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1 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας        

(GR-09), όπως αναθεωρήθηκε με το ΦΕΚ 4676/Β/29-12-2017 και ισχύει, αποτελεί το βασικό 

εργαλείο για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των 

επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων του Δήμου Φλώρινας. Τα ΣΔΛΑΠ 

περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα Μέτρων όπου προσδιορίζονται οι δράσεις και οι ενέργειες 

που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ για την «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων», από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. 

Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων των παραπάνω Σχεδίων Διαχείρισης περιλαμβάνει δύο 

κατηγορίες μέτρων, τα βασικά και τα συμπληρωματικά. Στο ΣΔΛΑΠ Δυτικής Μακεδονίας, στο 

οποίο εμπίπτει το σύνολο της έκτασης του Δ. Φλώρινας, στο βασικό μέτρο με κωδικό 

M09B0404 , προτείνεται η υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) σε μεγάλες Δ.Ε.Υ.Α., 

όπως η ΔΕΥΑ Φλώρινας. Στην Τροποποίηση του ΣΔΛΑΠ Δυτικής Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα στο βασικό μέτρο M09B0404, το οποίο αποτελεί συνέχεια του ΟΜ03-05, 

αναφέρεται ότι τα ΣΑΝ μετά την Έγκριση τους θα κοινοποιούνται στη Δ/νση Υδάτων.  

Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά στα όρια ποιότητας του πόσιμου νερού δεν εξαντλεί 

το όλο πρόβλημα διασφάλισης ασφαλούς πόσιμου νερού από τις Αρμόδιες Αρχές, καθώς η 

επίλυση των προβλημάτων δεν εξασφαλίζεται μόνο με τη θέσπιση κατάλληλων ορίων και την 

εποπτεία τήρησής των, αλλά προϋποθέτει μία ευρύτερη προσέγγιση, που να καλύπτει και 

προβλήματα δυνατοτήτων επίτευξης των τιθέμενων ορίων (π.χ. μέθοδοι επεξεργασίας, 

τεχνολογικές δυνατότητες, τρόποι λειτουργίας), επαρκούς προστασίας των 

προσλαμβανομένων νερών (προστασία φυσικών υδάτινων σωμάτων) και λειτουργίας και 

προστασίας του δικτύου διανομής (δευτερογενείς ρυπάνσεις, σφάλματα συνδέσεων κλπ.). 

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την 

ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, 

υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην 

ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. 

Συγκεκριμένα, τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού διασφαλίζουν: 

 την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή, 

 τη σωστή επεξεργασία του ύδατος, ώστε να είναι κατάλληλο για πόση, 

 τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων 

αυτών. 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα Σχέδιο Ασφάλειας Νερού συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Το μείζον πλεονέκτημα στο σχεδιασμό του, είναι ότι δύναται να εφαρμοστεί σε όλα τα 

είδη συστήματος ύδρευσης ανεξαρτήτου μεγέθους ή πολυπλοκότητάς τους. 
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 Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί ένα δυναμικό και πρακτικό εργαλείο για τη 

διασφάλιση ποιότητας του πόσιμου νερού και όχι μία ακόμη επιχειρησιακή 

διαδικασία. 

 Το κάθε σχέδιο είναι μοναδικό και αφορά σε συγκεκριμένο σύστημα ύδρευσης. Δε 

δύναται η πιστή αναπαραγωγή του σε άλλα συστήματα πέρα από αυτό για το οποίο 

έχει σχεδιαστεί. 

 Το εκάστοτε Σχέδιο Ασφάλειας Νερού απαιτεί αρχικά χρηματοδότηση για την 

εφαρμογή του, μακροπρόθεσμα όμως στοχεύει στην εξοικονόμηση χρημάτων. 

 Η εκπόνησή του είναι αποτέλεσμα συνδυασμού εργασίας γραφείου και εργασίας 

πεδίου. 

 Κατά την έναρξη εκπόνησης ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού λαμβάνονται υπόψη και 

αξιολογούνται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από 

προηγούμενους ελέγχους. 

 Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα στάδια εκτίμησης του κινδύνου και της 

αξιολόγησης της επικινδυνότητας ώστε να εξακριβωθεί το πλήθος και το είδος των 

πραγματικών κινδύνων που απειλούν το σύστημα καθώς και η λήψη των ορθών 

μέτρων ελέγχου. 

 Η επιχειρησιακή παρακολούθηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μεθοδολογίας 

του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

Η ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, θα πρέπει να απαρτίζεται κάθε φορά από άτομα 

ειδικά καταρτισμένα επί του αντικειμένου, τα οποία είναι και αρμόδια για την κατάλληλη 

ενημέρωση και επιμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων στο εκάστοτε σύστημα 

υδροδότησης. 

Τα κύρια στοιχεία ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

 Εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος ύδρευσης. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί αν 

το υπάρχον σύστημα διανομής νερού μπορεί να αποδώσει πόσιμο νερό που να 

ικανοποιεί τους ποιοτικούς στόχους της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την προστασία 

της δημόσιας υγείας. Η εκτίμηση αυτή, αφορά στον προσδιορισμό των πιθανών 

κινδύνων σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης, το μέγεθος του κινδύνου, καθώς 

και τα κατάλληλα μέτρα που μπορούν να αναγνωριστούν για τη μετρίαση του ρίσκου 

και την επίτευξη του ποιοτικού και ποσοτικού στόχου για το πόσιμο νερό με 

επακόλουθη την προστασία της δημόσιας υγείας. 

 Επιχειρησιακή παρακολούθηση κατάλληλης φύσης και συχνότητας, σε συγκεκριμένα 

σημεία στην αλυσίδα παροχής νερού για το κάθε μέτρο που αναγνωρίζεται, έτσι ώστε 

να εντοπίζεται εγκαίρως οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιθυμητή απόδοση. Η 

παρακολούθηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον έλεγχο και 

παρακολούθηση της ποιότητας από τις Υπηρεσίες Ύδρευσης, αλλά δρα ως 

ενδιάμεσος, συμπληρωματικός, μηχανισμός ελέγχου ποιότητας, μεταξύ των 

υπεύθυνων φορέων αρχών και του τελικού χρήστη. 
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 Καταγραφή των διαχειριστικών ρυθμίσεων, όπως οι λεπτομέρειες του συστήματος 

εκτίμησης κινδύνου, η επιχειρησιακή παρακολούθηση και διαπίστευση ποιότητας, με 

την αναλυτική περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας σε μια διαδικασία ρουτίνας, 

καθώς και η περιγραφή των διαχειριστικών ενεργειών σε περιπτώσεις διακινδύνευσης 

της ανθρώπινης υγείας οφειλόμενης σε μη αποδεκτή ποιότητα του πόσιμου νερού. 

Συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών για την εξασφάλιση του 

βέλτιστου αποτελέσματος και καθορισμός εκπαιδευτικής κατάρτισης των 

απασχολούμενων με τα Σχέδια. 

Τα βασικά βήματα της μεθοδολογικής προσέγγισης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός 

Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι τα ακόλουθα: 

1. Στελέχωση μιας ομάδας που να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για το 

σχεδιασμό των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. 

2. Περιγραφή όλων των σταδίων του συστήματος ύδρευσης. 

3. Προσδιορισμός όλων των πιθανών κινδύνων που είναι δυνατόν να απειλήσουν την 

ασφάλεια του νερού σε οποιοδήποτε στάδιο του συστήματος υδροδότησης και 

εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους. 

4. Προσδιορισμός και αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου για την 

αντιμετώπιση του κάθε κινδύνου. 

5. Εφαρμογή βελτιωμένου σχεδίου εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

6. Σχεδιασμός παρακολούθησης των μέτρων ελέγχων (ή αλλιώς των «πολλαπλών 

φραγμάτων»). 

7.  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. 

