα εξσηεκαηνιφγηα απνθηνχλ δηηηφ ξφιν, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη
σο κέζν αμηνιφγεζεο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ αιιά θαη ηαπηφρξνλα θαη σο κέζν
δεκνζηφηεηάο ηνπ.
Θαηφπηλ ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ θαη απφ ηνπο
θαηαλαισηέο, ε αμηνιφγεζε ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ δχλαηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κεζφδνπ SSAT (Supply System Assessment Tool).
Πχκθσλα κε απηήλ ηε κέζνδν, θάζε γσλία ηνπ πνιπγψλνπ αληηζηνηρεί ζηελ
θαηάζηαζε κηαο παξακέηξνπ/ζηαδίνπ πξνο αμηνιφγεζε θαη ελδεηθηηθά:
1. Νκάδα Πρεδίνπ
2. Ξεξηγξαθή ζπζηήκαηνο χδξεπζεο
3. Ξξνζδηνξηζκφο θαη εθηίκεζε θηλδχλσλ
4. Κέηξα ειέγρνπ θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο
5. Ξαξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο
6. Γηαρεηξηζηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο
7. Θαηαγξαθή θαη επηθνηλσλία
8. Αλαζεψξεζε ζρεδίνπ
Ρε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηφζν απφ ηα εκπιεθφκελα άηνκα φζν θαη απφ
ηνπο θαηαλαισηέο, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζή ηνπο θαη ελ ζπλερεία δχλαηαη λα
παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε (ζχλνιν παξακέηξσλ/ζηαδίσλ) πξνο αμηνιφγεζε ζε
ζρήκα φπσο ην αθφινπζν.Ζ βέιηηζηε θαηάζηαζε απεηθνλίδεηαη φηαλ ηα ζεκεία ησλ
παξακέηξσλ ζρεκαηίδνπλ έλα πξάζηλν πνιχγσλν φπσο νξίδεη ην έγρξσκν ππφβαζξν,
ήηνη ζε φια ηα ζηάδηα αμηνινγνχληαη φηη πιεξνχληαη νη ζηφρνη ηνπο θαηά 100%.
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αληηζηνηρνχλ

ζε

δηαθνξεηηθέο

 Ρν θόθθηλν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 0‐44,9% θαη θαηάζηαζε κε απνδεθηή.
 Ρν θίηξηλν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 45‐69,9% θαη θαηάζηαζε πνπ ρξήδεη
πξνζνρήο.
 Ρν πξάζηλν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 70‐100% θαη απνδεθηή θαηάζηαζε.

Πρήκα 4.5: Ξαξάδεηγκα Θαηάζηαζεο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο λεξνχ κε SSAT
(De Souza et al, 2010)

(β) Δλέξγεηεο αλαζεώξεζεο ζρεδίνπ
Ζ αλαζεψξεζε ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ έρεη σο ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε φηη
έρνπλ ιεθζεί ππφςε φινη νη θίλδπλνη θαη ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη ε πηζαλή κείσζε ηνπ πιήζνπο
θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκβάλησλ θαη ησλ έθηαθησλ παξαζηαηηθψλ πνπ
επεξεάδνπλ ή πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ.
Ωζηφζν, έθηαθηα πεξηζηαηηθά κπνξεί λα ζπλερίδνπλ λα ζπκβαίλνπλ.
Δπνκέλσο, ζην Πρέδην Αζθάιεηαο Λεξνχ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο
ηξνπνπνηήζεηο ψζηε, λα αληαπνθξίλεηαη ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Νη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη εμαζθαιίδνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο
Λεξνχ θαη ε νκάδα Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ ζα επηζεκάλεη ζέκαηα φπσο:
•

δπλαηφηεηεο γηα βειηίσζε,

•

πηπρέο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δελ εθαξκφδνληαη ζσζηά,
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•

επάξθεηα ησλ πφξσλ,

•

εάλ νη πξνβιεπφκελεο
πινπνηεζνχλ,

•

εάλ απαηηείηαη λα δνζεί έκθαζε ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη λα
δνζνχλ θίλεηξα γηα ην πξνζσπηθφ.