8. Προετοιμασία διαχειριστικών ενεργειών. 

9. Ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών. 

10. Προγραμματισμός περιοδικών αναθεωρήσεων των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. 

11. Αναθεώρηση των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού κατόπιν έκτακτου περιστατικού. 

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για τη διασφάλιση της 

ποιότητας του πόσιμου νερού στο σύστημα ύδρευσης, ήτοι από την πηγή έως και τον 

καταναλωτή με βάση τη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις. Η 

σύνταξη και εφαρμογή του, αποτελεί πρόκληση για τους υπεύθυνους φορείς, τα στελέχη των 

οποίων μακροπρόθεσμα εξοικειώνονται με αυτό, το βελτιστοποιούν και εν τέλει 

επωφελούνται από την εφαρμογή του, ενώ η επιτυχία της εφαρμογής του κρίνεται στην καλή 

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας πλήρους 

οργανωμένης διαδικασίας. 
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2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκπόνηση και εφαρμογή ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι αποτέλεσμα συνδυασμένης 

εργασίας γραφείου και εργασίας πεδίου, η οποία πραγματοποιείται από ομάδα υλοποίησης 

που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από ομάδα εργασίας της Δ.Ε.Υ.Α. 

Φλώρινας (στο εξής «Δ.Ε.Υ.Α.») και ομάδα εργασίας ειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικών 

(στο εξής «Ανάδοχος»). 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης συνίσταται στην εκπόνηση, εφαρμογή και 

αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Φλώρινας, έτσι ώστε να πληρούνται σε 

κάθε περίπτωση οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «σχετικά 

με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και με απώτερο σκοπό τη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο 

σύστημα ύδρευσης του πόσιμου νερού. 

Το αντικείμενο του Αναδόχου στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης διακρίνεται σε τρεις 

επιμέρους φάσεις: 

 

Φάση Ι: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία οδηγού εφαρμογής 

Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Ι, συγκροτείται η ομάδα υλοποίησης του Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού, συλλέγονται οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ύδρευσης, εν 

συνεχεία αξιολογούνται τα συλλεγμένα στοιχεία ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητά 

τους και την αναγκαιότητα επικαιροποίησής τους. Προσδιορίζονται και αξιολογούνται τα 

υφιστάμενα μέτρα, τα οποία εξετάζονται ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά 

τους και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την αστοχία στη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης 

κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών. Ορίζονται οι ζώνες παροχής ύδρευσης με 

υδρογεωλογικά κριτήρια, και καθορίζονται οι απαιτούμενες εργαστηριακές αναλύσεις. 

Υποστηρίζεται η Υπηρεσία για τη Διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και προδιαγραφών 

των εργαστηριακών αναλύσεων. 

 

Φάση ΙΙ: Εφαρμογή οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης ΙΙ, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αποτύπωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης της Φάσης Ι, και πραγματοποιείται η εφαρμογή του Σχεδίου 

Ασφάλειας Νερού σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής.  

 

Φάση ΙΙΙ: Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

Βασικό στόχο της Φάσης ΙΙΙ αποτελεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών 

κατά την εφαρμογή του οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, με την υποστήριξη κατάλληλου 

διαχειριστικού εργαλείου και εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του για την αποφυγή 

και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων. 
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Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σε κάθε Φάση, καθώς και τα καθήκοντα και οι 

υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του παρόντος Τεύχους. 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού θα στηριχθεί στις αναλυτικές προδιαγραφές της 

Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, όπως αυτές συντάχθηκαν στα πλαίσια του έργου «Τεχνική 

Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής 

της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και τη διερεύνηση δυνατοτήτων 

υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)», προσαρμοσμένες στο ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο και ιδιαίτερα στην ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 «Ποιότητα 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» (ΦΕΚ Β’3282/2017). 
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3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

3.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Ο Δήμος Φλώρινας είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας που συστάθηκε το 2011 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από τη 

συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Φλώρινας, Κάτω Κλεινών, Περάσματος και Μελίτης.    

Η έκταση του νέου Δήμου είναι 827,62 τ.χλμ και ο πληθυσμός του είναι 32.881 κάτοικοι, 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου είναι η Φλώρινα. Οι Δημοτικές 

Ενότητες του δήμου Φλώρινας είναι τέσσερις: η Δημοτική Ενότητα Κάτω Κλεινών, η Δημοτική 

Ενότητα Μελίτης, η Δημοτική Ενότητα Περάσματος και η Δημοτική Ενότητα Φλώρινας 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 
ΚΛΕΙΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Αγία Παρασκευή 136 

Τοπική Κοινότητα Ακρίτα Ακρίτας  100 

Τοπική Κοινότητα Άνω Καλλινίκης Άνω Καλλινίκη 275 

Τοπική Κοινότητα Άνω Κλεινών Άνω Κλειναί 179 

Τοπική Κοινότητα Εθνικού Εθνικό 58 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλλινίκης Κάτω Καλλινίκη 85 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Κλεινών Κάτω Κλειναί 394 

Τοπική Κοινότητα Κλαδορράχης 
Κλαδορράχη, Κοίμησις της 
Θεοτόκου 

97 

Τοπική Κοινότητα Κρατερού Κρατερό 84 

Τοπική Κοινότητα Μαρίνης Μαρίνα 120 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Τοπική Κοινότητα Μεσοκάμπου Μεσόκαμπος 67 

Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου Μεσοχώρι 358 

Τοπική Κοινότητα Νέου Καυκάσου Νέος Καύκασος 229 

Τοπική Κοινότητα Νίκης Νίκη 273 

Τοπική Κοινότητα Παρορείου Παρόρειο  23 

Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου Πολυπλάτανο  257 

 

Δημοτική Ενότητα Μελίτης: Σύνολο Πληθυσμού: 5.927 

Τοπική Κοινότητα Αχλάδας Αχλάδα, Άνω Αχλάδα, Γιουρούκι 404 

Τοπική Κοινότητα Βεύης Βεύη 663 

Τοπική Κοινότητα Ιτέας Ιτέα 542 

Τοπική Κοινότητα Λόφων Λόφοι 355 

Τοπική Κοινότητα Μελίτης Μελίτη  1.432 

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρακίου Νεοχωράκι, Άγιος Αθανάσιος 518 

Τοπική Κοινότητα Παλαίστρας Παλαίστρα 289 

Τοπική Κοινότητα Παππαγιάννη Παππαγιάννης 581 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%8D%CE%B7_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%86%CE%BF%CE%B9_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Τοπική Κοινότητα Σιταριάς Σιταριά  718 

Τοπική Κοινότητα Σκοπού Σκοπός 114 

Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου Τριπόταμος 311 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Περάσματος: Σύνολο Πληθυσμού: 4.234 

Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Βαρθολομαίου 

Άγιος Βαρθολομαίος, Σταθμός 
Βεύης 

213 

Τοπική Κοινότητα Αμμοχωρίου Αμμοχώρι 1.250 

Τοπική Κοινότητα Άνω Υδρούσσης Άνω Υδρούσσα 229 

Τοπική Κοινότητα Ατραπού Ατραπός  150 

Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής Δροσοπηγή 239 

Τοπική Κοινότητα Κολχικής Κολχική 231 

Τοπική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς Λεπτοκαρυά 62 

Τοπική Κοινότητα Περάσματος Πέρασμα 435 

Τοπική Κοινότητα Πολυποτάμου Πολυπόταμος 314 

Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλέας Τριανταφυλλέα 64 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Τοπική Κοινότητα Τροπαιούχου Τροπαιούχος 323 

Τοπική Κοινότητα Υδρούσσης Υδρούσσα 304 

Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου Φλάμπουρο 420 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Φλώρινας: Σύνολο Πληθυσμού: 19.985 

Δημοτική Κοινότητα Φλωρίνης Φλώρινα   17.907 

Τοπική Κοινότητα Αλώνων Άλωνα 211 

Τοπική Κοινότητα Αρμενοχωρίου Αρμενοχώρι  986 

Τοπική Κοινότητα Κορυφής Κορυφή 0 

Τοπική Κοινότητα Μεσονησίου Μεσονήσι 198 

Τοπική Κοινότητα Πρώτης Πρώτη 120 

Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς Σκοπιά 563 

Τοπική Κοινότητα Τριβούνου Τρίβουνο, Καλογερίτσα 0 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B1_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
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3.2  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι Δ.Ε. που εξετάζονται είναι οι : 

 Κ. Κλεινών 

 Μελίτης 

 Περάσματος 

Στην Δ.Ε. Κ. Κλεινών όλες οι Τοπικές Κοινότητες υδρεύονται αυτόνομα από πηγές ή και 

γεωτρήσεις. Οι Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, Νίκης και Πολυπλάτανου υδρεύονται από κοινή 

γεώτρηση όπως και οι Τ.Κ. Άνω και Κάτω Καλλινίκης. 