βειηηψζεηο

είλαη

πξαθηηθά

δπλαηφλ

λα

Ρα κέιε ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα έρνπλ πιήξε ελεκέξσζε γηα ην
ζχζηεκα χδξεπζεο θαζψο θαη λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ζηηο δηαδηθαζίεο. Ρα
αξρεία κπνξεί λα πεξηέρνπλ νξηζκέλεο θνξέο αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο θαη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα αλαθέξνπλ ιεηηνπξγίεο ηνπ εμνπιηζκνχ νη νπνίεο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρνπλ, θάηη πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα
ηνπ λεξνχ.
4.2

ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΘΖΘΝΛΡΩΛ
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ
ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ :
Ξίλαθαο 4.5: Θαζήθνληα αλά εκπιεθφκελν θνξέα

Δκπιεθόκελνη θνξείο

Θαζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο

ΓΔΑ ή/θαη Γήκνο

-

Γηάζεζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.

-

Ππκκεηνρή ζηε ζχληαμε κεληαίσλ αλαθνξψλ ζε θάζε ζέζε ηνπ
ζπζηήκαηνο χδξεπζεο & ηεο ηειηθήο αλαθνξάο εθαξκνγήο
Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.

-

Ππκκεηνρή ζηε ζχληαμε αλαζεσξεκέλνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο
Λεξνχ θαη ηειηθήο έθζεζεο.

-

Ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο χδξεπζεο.

Ρερληθόο Πύκβνπινο

Πχληαμε ησλ παξαδνηέσλ θαη ελδεηθηηθά:
-

Σαξηνγξάθεζε ζε GIS ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο θαη
απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.

-

Πχληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ δειηίσλ παξαθνινχζεζεο.

-

Πχληαμε Νδεγνχ Δθαξκνγήο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.

-

Δθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ησλ
θπζηθνρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ παξακέηξσλ, ζηηο πεγέο θαη
ζηνπο θαηαλαισηέο, ζε δηαπηζηεπκέλν (θαηά ISO 17025)
εξγαζηήξην.

-

Γηακφξθσζε δηαρεηξηζηηθνχ εξγαιείνπ (ΓΔ) θαη νδεγηψλ
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εθαξκνγήο

4.3

ηνπ.

-

Ππκκφξθσζε ΓΔ κε απνηειέζκαηα εθαξκνγήο Πρεδίνπ
Αζθάιεηαο Λεξνχ.

-

Γηακφξθσζε εξσηεκαηνινγίνπ πξνο θαηαλαισηέο θαη
αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο.

-

Ππλνιηθή αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε Πρεδίνπ Αζθάιεηαο
Λεξνχ.

-

πνζηήξημε θαη επηκνξθσηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
εξγνδφηε.

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ

Ν θαζαξφο ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο είλαη είθνζη (20) κήλεο.
Ππκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ ησλ εγθξίζεσλ ν ζπλνιηθφο ρξφλνο είλαη είθνζη
(24) κήλεο, απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο.
Ρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ δηαξζξψλνληαη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ζε:
 Ξαξαδνηέν 1: Ρν πξψην παξαδνηέν αθνξά ζηελ θαηαγξαθή πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο θαη πξνεηνηκαζία Νδεγνχ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ, θαη ζα
πεξηιακβάλεη:


Ξ1-1: Σαξηνγξάθεζε ζε GIS ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο σο έθζεζε
παξάζηαζεο κηαο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, πνπ ζα πεξηγξάθεη θαη’ ειάρηζηνλ
ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, ηα δεθαηέζζεξα (14) δειηία παξαθνινχζεζεο θαη
ηηο επηζπλαπηφκελεο ζε απηά απαξαίηεηεο αλαθνξέο είηε απηέο είλαη
πεξηγξαθηθέο είηε επεμεγεκαηηθέο.



Ξ1-2: Νδεγφο Δθαξκνγήο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.

Ν ρξφλνο εθπφλεζήο ηνπ νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.

 Ξαξαδνηέν 2: Ρν δεχηεξν παξαδνηέν αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ
Αζθάιεηαο Λεξνχ θαη ηηο Δξγαζηεξηαθέο Αλαιχζεηο. Θα πεξηιακβάλεη:


Ξ2-1: Κεληαίεο αλαθνξέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην θάζε ζηάδην ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξ. 4.1.2 θαη θαη’ ειάρηζηνλ:

38

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ
ΓΖΚΝΠ ΙΖΚΛΝ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ



ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΔΟΝ ΝΗΘΗΠΚΩΛ
ΚΟΗΛΑΠ, ΞΙΑΡ ΘΑΗ ΚΝΓΟΝ
ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΖΚΛΝ

Ξ2-2: Ρειηθή αλαθνξά εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.