Στην Δ.Ε. Μελίτης όλα τα χωριά υδρεύονται από επιφανειακή υδροληψία στον Γεροπόταμο ή 

Παλαιό Ρέμα μέσω κοινού συλλογικού δικτύου. Σχεδόν σε όλες τις Τ.Κ. λειτουργούν 

επικουρικά και γεωτρήσεις. 

Στην Δ.Ε. Περάσματος ορισμένα χωριά τροφοδοτούνται  με νερό από τις πηγές Βιτσίου μέσω 

κοινού συλλογικού δικτύου. Σε ορισμένα απ΄ αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά και 

γεωτρήσεις. Στις υπόλοιπες Τ.Κ. η ύδρευση γίνεται αυτόνομα από πηγές ή γεωτρήσεις. 

Οι υδρευτικές ανάγκες υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ11/Φ16/8500/26-3-1991  

(ΦΕΚ 174/Β/1991). 

Για την μέγιστη κατανάλωση νερού, λήφθηκε υπόψη ότι ο κάθε κάτοικος κατά : 

 την διάρκεια της χειμερινής περιόδου (εννέα μήνες ή 275 μέρες) καταναλώνει       

0,25m3/24h   

 και τη θερινή περίοδο (τρεις μήνες ή 90 ημέρες) 0,375m3/24h . 

 Οι απώλειες δικτύου υπολογίζονται σε ποσοστό 20%. 

 Ο υπολογισμός της συνολικής ποσότητας νερού που απαιτείται στην κεφαλή του 

δικτύου υπολογίζεται με διαίρεση της τιμής των πραγματικών αναγκών διά του 

ποσοστού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των απωλειών (Δηλαδή σε περίπτωση 

απωλειών 20% με διαίρεση διά του 0,80). 

Επομένως η συνολική  μέγιστη κατανάλωση νερού  (Vmax) είναι : 

VmaxΤελική = (VmaxΧειμερινή + VmaxΚαλοκαιρινή) / 0,8 

Η ελάχιστη κατανάλωση νερού (Vmin) προσδιορίστηκε με την τιμή των 0,10m3/24h ανά 

κάτοικο και στη συνέχεια ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία όπως με τη συνολική μέγιστη 

κατανάλωση νερού (Vmax) 

VminΤελική = (VminΧειμερινή + VminΚαλοκαιρινή) / 0,8 

Ως μέγιστος αριθμός κατοίκων της κοινότητας, πάρθηκε το αποτέλεσμα της απογραφής του 

2011 αφού η τάση του πληθυσμού την τελευταία δεκαετία είναι πτωτική. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι υδρευτικές ανάγκες ανά Δημοτική Ενότητα: 
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Πίνακας 3.1: Δ.Ε. Κ. Κλεινών 

Τοπική 

Κοινότητα 

Πληθυσμός 

2001 

Πληθυσμός 

2011 
Μεταβολή 

Διαφορά 

(%) 

Μέγιστη 

ετήσια 

ποσότητα 

(m3/h) 

Ελάχιστη 

ετήσια 

ποσότητα 

(m3/h) 

Αγία 

Παρασκευή 
209 136 -73 -35 17.425 6.970 

Ακρίτας 134 100 -34 -25 12.810 5.125 

Άνω Καλλινίκη 325 275 -50 -15 35.230 14.090 

Άνω Κλεινές 222 179 -43 -19 22.930 9.170 

Εθνικό 71 58 -13 -18 7.430 2.970 

Κάτω 

Καλλινίκη 
145 85 -60 -41 10.980 4.360 

Κάτω Κλεινές 455 394 -61 -13 50.480 20.190 

Κλαδορράχη 76 97 21 28 12.430 4.970 

Κρατερό 151 84 -67 -44 10.760 4.300 

Μαρίνα 200 120 -80 -40 15.370 6.150 

Μεσόκαμπος 133 67 -66 -50 8.580 3.430 

Μεσοχώρι 514 358 -156 -30 45.870 18.350 

Νέος 

Καύκασος 
412 229 -183 -44 29.340 11.740 

Νίκη 489 273 -216 -44 34.977 13.990 

Παρόρι 38 23 -15 -39 2.950 1.180 

Πολυπλάτανος 389 257 -132 -34 32.928 13.170 

ΣΥΝΟΛΟ 3.963 2.735 -1220 -31 350.400 140.155 
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Πίνακας 3.2: Δ.Δ. Μελίτης 

Τοπική 

Κοινότητα 

Πληθυσμός 

2001 

Πληθυσμός 

2011 
Μεταβολή 

Διαφορά 

(%) 

Μέγιστη 

ετήσια 

ποσότητα 

(m3/h) 

Ελάχιστη 

ετήσια 

ποσότητα 

(m3/h) 

Αχλάδα 468 404 -64 -14 51.762 20.705 

Βεύη 688 663 -25 -4 84.947 33.979 

Ιτέα 650 542 -108 -17 69.444 27.778 

Λόφοι 445 355 -90 -20 45.484 18.194 

Μελίτη 1.535 1.432 -103 -7 183.475 73.390 

Νεοχωράκι 593 518 -75 -13 66.369 26.547 

Παλαίστρα 336 289 -47 -14 37.028 14.811 

Παπαγιάννης 1.016 581 -435 -43 74.441 29.776 

Σιταριά 812 718 -94 -12 91.994 36.798 

Σκοπός 139 114 -25 -18 14.606 5.842 

Σταθμός 

Βεύης  
41 41 

 
5.253 2.101 

Τριπόταμος 356 311 -45 -13 39.847 15.939 

ΣΥΝΟΛΟ 7.038 5.968 -1.070 -15 764.650 305.860 

 

Πίνακας 3.3: Δ.Δ. Περάσματος 

Τοπική 

Κοινότητα 

Πληθυσμός 

2001 

Πληθυσμός 

2011 
Μεταβολή 

Διαφορά 

(%) 

Μέγιστη 

ετήσια 

ποσότητα 

(m3/h) 

Ελάχιστη 

ετήσια 

ποσότητα 

(m3/h) 

Α. 

Βαρθολομαίος 

 

555 172 -383 -69 22.040 8.810 

Αμμοχώρι 1.294 1.250 -44 -3 160.160 64.060 

Άνω Υδρούσα 402 229 -173 -43 29.340 11.740 

Ατραπός 174 150 -24 -14 19.220 7.690 
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Δροσοπηγή 355 239 -116 -33 30.620 12.250 

Κολχική 256 231 -25 -10 29.600 11.840 

Λεπτοκαρυές 116 62 -54 -47 7.940 3.180 

Πέρασμα 499 435 -64 -13 55.730 22.300 

Πολυπόταμος 482 314 -168 -35 40.230 16.090 

Τριανταφυλλιά 83 64 -19 -23 8.200 3.280 

Τροπαιούχος 371 323 -48 -13 41.380 16.550 

Υδρούσα 364 304 -60 -16 38.950 15.580 

Φλάμπουρο 559 420 -139 -25 53.810 21.520 

ΣΥΝΟΛΟ 5.510 4.193 -1.317 -24 537.220 214.890 

 

Πίνακας 3.4: Υδρευτικές ανάγκες συγκεντρωτικά 

Δημοτική 

Ενότητα 

 Πληθυσμός 

2001 

 Πληθυσμός 

2011 

 Μεταβολή  Διαφορά 

(%) 

 Μέγιστη 

ετήσια 

ποσότητα 

(m3/h) 

 Ελάχιστη 

ετήσια 

ποσότητα 

(m3/h) 

Κ. Κλεινών 3.963 2.735 -1.220 -31 350.400 140.155 

Μελίτης 7.038 5.968 -1.070 -15 764.650 305.860 

Περάσματος 5.510 4.193 -1.317 -24 537.220 214.890 

ΣΥΝΟΛΟ 16.511 12.896 3.615 -22 1.652.275 660.905 

 

Πίνακας 3.5: Κατανάλωση ανά είδος υδροληψίας 

Δ.Ε. Γεωτρήσεις Πηγές 
Επιφανειακή 

Υδροληψία 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Ετήσια κατανάλωση σε m3 

Κ. Κλεινές 246.630 103.770 
 

350.405 

Μελίτη 152.930 
 

611.720 764.650 

Πέρασμα 100.000 437.220 
 

537.220 

Τελικό 

Σύνολο 

499.650 540.990 611.720 1.652.275 

Τελικό 

Σύνολο % 
30 33 37 100 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Πίνακας 3.6: Πηγές 

   
Συντεταγμένες 

α/α Τοπική Κοινότητα Κωδικός Χ Ψ 

1 Ακρίτας ΑΚΡ1 270650 4520955 

2 Ακρίτας ΑΚΡ2 270467 4520947 

3 Άνω Κλεινές ΑΚΛ1 277367 4523511 

4 Άνω Κλεινές ΑΚΛ2 277328 4523633 

5 Άνω Κλεινές ΑΚΛ3 276714 4523498 

6 Άνω Κλεινές ΑΚΛ4 277182 4523065 

7 Άνω Κλεινές ΑΚΛ5 278545 4523388 

8 Εθνικό ΕΘ_Π1 276698 4526744 

9 Κλαδορράχη ΚΛ1 278587 4521981 

10 Κλαδορράχη ΚΛ2 278484 4522006 

11 Κλαδορράχη ΚΛ3 277914 4521719 

12 Κρατερό ΚΡΑ1 271573 4525947 

13 Κρατερό ΚΡΑ2 271455 4526120 

14 Κρατερό ΚΡΑ3 271947 4525820 

15 Νέος Καύκασος ΚΛΑ 280196 4523739 

16 Παρόρι ΠΑΡ1 277155 4525990 

17 Παρόρι ΠΑΡ2 276861 4525715 

18 Παρόρι ΠΑΡ3 276829 4525146 

19 Παρόρι ΠΑΡ4 276728 4525128 

20 Ατραπός ΑΤ1 279536 4511579 

21 Ατραπός ΑΤ2 279534 4511610 

22 Ατραπός ΑΤ3 279555 4511620 

23 Ατραπός ΑΤ4 279389 4511792 
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24 Ατραπός ΑΤ5 279329 4511835 

25 Ατραπός ΑΤ6 279388 4511804 

26 Ατραπός ΑΤ7 279819 4511328 

27 Ατραπός ΑΤ8 279858 4511286 

28 Ατραπός ΑΤ9 279727 4511250 

29 Ατραπός ΑΤ10 280153 4511825 

30 Ατραπός ΑΤ11 279985 4511991 

31 Ατραπός ΑΤ12 280452 4511926 

32 Ατραπός ΑΤ13 280465 4511960 

33 Ατραπός ΑΤ14 279179 4512770 

34 Ατραπός ΑΤ15 278925 4513059 

35 Ατραπός ΑΤ16 278507 4513309 

36 Ατραπός ΑΤ17 278563 4513117 

37 Ατραπός ΑΤ18 278887 4512553 

38 Ατραπός ΑΤ19 279208 4512305 

39 Ατραπός ΑΤ20 279279 4512467 

40 Ατραπός ΑΤ21 279240 4512440 

41 Βίτσι (Δυτικό Μέτωπο) 1 279875 4501713 

42 Βίτσι (Δυτικό Μέτωπο) 2 279857 4501716 

43 Βίτσι (Δυτικό Μέτωπο) 3 279852 4501710 

44 Βίτσι (Δυτικό Μέτωπο) 4 279805 4501650 

45 Βίτσι (Δυτικό Μέτωπο) 5 279771 4501658 

46 Βίτσι (Δυτικό Μέτωπο) 6 279766 4501626 

47 Βίτσι (Ανατολ. Μέτωπο) 7 279878 4501622 

48 Βίτσι (Ανατολ. Μέτωπο) 8 279981 4501635 

49 Βίτσι (Ανατολ. Μέτωπο) 9 280038 4501716 

50 Βίτσι (Ανατολ. Μέτωπο) 10 280045 4501715 
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51 Βίτσι (Ανατολ. Μέτωπο) 11 280050 4501719 

52 Βίτσι (Ανατολ. Μέτωπο) 12 280038 4501724 

53 Πολυπόταμος ΠΟΛ1 277853 4510997 

54 Πολυπόταμος ΠΟΛ2 277480 4509752 

55 Πολυπόταμος ΠΟΛ3 277554 4509938 

56 Πολυπόταμος ΠΟΛ4 275333 4508907 

57 Πολυπόταμος ΠΟΛ5 275299 4509015 

58 Πολυπόταμος ΠΟΛ6 275267 4509120 

59 Πολυπόταμος ΠΟΛ7 274578 4509021 

60 Πολυπόταμος ΠΟΛ8 274533 4509113 

61 Πολυπόταμος ΠΟΛ9 276816 4509972 

62 Πολυπόταμος ΠΟΛ10 276684 4510044 

63 Τριανταφυλλιά ΤΡ1 277524 4506408 

64 Τριανταφυλλιά ΤΡ2 277733 4506892 

65 Τριανταφυλλιά ΤΡ3 277738 4506890 

66 Τριανταφυλλιά ΤΡ4 277748 4506890 

67 Τριανταφυλλιά ΤΡ5 277751 4506889 

68 Φλάμπουρο ΦΛΑ1 289938 4506166 

69 Φλάμπουρο ΦΛΑ2 289920 4506182 

70 Φλάμπουρο ΦΛΑ3 289960 4506194 

71 Φλάμπουρο ΦΛΑ4 288209 4506003 

72 Φλάμπουρο ΦΛΑ5 287426 4504552 

 

Πίνακας 3.7: Γεωτρήσεις 

   
Συντεταγμένες 

α/α Τοπική Κοινότητα Κωδικός Χ Ψ 

1 
Α. Παρασκευή, Νίκη, 

Πολυπλάτανος 
ΠΟΛ1 281053 4526221 
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2 
Α. Παρασκευή, Νίκη, 