Ρα πξσηνγελή ζηνηρεία γηα ηηο κεληαίεο αλαθνξέο ζα ρνξεγνχληαη απφ ην Γήκν. Ν
Πχκβνπινο αλαιακβάλεη ηελ απνδειηίσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξσηνγελψλ
ζηνηρείσλ, κε παξνπζία επηηφπνπ εθ’ φζνλ απηφ απαηηεζεί θαη ηελ ζχληαμε ηνπ
Ξαξαδνηένπ 2.
Ν ρξφλνο εθπφλεζήο ηνπ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ζρεηηθή εληνιή ηνπ
Αλαζέηνληνο Φνξέα.
 Ξαξαδνηέν 3: Ρν ηξίην παξαδνηέν αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πρεδίνπ
Αζθάιεηαο Λεξνχ θαη ζα πεξηιακβάλεη:


Ξ3-1: Γηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν (ΓΔ) θαη νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ.



Ξ3-2: Ππκπιήξσζε ΓΔ κε απνηειέζκαηα εθαξκνγήο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο
Λεξνχ



Ξ3-3: Δξσηεκαηνιφγην πξνο θαηαλαισηέο θαη απνηειέζκαηα έξεπλαο



Ξ3-4: Ππλνιηθή Αμηνιφγεζε Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.

Ν ρξφλνο εθπφλεζήο ηνπ νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ζρεηηθή εληνιή ηνπ
Αλαζέηνληνο Φνξέα.
 Ξαξαδνηέν 4: Αλαζεψξεζε ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ θαη Πχληαμε ηειηθήο
έθζεζεο
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Ξ4-1: Αλαζεσξεκέλν Πρέδην Αζθάιεηαο Λεξνχ



Ξ4-2: Πχληαμε Ρειηθήο Έθζεζεο

Ν ρξφλνο εθπφλεζήο ηνπ νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ζρεηηθή εληνιή ηνπ
Αλαζέηνληνο Φνξέα.
Ρν ρξνλνδηάγξακκα εθπφλεζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα:

Κχξηλα, 21-11-2017
Ζ Ππληάμαζα
ΚΞΑΙΡΕΖ ΣΑΟΗΡΗΛΖ
ΡΔΣΛΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

Κχξηλα, 21-11-2017
Θεσξήζεθε
Ζ πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο Ρ
ΒΝΙΓΑΟΝΞΝΙΝ ΝΙΓΑ
ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
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5. ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΑΗ ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖ
ΡΝ- ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΔΘΡΗΚΩΚΔΛΩΛ ΑΚΝΗΒΩΛ

42

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ
ΓΖΚΝΠ ΙΖΚΛΝ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΔΟΝ ΝΗΘΗΠΚΩΛ
ΚΟΗΛΑΠ, ΞΙΑΡ ΘΑΗ ΚΝΓΟΝ
ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΖΚΛΝ

5. ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΑΗ ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖ ΡΝ- ΡΔΣΝΠ
ΞΟΝΔΘΡΗΚΩΚΔΛΩΛ ΑΚΝΗΒΩΛ
5.1 ΓΔΛΗΘΑ
Πην παξφλ θεθάιαην ππνινγίδεηαη ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Πχκβαζεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ
πξνεθηηκψκελε ακνηβή γηα ηελ πξνο εθπφλεζε κειέηεο, φπσο απηή θαζνξίζηεθε
ζηνΡεχρνο 4 «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΩΛ».
Ν ππνινγηζκφο ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηεο
Αξηζκ. ΓΛΠγ /32129/ΦΛ 466 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ «Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη παξνρήο
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 δ
ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΔΘ 2519Β/ 20-7-2017).
Ζ παξαπάλσ πξνεθηίκεζε ηεο ακνηβήο πξνζαπμάλεηαη θαηά 15% γηα απξφβιεπηεο
δαπάλεο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 8.α. ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Λ.4412/16.
Πε φηη αθνξά ηηο απαηηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο, γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο, ρεκηθέο
θαη κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο, νη αλαιχζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε δηαπηζηεπκέλν
θαηά ISO 17025 εξγαζηήξην. Ζ θνζηνιφγεζή ηνπο έγηλε κε Ρηκέο Δκπνξίνπ.
Νη θνζηνινγήζεηο ησλ σο άλσ δεηγκαηνιεςηψλ έγηλαλ κε Ρηκέο Δκπνξίνπ.
5.2 ΑΟΘΟΑ ΑΚΝΗΒΖΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΝ
Ζ ακνηβή ηνπ Ρερληθνχ Ππκβνχινπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ρξφλν απαζρφιεζεο
επηζηήκνλα ζχκθσλα κε ην άξζξν ΓΔΛ.4Β, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 3:
Ιακβάλεηαη ε ηξέρνπζα ηζρχνπζα ηηκή ηθ = 1,203.
Άξζξν ΓΔΛ.4Β
Ακνηβή κεραληθώλ ή άιισλ επηζηεκόλσλ αλάινγα κε ηνλ ρξόλν απαζρόιεζεο
1. Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή ζε Δπξψ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ κεραληθνχ
ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνχλ ζηελ εθπφλεζε κειέηεο ακεηβφκελεο βάζεη
εηδηθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξφλν απαζρφιεζεο
αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο εμήο:
α) Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε: 300*ηθ
β) Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο απφ 10 έσο 20 έηε: 450*ηθ
γ) Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιχηεξεο ησλ 20 εηψλ: 600*ηθ, φπνπ ηθ είλαη ν
ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΛ.3.
2. Νη απνδεκηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 λννχληαη γηα απαζρφιεζε εληφο ή εθηφο έδξαο
(ζην εζσηεξηθφ) πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο εκεξψλ, ή, ζε πεξίπησζε κίαο κφλν εκέξαο
γηα απαζρφιεζε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ σξψλ. Γηα απαζρφιεζε κηθξφηεξε ησλ 5
σξψλ, ε σξηαία απαζρφιεζε νξίδεηαη ίζε πξνο ην 0,20 ησλ παξαπάλσ εκεξήζησλ
απνδεκηψζεσλ κε ειάρηζηε ακνηβή φρη κηθξφηεξε ησλ 150*ηθ. Πηελ αλσηέξσ ακνηβή
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λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ, γεληθψλ θαη εηδηθψλ
ππνζηεξηθηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ.
3. Ζ απνδεκίσζε αλζξσπνκήλα λνείηαη σο απνδεκίσζε 22 αλζξσπνεκεξψλ.
4. Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή ζε επξψ γηα ηελ παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ κεραληθνχ
ή άιινπ επηζηήκνλα, εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη κε απνδεδεηγκέλα εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο ζηελ νξγάλσζε ή ζε κεζφδνπο θαηαζθεπήο εηδηθψλ, ζχλζεησλ ή πνιχπινθσλ
έξγσλ κπνξεί λα εθηηκεζεί έσο ην δηπιάζην ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ πνπ
νξίδνληαη ζηε παξαγξ. 1, πάληα αλάινγα ηνπ ρξφλνπ ηεο απνδεδεηγκέλεο εκπεηξίαο
θαη εθφζνλ ε απαζρφιεζε είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο.
Ωο ηέηνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ε εκπεηξία ζε γξακκέο θαη
ζηαζκνχο κεηξφ, ζήξαγγεο, εηδηθέο αληηζηεξίμεηο ζε αζηηθέο θαη δνκεκέλεο πεξηνρέο,
γέθπξεο κε πξνβιήκαηα ζεκειίσζεο, ή γέθπξεο εηδηθήο κνξθήο φπσο θξεκαζηέο,
θαισδησηέο, πξνβνινδνκήζεηο. κε πξνψζεζε, εηδηθά ιηκεληθά έξγα κε πξνβιήκαηα
έδξαζεο. ππνζαιάζζηα έξγα, κεγάια ή κε εηδηθά πξνβιήκαηα ζεκειίσζεο θξάγκαηα,
δηάδξνκνη, ηξνρφδξνκνη ή δάπεδα ζηάζκεπζεο αεξνιηκέλσλ ζεκειηνχκελνη ζε
ζαιάζζηεο εθηάζεηο, εηδηθά νηθνδνκηθά έξγα κε ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθέο απαηηήζεηο
φπσο δηαηεξεηέα λενθιαζηθά θηίξηα, κλεκεία θιπ.
Γηα ηελ έληαμε ζε δηαθήξπμε παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ
ηεο παξαγξάθνπ απηήο, απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Γεκ. Δξγσλ (Ρκ.
Κειεηψλ) ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ .ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ.
Πηελ παξνχζα πεξίπησζε ζα απαηηεζνχλ επηζηήκνλεοεκπεηξίαο κέρξη 10 έηε,
φπνπ ε ακνηβή ηνπο ππνινγίδεηαη ζε:
300 Σ ηθ = 300 Σ 1,203 = 360,90 € / εκέξα
Κε βαζηθφ γλψκνλα ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχληαμε ησλ
παξαδνηέσλ έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο ησλ
επηζηεκνληθά άξηησλ κειεηψλ, αθνινπζεί ε εθηίκεζε θαη ε θαηαλνκή ρξφλνπ
απαζρφιεζεο (ζε εκέξεο) θάζε θαηεγνξίαο κειεηεηψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξηηα
εθπφλεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ελ ιφγσ Κειέηεο, βάζεη ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ φπσο
απηφ πεξηγξάθεθε ζην Ρεχρνο 4 «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ
ΞΖΟΔΠΗΩΛ».
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Ξαξαδνηέν