Πολυπλάτανος 
ΠΟΛ2 281011 4526172 

3 Άνω Καλλινίκη ΑΚΑΛ 285225 4526204 

4 Εθνικό ΕΘ_Γ1 276592 4527293 

5 Κάτω Κλεινές ΚΚΛ1 280832 4525829 

6 Κάτω Κλεινές ΚΚΛ2 281206 4526220 

7 Μαρίνα ΜΑΡ 287269 4526322 

8 Μεσόκαμπος 
 

294102 4527530 

9 Μεσοχώρι ΜΕΣ1 293506 4527006 

10 Μεσοχώρι ΜΕΣ2 293481 4527060 

11 Μεσοχώρι ΜΕΣ3 293492 4527056 

12 Νέος Καύκασος ΝΚΑ 286224 4528990 

13 Αχλάδα ΑΧΛ 299866 4525878 

14 Μελίτη ΜΕΛ1 295121 4522078 

15 Μελίτη ΜΕΛ2 297071 4522721 

16 Νεοχωράκι ΝΈΟ 293416 4522377 

17 Ιτέα ΙΤ1 290996 4523598 

18 Ιτέα ΙΤ2 291127 4523824 

19 Ιτέα ΙΤ3 291301 4523747 

20 Λόφοι ΛΟΦ 296825 4518522 

21 Σιταριά ΣΙΤ1 294985 4517347 

22 Σιταριά ΣΙΤ2 295096 4516868 

23 Βεύη ΒΕ 296874 4516380 

24 Αμμοχώρι ΑΜΜ1 288593 4516784 

25 Αμμοχώρι ΑΜΜ2 288349 4516897 

26 Αμμοχώρι ΑΜΜ3 288103 4516850 

27 Δροσοπηγή ΔΡΟ 283702 4505351 

28 Λεπτοκαρυές ΛΕΠ1 289436 4513096 
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29 Λεπτοκαρυές ΛΕΠ2 289713 4512436 

30 Λεπτοκαρυές ΛΕΠ3 289480 4513095 

31 Τροπαιούχος ΤΡΟ 283435 4512160 

 

Πίνακας 3.8: Δεξαμενές 
    

   
Συντεταγμένες 

α/α Τοπική Κοινότητα Κωδικός Χ Ψ 

1 
Α. Παρασκευή, Νίκη, 

Πολυπλάτανος  
279288 4525736 

2 Ακρίτας Δ1 271867 4521200 

3 Ακρίτας Δ2 271810 4521624 

4 Άνω Καλλινίκη Δ1 286212 4526960 

5 Άνω Κλεινές Δ1 278940 4524735 

6 Άνω Κλεινές Δ2 279544 4524124 

7 Εθνικό 
 

276928 4527269 

8 Κάτω Καλλινίκη Δ2 286204 4526949 

9 Κάτω Κλεινές 
 

279553 4525268 

10 Κλαδορράχη 
 

278902 4522313 

11 Κρατερό 
 

272931 4526065 

12 Μαρίνα 
 

287735 4526075 

13 Μεσόκαμπος 
 

290509 4529559 

14 Μεσοχώρι 
 

290715 4528918 

15 Νέος Καύκασος Δ1 286625 4529477 

16 Νέος Καύκασος Δ2 286204 4526949 

17 Νέος Καύκασος Υδατόπυργος 286635 4529459 

18 Παρόρι 
 

277376 4526081 

19 Σκοπός 
 

301215 4526749 

20 Αχλάδα 
 

299411 4526280 
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21 Μελίτη 
 

297070 4522730 

22 Νεοχωράκι 
 

293253 4523188 

23 
Ιτέα- Παπαγιάννης-

Τριπόταμος  
292090 4523464 

24 Λόφοι 
 

296656 4518843 

25 
Σιταριά Παλαίστρα        

Σ.Σ. Βεύης  
295171 4517177 

26 Βεύη 
 

298848 4515891 

27 Αμμοχώρι Δ1 288345 4516889 

28 Αμμοχώρι Δ2 288319 4516886 

29 Αμμοχώρι Δ3 289781 4514424 

30 Α. Βαρθολομαίος Δ4 290633 4514513 

31 Α. Βαρθολομαίος Δ5 291247 4514643 

32 Κολχική Δ6 288036 4512071 

33 Κολχική Δ7 287782 4511398 

34 Άνω Υδρούσα Δ8   

35 Υδρούσα Δ9 285125 4510283 

36 Τροπαιούχος Δ10 283446 4512144 

37 Πέρασμα Δ11 285048 4512896 

38 Ατραπός  280516 4511458 

39 Πολυπόταμος Δ1 277503 4510715 

40 Πολυπόταμος Δ2 277526 4510061 

41 Πολυπόταμος Δ3 276885 4510038 

42 Πολυπόταμος Δ4 276664 4510212 

43 Πολυπόταμος Δ5 276223 4509919 

44 Τριανταφυλλιά  279758 4508280 

45 Φλάμπουρο  290002 4508962 
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Πίνακας 3.9: Αγωγοί 

α/α Τοπική Κοινότητα Συνολικό μήκος (m) 

1 Α. Παρασκευή, Νίκη, Πολυπλάτανος 1.900 

2 Ακρίτας 1.800 

3 Άνω Καλλινίκη 15 

4 Άνω Κλεινές 6.025 

5 Εθνικό 940 

6 Κάτω Καλλινίκη 1.230 

7 Κάτω Κλεινές 2.350 

8 Κλαδορράχη 2.145 

9 Κρατερό 3.600 

10 Μαρίνα 530 

11 Μεσόκαμπος 4.850 

12 Μεσοχώρι 3.890 

13 Νέος Καύκασος 10.600 

14 Παρόρι 1.840 

15 Δίκτυο Δ.Ε. Μελίτης 53.370 

16 Ύδρευση από πηγές Βιτσίου 32.170 

17 Λεπτοκαρυές 1.360 

18 Ατραπός 8.930 

19 Πολυπόταμος 4.475 

20 Τριανταφυλλιά 3.620 

21 Φλάμπουρο 8.550 

 
ΣΥΝΟΛΟ 153.490 
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Πίνακας 3.10: Κατανομή υδροληψιών και συναφών έργων ανά Δ.Ε. 

Δημοτική 

Ενότητα 
Πηγές Γεωτρήσεις 

Επιφανειακή 

υδροληψία 
Δεξαμενές 

Μέτρα 

μήκους 

αγωγών 

Κ. Κλεινών 19 12 0 18 42.875 

Μελίτης 0 11 1 8 53.370 

Περάσματος 54 8 0 19 58.835 

ΣΥΝΟΛΟ 72 31 1 45 153.940 

 

 

3.2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Σχετικές υφιστάμενες μελέτες και λοιπά στοιχεία: 

 «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή προβλημάτων 

εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και τη διερεύνηση 

δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)», ΥΠΕΚΑ, 

2011. 

 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09), (ΦΕΚ 4676/Β/29-12-2017). 

 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09), (ΦΕΚ 2689/Β/6-7-2018)  
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4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού θα γίνει σύμφωνα με τις αναλυτικές 

προδιαγραφές της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, όπως αυτές συντάχθηκαν στα πλαίσια του 

έργου «Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή 

προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και τη 

διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)».  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εκπόνηση ενός ΣΑΝ είναι αποτέλεσμα εργασίας γραφείου και 

εργασίας πεδίου. 

Σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις (ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017)), αυτές θα διενεργηθούν από τον Φορέα και τα 

αποτελέσματά τους θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο υλοποίησης του ΣΑΝ. 

Σύστημα ύδρευσης: Το σύστημα το οποίο περιλαμβάνει τα έργα συλλογής και μεταφοράς 

του νερού από τις πηγές και τις μονάδες επεξεργασίας, τις δεξαμενές ρύθμισης, και το 

σύστημα διανομής μέχρι και τον καταναλωτή. 

Κίνδυνος: Κάθε μικροβιολογική ή φυσικοχημική ή άλλη παράμετρος η οποία μπορεί να 

βλάψει τη δημόσια υγεία. 

Επικίνδυνο συμβάν: Κάθε γεγονός το οποίο είτε δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την 

εισχώρηση μολυσματικών ουσιών, είτε δεν επιτρέπει την απομάκρυνσή τους από το 

σύστημα ύδρευσης του νερού. 

Επικινδυνότητα: Ο συνδυασμός του κινδύνου και της συχνότητας εμφάνισής του. 