1
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Θαη. 13
«Κειέηεο
δξαπιηθώλ
έξγσλ»

Θαη. 17
«Σεκηθέο
Κειέηεο θαη
Έξεπλεο»

Ξ1-1 : Σαξηνγξάθεζε ζε GIS ηνπ ζπζηήκαηνο
χδξεπζεο σο έθζεζε παξάζηαζεο κηαο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο, πνπ ζα πεξηγξάθεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα
ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, ηα δεθαηέζζεξα (14) δειηία
παξαθνινχζεζεο θαη ηηο επηζπλαπηφκελεο ζε απηά
απαξαίηεηεο αλαθνξέο είηε απηέο είλαη πεξηγξαθηθέο
είηε επεμεγεκαηηθέο.

10

5

Ξ1-2 : Νδεγφο Δθαξκνγήο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ

10

-

20

5

20

12

10

3

30

15

Ξ3-1 : Γηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν (ΓΔ) θαη νδεγίεο
εθαξκνγήο ηνπ

5

2

Ξ3-2 : Ππκπιήξσζε ΓΔ κε απνηειέζκαηα εθαξκνγήο
Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ

-

-

Ξ3-3 : Δξσηεκαηνιφγην πξνο θαηαλαισηέο θαη
απνηειέζκαηα έξεπλαο

-

-

Ξ3-4 : Ππλνιηθή Αμηνιφγεζε Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ

2

1

7

3

Ξ4-1 : Αλαζεσξεκέλν Πρέδην Αζθάιεηαο

5

2

Ξ4-2 : Πχληαμε Ρειηθήο Έθζεζεο

3

-

8

2

65

25

Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ελεξγεηώλ γηα ηελ άξηηα
ζύληαμε ηεο Κειέηεο

Πύλνιν εκεξώλ απαζρόιεζεο αλά εηδηθόηεηα Ξαξαδνηένπ 1

2

Ξ2-1 : Κεληαίεο αλαθνξέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ
αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θάζε ζηάδην ηνπ
ζπζηήκαηνο χδξεπζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ. 4.1.2 θαη θαη’ ειάρηζηνλ
Ξ2-2 : Ρειηθή αλαθνξά εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ
Αζθάιεηαο Λεξνχ

Πύλνιν εκεξώλ απαζρόιεζεο αλά εηδηθόηεηα Ξαξαδνηένπ 2

3

Πύλνιν εκεξώλ απαζρόιεζεο αλά εηδηθόηεηα Ξαξαδνηένπ 3
4

Πύλνιν εκεξώλ απαζρόιεζεο αλά εηδηθόηεηα Ξαξαδνηένπ 4
Γεληθό ζύλνιν εκεξώλ απαζρόιεζεο αλά εηδηθόηεηα

5.3 ΝΚΑΓΑ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΝ, ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
ΔΞΗΚΔΟΝΠ ΑΚΝΗΒΩΛ
Πηελ παξνχζα πεξίπησζε, ζα απαηηεζνχλ επηζηήκνλεο ησλ θάησζη θαηεγνξηψλ:
5.3.1 Θαηεγνξία 13: Κειέηεο πδξαπιηθώλ έξγσλ (εγγεηνβειηησηηθώλ
έξγσλ, θξαγκάησλ, πδξεύζεσλ, απνρεηεύζεσλ) θαη δηαρείξηζεο
πδαηηθώλ πόξσλ
Ρν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο ζα αθνξά ηδίσο:


Ρελ ραξηνγξάθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο θαη απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ζε πεξηβάιινλ GIS.
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Ρελ ζχληαμεησλ δειηίσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο
(πεγέο/γεσηξήζεηο, έξγα κεηαθνξάο λεξνχ απφ πεγέο/γεσηξήζεηο, ηακηεπηήξεο,
δεμακελέο, αληιηνζηάζηα).



Ρελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ελδερφκελσλ θηλδχλσλ ζηηο ζέζεηο πεγψλ/
γεσηξήζεσλ, δεμακελψλ/αληιηνζηαζίσλ θαη έξγσλ κεηαθνξάο λεξνχ,



Ρελ πεξηγξαθή πθηζηάκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ.



Ρελ ζχληαμε νδεγνχ εθαξκνγήο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.



Ρελ ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ παξαθνινχζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ
Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.



Ρελ δηακφξθσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ εξγαιείνπ (ΓΔ) θαη ησλ νδεγηψλ εθαξκνγήο
ηνπ.



Ρελ ζπκκφξθσζε ηνπ ΓΔ κε απνηειέζκαηα εθαξκνγήο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο
Λεξνχ.



Ρελ δηακφξθσζε εξσηεκαηνινγίνπ πξνο θαηαλαισηέο θαη ηελ αμηνιφγεζε
απνηειεζκάησλ έξεπλαο.



Ρελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.



Ρελ ζχληαμε ηεο Ρειηθήο Έθζεζεο.



Ρελ θαηάξηηζε – επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Φνξέα.

Νη εκέξεο απαζρφιεζεο αλά θάζε εθπφλεζεο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ, θαη νη
ακνηβέο ηνπο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ θάησζη πίλαθα:
Ππλνιηθέο
εκέξεο
απαζρόιεζεο

Έηε εκπεηξίαο
απαζρνινύκελνπ
επηζηήκνλα

Ζκέξεο
απαζρόιεζεο
επηζηήκνλα

Ακνηβή αλά
αλζξσπνεκέξα
απαζρόιεζεο

Πύλνιν
Ακνηβήο
(€)

Φάζε 1

20

<10 έηε

20

360,90

7.218,00

Φάζε 2

30

<10 έηε

30

360,90

10.827,00

Φάζε 3

15
65

<10 έηε

15

360,90
Πύλνιν:

5.413,50
23.458,50

Πύλνιν:

5.3.2 Θαηεγνξία 17: Σεκηθέο Κειέηεο θαη Έξεπλεο
Ρν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο ζα αθνξά:


Ππκκεηνρή ζηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ελδερφκελσλ θηλδχλσλ ζηηο ζέζεηο
πεγψλ/ γεσηξήζεσλ, δεμακελψλ/αληιηνζηαζίσλ θαη έξγσλ κεηαθνξάο λεξνχ.



Ππκκεηνρή ζηε ζχληαμε ηνπ Νδεγνχ εθαξκνγήο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ,
ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ εθπφλεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
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δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζχκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ
ζηελ παξ. 4.1.2 ηνπ Ρεχρνπο 4 «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ
ΞΖΟΔΠΗΩΛ».


Ρελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ
αλαιχζεσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 4.1.2 ηνπ Ρεχρνπο 4 «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΩΛ».



Ππκκεηνρή ζηε ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ παξαθνινχζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα
εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.



Ππκκεηνρή ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ.

Νη εκέξεο απαζρφιεζεο αλά θάζε εθπφλεζεο ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ, θαη νη
ακνηβέο ηνπο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ θάησζη πίλαθα:

Φάζε 1
Φάζε 2
Φάζε 3

Πύλνιν:

Ππλνιηθέο
εκέξεο
απαζρόιεζεο

Έηε εκπεηξίαο
απαζρνινύκελνπ
επηζηήκνλα

Ζκέξεο
απαζρόιεζεο
επηζηήκνλα

5
15
5
25

<10 έηε
<10 έηε
<10 έηε

5
15
5

Ακνηβή αλά
αλζξσπνεκέξα
απαζρόιεζεο

360,90
360,90
360,90
Πύλνιν:

Πύλνιν
Ακνηβήο
(€)