Μέτρα ελέγχου (ή αλλιώς «πολλαπλά φράγματα» ή «περιοριστικά μέτρα»): οι 

δραστηριότητες και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη μείωση ή τον περιορισμό των 

κινδύνων. 

Κρίσιμα όρια: είναι οι μέγιστες ή οι ελάχιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις των 

παραμέτρων στο πόσιμο νερό, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. (ΚΥΑ αριθμ. 

Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017, τεύχος Β’ 3282). 

Υπεύθυνος Φορέας (ΥΦ): Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας 

Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ): Υπηρεσίες Υγείας των Περιφερειών. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας 

Επισημαίνεται ότι το ΣΑΝ μετά την έγκρισή του θα κοινοποιηθεί στην οικεία Διεύθυνση 

Υδάτων, σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09). 

Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται στις τρεις επιμέρους φάσεις που παρουσιάζονται 

συνοπτικά στο «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 

Εν συνεχεία, περιγράφονται οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σε κάθε Φάση αναλυτικά. 
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4.1.1 Φάση I: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία οδηγού 

Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. (Διάρκεια 3 μήνες) 

(α) Ενέργειες συγκρότησης ομάδας και σύνταξη οργανογράμματος 

Στο στάδιο αυτό θα οριστικοποιηθεί η στελέχωση των επιμέρους ομάδων εργασίας που θα 

απαρτίζουν την ομάδα υλοποίησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. Η στελέχωση θα είναι 

σύμφωνη με αυτήν που θα έχει προτείνει ο Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του και θα 

συμπληρωθεί με τον ορισμό στελεχών από πλευράς ΥΦ. Ενδεικτικές ομάδες αρμοδιοτήτων 

που θα πρέπει να προτείνει ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά καθώς και οι 

αντίστοιχες ειδικότητες των στελεχών που θα τις απαρτίζουν παρουσιάζονται στον        

Πίνακα 4.1. 

Οι οριστικές ομάδες εργασίας και η στελέχωσή τους εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. 

 Πίνακας 4.1: Ενδεικτικές ομάδες αρμοδιοτήτων και ειδικοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ίδιο στάδιο θα οριστικοποιηθεί το οργανόγραμμα της ομάδας υλοποίησης του Σχεδίου 

Ασφάλειας Νερού το οποίο έχει συνταχθεί από τον Ανάδοχο και έχει υποβληθεί με την 

τεχνική προσφορά του. Ένα ενδεικτικό οργανόγραμμα, ανάλογο του οποίου θα πρέπει να 

προτείνει ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.1. 

Το οριστικό οργανόγραμμα εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Σελ. 24 

 

 

 

Σχήμα 4.1: Ενδεικτικό οργανόγραμμα ομάδας υλοποίησης Σχεδίου Ασφάλειας Νερού  

 

(β) Σύνταξη διαγραμμάτων ροής 

Για την υποβοήθηση της συστηματικής αρχειοθέτησης των περιγραφικών στοιχείων που 

προσδιορίζουν το σύστημα ύδρευσης είναι απαραίτητη η αποτύπωση της διαθέσιμης 

πληροφορίας, ώστε να συνταχθεί, για κάθε ΖΠΥ, ένα διάγραμμα ροής στο οποίο θα 

παρουσιάζονται λεπτομερώς όλα τα στάδια του συστήματος ύδρευσης. 

Στο Σχήμα 4.2 παρατίθεται ένα ενδεικτικό διάγραμμα ροής, όπου παρουσιάζεται η πορεία 

του νερού για τη μετατροπή του σε πόσιμο στην περίπτωση που η εξεταζόμενη ΖΠΥ 

υδρεύεται από υπόγεια ύδατα και στο αντίστοιχο σύστημα εφαρμόζεται απολύμανση ως 

μέθοδος επεξεργασίας, και συγκεκριμένα χλωρίωση. 

Τα διαγράμματα ροής για κάθε ΖΠΥ εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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Σχήμα 4.2: Ενδεικτικό βασικό Διάγραμμα Ροής 

 

(γ) Περιγραφή συστήματος ύδρευσης 

Στο στάδιο αυτό ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και αρχειοθέτηση της 

υφιστάμενης πληροφορίας που αφορά στο κάθε στάδιο του συστήματος. Σε περίπτωση 

έλλειψης ή ανεπάρκειας στοιχείων, συνιστάται η διεξαγωγή επιτόπιων ερευνών. Σκοπός θα 

είναι μία συνεπής και ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για το κάθε 

στάδιο του συστήματος. 

Προς διευκόλυνση των ομάδων εργασίας, προτείνεται η χρήση δελτίων, τα οποία θα 

χρησιμεύουν ως κατάλογοι, έτσι ώστε ο υπεύθυνος χειριστής να είναι σε θέση να ελέγχει με 

εύκολο τρόπο την επάρκεια ή την έλλειψη των απαραίτητων στοιχείων. 

Εν συνεχεία, το κάθε δελτίο θα συνοδεύεται από επεξηγηματικές αναφορές στις οποίες θα 

εμπεριέχεται αναλυτική περιγραφή του κάθε στοιχείου και τυχόν χρήσιμες βιβλιογραφικές 

αναφορές. 

Πηγή πληροφοριών μπορεί να αποτελέσουν τα αρχεία του ΥΦ ύδρευσης ή εκθέσεις 

ποιότητας υδάτων κ.τ.λ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή δεν 
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επαρκούν, θα πραγματοποιούνται επιτόπιες έρευνες σε κάθε στάδιο του συστήματος (πηγή, 

επεξεργασία, δίκτυο, κατανάλωση) για την πληρέστερη περιγραφή του. 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται δελτία με τα ενδεικτικά στοιχεία προς συμπλήρωση, που 

χρησιμεύουν ως κατάλογοι των απαραίτητων προς συλλογή έτσι ώστε ο υπεύθυνος 

χειριστής να είναι σε θέση να ελέγξει την επάρκεια ή την έλλειψή τους. 

Το κάθε δελτίο θα συνοδεύεται από τις σχετικές αναφορές ή τις βιβλιογραφικές πηγές τους με 

τις αναλυτικές περιγραφές τους. 

Σε κάθε δελτίο θα αναφέρονται βασικά αναγνωριστικά στοιχεία όπως: 

 η Ζώνη Παροχής Ύδρευσης 

 ο Υπεύθυνος Φορέας 

 η Φάση Εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

 η ημερομηνία σύνταξης και  

 ο υπεύθυνος συμπλήρωσης. 

Επίσης, συνιστάται η καταγραφή του αύξοντα αριθμού τους, τόσο για τη διευκόλυνση 

αρχειοθέτησης του υλικού σε φακέλους, όσο και για την παράλληλη χρήση των δελτίων ως 

«ετικέτες». 

Ακολουθούν τα ενδεικτικά δελτία ‐ ετικέτες προς χρήση από την ομάδα εργασίας για την κάθε 

περίπτωση. 
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Επιπρόσθετα, το σύστημα ύδρευσης θα αποτυπώνεται σε ψηφιακό χάρτη κατάλληλης 

κλίμακας, στον οποίο θα απεικονίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

• Πηγή: θέσεις υδροληψίας, κωδικός υπόγειου υδατικού συστήματος, δυναμικότητα 

υδροφορέα, παροχή άντλησης (m³/ημέρα, m³/έτος), ποιοτικά χαρακτηριστικά, βάθος 

γεώτρησης. 

• Επεξεργασία: θέση Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, είδος παρεχόμενης επεξεργασίας, 

δυναμικότητα μονάδων, δόσεις χημικών. 

• Διανομή: δεξαμενές αποθήκευσης, βασικά υδραυλικά έργα (boosters διέλευσης κτλ). 