1.804,50
5.413,50
1.804,50
9.022,50

Ξιένλ ηεο σο άλσ πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο βάζεη εκεξψλ απαζρφιεζεο, ζηελ θαηεγνξία
17, ζα πξνζηεζεί θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ φπσο εθηηκάηαη ζηελ
παξ. 5.4 ηνπ παξφληνο.
5.4 ΘΝΠΡΝΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΩΛ ΑΛΑΙΠΔΩΛ
Νη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ησλ θπζηθνρεκηθψλ, ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ
παξακέηξσλ ζα αθνξνχλ:
1. ηα ζεκεία πδξνιεςίαο (πεγέο, γεσηξήζεηο, πεγάδηα), θαη
2. ηηο βξχζεο ησλ θαηαλαισηψλ.
Ζ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαθνινχζεζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12)
κήλεο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ελφο εηήζηνπ θχθινπ παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί
κία ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θαη ηηο κεηαβνιέο
πνπ επηδέρεηαη απφ ηηο επνρηαθέο ή ηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο.
Νη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025
εξγαζηήξην.
5.4.1

Ξνζόηεηεο θαη
πδξνιεςίαο

Θόζηνο

εξγαζηεξηαθώλ

αλαιύζεσλ

ζηα

ζεκεία

Βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πδξνιεςίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ΕΞ ηεο πεξηνρήο
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κειέηεο, ζα εμεηαζζνχλ 17 γεσηξήζεηο θαη 4 πεγέο, φπνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δείγκαηα απφ θάζε πδξνιεςία γηα έλαλ εηήζην θχθιν:
- (17+4)*2=42 δείγκαηα
Βάζε έξεπλαο αγνξάο:
- ην θφζηνο θάζε δεηγκαηνιεςίαο αλέξρεηαη ζηα 13,72 € (πιένλ ΦΞΑ)
- ην θφζηνο αλάιπζεο ηνπ θάζε δείγκαηνο αλέξρεηαη ζηα 200,00 € (πιένλ ΦΞΑ 24%)
Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην θφζηνο ησλ κεηξήζεσλ ζηηο πεγέο πδξνιεςίαο
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ θάησζη πίλαθα:
Αξηζκόο
δεηγκάησλ

Θόζηνο
Αλάιπζεο
(€)

42

213,72
Πύλνιν

Γαπάλε
αλαιύζεσλ
(€)
8.976,15
8.976,15

5.4.2 Ξαξαθνινύζεζε ζηνλ Θαηαλαισηή
Ζ ειάρηζηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ έρεη ππνινγηζηεί ζηνλ Ξίλαθα 4.4
ηνπ Ρεχρνπο 4 «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΩΛ». Βάζεη
απηνχ ηνπ πίλαθα, γηα ην ζχλνιν ησλ ΕΞ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ν απαηηνχκελνο εηήζηνο
αξηζκφο δεηγκάησλ είλαη:


Νκάδα Α:14



Νκάδα Β: 3



Πχλνιν: 17

Βάζε έξεπλαο αγνξάο:
-

ην θφζηνο δεηγκαηνιεςίαο αλέξρεηαη ζηα 11,00 € (πιένλ ΦΞΑ),

-

ην θφζηνο αλάιπζεο ηνπ θάζε δείγκαηνο γηα αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ηεο Νκάδαο
Α αλέξρεηαη ζηα 60,00 € (πιένλ ΦΞΑ), θαη

-

ην θφζηνο αλάιπζεο ηνπ θάζε δείγκαηνο γηα αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ηεο Νκάδαο
Β, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξακέηξσλ ηεο Ππκπιεξσκαηηθήο Ξαξαθνινχζεζεο,
αλέξρεηαη ζηα 325,00 € (πιένλ ΦΞΑ.

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ζηηο βξχζεο ησλ
θαηαλαισηψλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ θάησζη πίλαθα:

Νκάδα Α
Νκάδα Β

Γαπάλε
αλαιύζεσλ
(€)

Αξηζκόο
δεηγκάησλ

Θόζηνο
Αλάιπζεο
(€)

14

71,00

994,00€

3

336,00

1.008,00€
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2.002,00€

5.4.3 Ππλνιηθό Θόζηνο Δξγαζηεξηαθώλ Αλαιύζεσλ γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο,
ρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο.
Α/Α

Θαηεγνξία

1

Ακνηβή
(€)

Αξηζκόο
δεηγκάησλ

Θόζηνο
Αλάιπζεο
(€)

Ξαξαθνινπζήζεηο ζηελ πεγή
πδξνιεςίαο

42

213,72

8.976,15 €

2

Νκάδα Α

14

71,00

994,00 €

3

Νκάδα Β + Ππκπιεξσκαηηθή
Ξαξαθνινχζεζε

3

336,00

1.008,00 €

Πύλνιν:

10.978,15 €

5.5 ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΛΝΙΗΘΖΠ ΑΚΝΗΒΖΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΝ
Ππλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο πξνθχπηεη ε εθηηκψκελε ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ
Ρερληθνχ Ππκβνχινπ (ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο) σο εμήο:
Α/Α

Θαηεγνξία

CPV

1

Θαηεγνξία 13:
δξαπιηθέο Κειέηεο

Δπηκέξνπο
Ακνηβή
(€)
23.458,50

71800000-6

2

Θαηεγνξία 17: Σεκηθέο Κειέηεο
θαη Έξεπλεο

3

Δξγαζηεξηαθέο Αλαιχζεηο
Φπζηθνρεκηθψλ θαη
Κηθξνβηνινγηθψλ παξακέηξσλ

71900000-7

9.022,50

Ππλνιηθή
Ακνηβή
(€)
23.458,50
20.000,65

10.978,15

Πύλνιν 1:

43.459,15

Απξφβιεπηα 15%

6.518,87

Πύλνιν 2:

49.978,02

ΦΞΑ (24%)

11.994,72

Πύλνιν κε ΦΞΑ:

61.972,74
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ
ΓΖΚΝΠ ΙΖΚΛΝ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΔΟΝ ΝΗΘΗΠΚΩΛ
ΚΟΗΛΑΠ, ΞΙΑΡ ΘΑΗ ΚΝΓΟΝ
ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΖΚΛΝ

Ζ αλσηέξσ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο αλαιχεηαη αλά ζηάδην νινθιήξσζεο
ησλ Ξαξαδνηέσλ σο εμήο:
ΔΘΡΗΚΩΚΔΛΖ ΑΜΗΑ (ζε
επξώ)

ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ
Ξαξαδνηέν 1: Θαηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη
πξνεηνηκαζία Νδεγνχ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ

9.022,50

Ξαξαδνηέν 2: Δθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ
θαη Δξγαζηεξηαθέο Αλαιχζεηο

27.218,65

Ξαξαδνηέν 3: Αμηνιφγεζε ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ

3.609,00

Ξαξαδνηέν 4: Αλαζεψξεζε ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ
θαη Πχληαμε ηειηθήο έθζεζεο

3.609,00

Ππλνιηθή εθηηκώκελε αμία ρσξίο απξόβιεπηα &
Φ.Ξ.Α.

43.459,15

Απξφβιεπηα 15%
Ππλνιηθή εθηηκώκελε αμία ρσξίο Φ.Ξ.Α.
ΦΞΑ (24%)
Ππλνιηθή εθηηκώκελε αμία κε Φ.Ξ.Α.

6.518,87
49.978,02
11.994,72
61.972,74

Κχξηλα, 21-11-2017
Ζ Ππληάμαζα
ΚΞΑΙΡΕΖ ΣΑΟΗΡΗΛΖ
ΡΔΣΛΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

Κχξηλα, 21-11-2017
Θεσξήζεθε
Ζ πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο Ρ
ΒΝΙΓΑΟΝΞΝΙΝ ΝΙΓΑ
ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ
ΓΖΚΝΠ ΙΖΚΛΝ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΔΟΝ ΝΗΘΗΠΚΩΛ
ΚΟΗΛΑΠ, ΞΙΑΡ ΘΑΗ ΚΝΓΟΝ
ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΖΚΛΝ

ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΔΟΝ ΝΗΘΗΠΚΩΛ
ΚΟΗΛΑΠ, ΞΙΑΡ ΘΑΗ ΚΝΓΟΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΖΚΛΝ

6. ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ
ΓΖΚΝΠ ΙΖΚΛΝ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΔΟΝ ΝΗΘΗΠΚΩΛ
ΚΟΗΛΑΠ, ΞΙΑΡ ΘΑΗ ΚΝΓΟΝ
ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΖΚΛΝ

ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΔΟΝ ΝΗΘΗΠΚΩΛ
ΚΟΗΛΑΠ, ΞΙΑΡ ΘΑΗ ΚΝΓΟΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΖΚΛΝ

7. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ (ΓΗΑΘΖΟΜΖ, ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΡΔΓ)
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