• Κατανάλωση: θέσεις δειγματοληψιών και αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, όρια 

εξυπηρετούμενου οικισμού και πληθυσμός, ποσοτικά στοιχεία. 
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(δ) Προσδιορισμός και εκτίμηση κινδύνων 

Στο στάδιο αυτό ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των 

κινδύνων και των αιτιών που τους προκαλούν, για κάθε στάδιο του συστήματος ύδρευσης 

χωριστά. 

Ακολουθούν ενδεικτικά δελτία τα οποία συμπεριλαμβάνουν πίνακες προς συμπλήρωση για 

κάθε περίπτωση. 

 Δελτίο 5: Δελτίο ενδεχόμενων κινδύνων και συμβάντων στην Πηγή. 
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Η εκτίμηση των κινδύνων σε ένα σύστημα ύδρευσης μπορεί να είναι η ποιοτική. Για την 

εφαρμογή της ποιοτικής μεθόδου, πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις, συμπληρώνονται 

κατάλογοι ελέγχου και συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων και ανεπιθύμητων 

συμβάντων. 

Κατά την προτεινόμενη μέθοδο, σε κάθε κίνδυνο αποδίδεται ένας χαρακτηρισμός 

λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα της σημασίας του και των περαιτέρω ενεργειών που 

απαιτούνται από την ομάδα εργασίας προς την εξέτασή του. 

 

Πίνακας 4.2: Προτεινόμενοι χαρακτηρισμοί κινδύνων κατά την ποιοτική μέθοδο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Σχήμα 4.3 παρουσιάζεται ο τρόπος αξιολόγησης επικινδυνότητας ακολουθώντας την 

ποιοτική μέθοδο. 

 

 

 

 

Σχήμα 4.3: Διάκριση των κινδύνων κατά την ποιοτική μέθοδο 

Όπως περιγράφεται και στο Σχήμα 4.3 κατόπιν της διάκρισης των κινδύνων, ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να επισημάνει, όπου είναι δυνατόν, τους κινδύνους εκείνους που είναι εύκολο να 

εξαλειφθούν. 

Στη συνέχεια, τους κινδύνους εκείνους για τους οποίους δεν απαιτείται να ληφθούν 

περαιτέρω μέτρα αλλά χρειάζεται ωστόσο επαγρύπνηση για εξαιρετικές ή ειδικές 

περιπτώσεις. 

Να προσδιοριστούν εκείνοι που είναι πολύ γνωστοί και εκείνοι για τους οποίους τα μέτρα 

ελέγχου προσδιορίζονται εύκολα και είναι άμεσα διαθέσιμα. Και τελικά, αυτούς που κρίνονται 

ως «άμεσης προτεραιότητας». 
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(ε) Προσδιορισμός των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου, επαναξιολόγηση κινδύνων 

Με σκοπό την ολοκληρωμένη καταγραφή των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου του κάθε 

συστήματος, απαιτείται η σύνταξη, από τον Ανάδοχο, κατάλληλων δελτίων όπου θα 

καταγράφονται τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου στο κάθε στάδιο. Παράλληλα, θα 

επισημαίνονται τα μέτρα τα οποία απουσιάζουν ή έχουν προβλεφθεί ήδη αλλά χωρίς να 

εφαρμόζονται. 

Τέλος είναι επιθυμητή η διάκρισή τους σε σχέση με το αν είναι μακροπρόθεσμα ή 

βραχυπρόθεσμα. 

Η καταγραφή αυτή, συμβάλλει τόσο στην κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης του 

συστήματος αλλά και στην περαιτέρω ιεράρχηση των κινδύνων. Ακολουθούν ενδεικτικά 

δελτία προς συμπλήρωση για κάθε περίπτωση 

Δελτίο 10: Δελτίο ενδεικτικών υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στην Πηγή 
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Δελτίο 11: Δελτίο ενδεικτικών υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στην Επεξεργασία 
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Δελτίο 12: Δελτίο ενδεικτικών υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στην Αποθήκευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δελτίο 13: Δελτίο ενδεικτικών υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στη Διανομή 
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Δελτίο 14: Δελτίο ενδεικτικών υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στην Κατανάλωση 

 

Με τη σύνταξη του οργανογράμματος, του χρονοδιαγράμματος και τη συμπλήρωση των 

τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) δελτίων καθώς και την επισύναψη σε αυτά των 

απαραίτητων δικαιολογητικών για την αιτιολόγηση των αναφερόμενων στοιχείων, τον ορισμό 

των ζωνών παροχής ύδρευσης, και τον καθορισμό των απαιτούμενων εργαστηριακών 

αναλύσεων, θεωρείται πως ολοκληρώνεται το στάδιο της καταγραφής της υφιστάμενης 

κατάστασης. 

Με την ολοκλήρωση της Φάσης Ι, αξιοποιώντας την υφιστάμενη πληροφορία, γίνεται η 

σύνταξη του Οδηγού εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.  

 

4.1.2 Φάση II: Εφαρμογή Οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού – Εργαστηριακές 

Αναλύσεις (Διάρκεια 12 μήνες) 

(α) Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης ΙΙ, απαιτείται η συμπλήρωση και η ενημέρωση των 

δεκατεσσάρων (14) δελτίων που δημιουργήθηκαν στη Φάση Ι σε μηνιαία βάση. Η μηνιαία 

αποτύπωση των συμπληρωματικών στοιχείων, όπως αυτά προκύπτουν από τις 

δειγματοληψίες, έχει σαν στόχο τη συνεχή ενημέρωση της ομάδας εργασίας αλλά και την 

καθολική κατανόηση του συστήματος ύδρευσης και των κινδύνων που αυτό αντιμετωπίζει. 

Σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις (ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017)), αυτές θα διενεργηθούν από τον Φορέα και τα 

αποτελέσματά τους θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΑΝ. 
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(β) Παρακολούθηση στην Πηγή 

Η παρακολούθηση στην πηγή πραγματοποιείται σε κάθε γεώτρηση/πηγή/πηγάδι το νερό της 

οποίας προορίζεται για την ύδρευση της ΖΠΥ. 

Η επιλογή των παραμέτρων θα βασίζεται στις προβλέψεις των: 

- ΚΥΑ Αριθμ. 39626/2208/Ε130/25.09.2009 (Β’ 2075) σχετικά με την προστασία των 

υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση και ειδικότερα τα αναφερόμενα στα 

Παραρτήματα Ι και ΙΙ και 

- του προγράμματος παρακολούθησης για τα υπόγεια ύδατα της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 

140384/19.08.2011 (Β’ 2017). 

Η τελική επιλογή των παραμέτρων και της συχνότητας δειγματοληψίας θα ορίζονται στον 

εγκεκριμένο Οδηγό εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. Στον Πίνακα 4.3 παρατίθενται 

ο ελάχιστος αριθμός παραμέτρων που θα πρέπει να παρακολουθούνται σε κάθε σημείο 

υδροληψίας κάθε ΖΠΥ. 

Πίνακας 4.3: Παράμετροι για την παρακολούθηση στην Πηγή

 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης (ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017, τεύχος Β’ 3282), η συχνότητα 

παρακολούθησης των παραμέτρων αυτών βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον όγκο του 

νερού που διανέμεται ημερησίως σε κάθε ΖΥΠ, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.  
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(γ) Παρακολούθηση στον Καταναλωτή 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης (ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017, τεύχος Β’ 3282), 

παρακολουθούνται δύο ομάδες παραμέτρων και συγκεκριμένα από τις: 

1. μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους (Παράρτημα Ι, Μέρος Α και Β της ΚΥΑ 

Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017), που έχουν άμεση σημασία για την προστασία της 

υγείας των καταναλωτών και που καθορίζουν αν το νερό είναι καθαρό και υγιεινό και 

παρουσιάζονται παρακάτω: 
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2. ενδεικτικές παραμέτρους του παρακάτω Πίνακα (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ της ΚΥΑ 

αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017), που ενώ μεμονωμένα δεν εμφανίζουν κινδύνους 

για την ανθρώπινη υγεία, η παρουσία τους παρέχει σαφείς ενδείξεις μεταβολών στην 

ποιότητα του νερού και την ενδεχομένη ανάγκη επανορθωτικών δράσεων 

προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των καταναλωτών. 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Σελ. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων 

παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, άρθρου 7 της ΚΥΑ αρ. Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/06.09.2017 τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

Παραρτήματος ΙΙ της ίδιας ΚΥΑ.  

 

(δ) Συχνότητα παρακολούθησης  

Η συχνότητα της Δοκιμαστικής και της Ελεγκτικής Παρακολούθησης καθορίζεται από τον 

όγκο του νερού που διανέμεται ημερησίως κατά μέσο όρο σύμφωνα με οριζόμενα στην ΚΥΑ 

Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». 

Ο  Ανάδοχος θα  ορίσει  με  υδρογεωλογικά  κριτήρια  τις  Ζώνες  Παροχής Ύδρευσης  (ΖΠΥ)  

και  θα  ορίσει  τους  απαιτούμενους  ελέγχους  (για  τον  κύκλο  της 12μηνης 

παρακολούθησης) κατά την προηγούμενη Φάση Ι. 

Η διάρκεια εφαρμογής της διαδικασίας της παρακολούθησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 

με σκοπό την κάλυψη ενός ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, ώστε να σχηματιστεί μία 
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ρεαλιστική εικόνα του συστήματος σχετικά με τις αντιδράσεις του και τις μεταβολές που 

επιδέχεται από τις εποχιακές ή τις καιρικές μεταβολές. 

Με τη σύνταξη αναφορών παρακολούθησης η ομάδα εργασίας θα είναι σε θέση να ελέγχει 

και να αξιολογεί την επιτυχία των μέτρων ελέγχου που έχουν ληφθεί. 

Για κάθε δειγματοληψία του Φορέα, θα συνταχθεί αναφορά παρακολούθησης από τον 

Ανάδοχο. Επίσης, από το κάθε στάδιο του συστήματος ύδρευσης, θα πρέπει να  

συντάσσονται μηνιαίες αναφορές σχετικά με την ποιότητα και του νερού σε κάθε στάδιο π.χ. 

κατά την είσοδο και την έξοδο στη μονάδα χλωρίωσης. 

Με τον τρόπο αυτόν, υπάρχει ολοκληρωμένος έλεγχος σχετικά με τις εφαρμοζόμενες 

μεθόδους δειγματοληψίας και την ποιότητα πόσιμου νερού, ακόμη και σε περιπτώσεις 

έκτακτων συμβάντων. 

 

(ε) Παρακολούθηση ραδιενεργών ουσιών στον Καταναλωτή 

Ο Ανάδοχος θα ορίσει με υδρογεωλογικά κριτήρια τις Ζώνες Παροχής Ύδρευσης (ΖΠΥ) και 

για θα ορίσει τους πιθανά απαιτούμενους ελέγχους, σύμφωνα με την εγκύκλιο   

Γ1/Γ.Π.οικ28158   (15/4/2016)   του   Υπουργείου   Υγείας   περί   της «Παρακολούθησης 

ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει» 

(για τον κύκλο της 12μηνης παρακολούθησης) κατά την προηγούμενη Φάση Ι. 

Η διάρκεια εφαρμογής της διαδικασίας της παρακολούθησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 

με σκοπό την κάλυψη ενός ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, ώστε να σχηματιστεί μία 

ρεαλιστική εικόνα του συστήματος. 

Με τη σύνταξη αναφορών παρακολούθησης η ομάδα εργασίας θα είναι σε θέση να ελέγχει 

και να αξιολογεί την επιτυχία των μέτρων ελέγχου που έχουν ληφθεί. 

Για κάθε δειγματοληψία του Φορέα, θα συνταχθεί αναφορά παρακολούθησης από τον 

Ανάδοχο. 

 

(στ) Αξιολόγηση μέτρων ελέγχου 

Η εφαρμογή του Οδηγού του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στηρίζεται στην εφαρμογή της 

παρακολούθησης δύο κατηγοριών παραμέτρων: 

• Στις μετρήσιμες, στην πηγή και τη βρύση του καταναλωτή, όπως αναλύθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο (γ) και 

• σε αυτές που βασίζονται στην παρατήρηση, όπως είναι π.χ. έλεγχος των εγκαταστάσεων, 

έργων μεταφοράς, συνδέσεων κ.λπ. 

Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 4.4, κατά την πορεία των ενεργειών για τη λήψη 

αποφάσεων, πρέπει να καθοριστούν «κρίσιμα όρια» πέραν των οποίων αμφισβητείται η 

καλή ποιότητα του νερού. 
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Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από αυτά, θα πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα και να 

ενημερώνεται άμεσα ο Υπεύθυνος Φορέας, ώστε να εφαρμοστεί ένα έκτακτο σχέδιο 

υδροληψίας. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν υπερβάσεις στα κρίσιμα όρια, θα πρέπει 

να εφαρμοστούν διορθωτικά μέτρα. Παρακάτω ακολουθεί ενδεικτικό διάγραμμα ενεργειών 

για τη λήψη αποφάσεων και τον προσδιορισμό των κρίσιμων ορίων. 

Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι τα δελτία της Φάσης Ι επικαιροποιούνται ανάλογα με τα 

νέα στοιχεία που θα προκύψουν. 

 

Σχήμα 4.4: Ενδεικτικό Διάγραμμα ροής ενεργειών για τον καθορισμό «Κρίσιμων Ορίων» 

 

4.1.3 Φάση IIΙ: Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (Διάρκεια 5 μήνες) 

(α) Ενέργειες Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου 

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού το ενδιαφέρον 

της ομάδας εργασίας του Αναδόχου θα πρέπει να προσανατολιστεί σε δύο κύριες 

κατευθύνσεις: 

• στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης των τιμών εντός των επιθυμητών ορίων, 

• στην εξέταση ικανοποίησης των καταναλωτών. 

Οι ενέργειες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου, αφορούν κυρίως σε 

διαχειριστικά εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης, η χρήση των οποίων γίνεται είτε 

από την ίδια την ομάδα εργασίας, είτε από τους καταναλωτές. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή των διαχειριστικών εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται: 

α) αποκλειστικά από την ομάδα εργασίας, και 

β) από την ομάδα εργασίας αλλά και τους καταναλωτές: 

 

 

α) Για τη διασφάλιση της επαρκούς εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και την 

επικαιροποίηση των στοιχείων του είναι αναγκαία η ανάπτυξη – συμπλήρωση ενός 

Διαχειριστικού Εργαλείου (ΔΕ), από την ομάδα εργασίας, σύμφωνο με τις αρχές 
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του Εργαλείου Διασφάλισης Ποιότητας νερού της IWA. 

(http://www.wsportal.org/templates/ld_templates/layout_1367.aspx?ObjectId=20686&la

ng =eng) 

Μέσω του ΔΕ, η ομάδα εργασίας είναι σε θέση να αξιολογήσει αντικειμενικά την εφαρμογή 

ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, να παρατηρήσει την πρόοδο των ενεργειών της και να 

επισημάνει τους τομείς εκείνους που επιδέχονται βελτίωση. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της χρήσης του εργαλείου θα είναι: 

• η συστηματική ανάδειξη των περιοχών όπου σημειώνεται πρόοδος, 

• η συνεπής καθοδήγηση τόσο στην αρχική όσο και στην εφαρμογή ενός Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού, 

• η διευκόλυνση στην υποβολή εκθέσεων (σύνταξη συνοπτικών εκθέσεων), 

• η διευκόλυνση στον εντοπισμό των προβλημάτων, λόγω των αποχωρήσεων υπαλλήλων ή 

της έλλειψης μνήμης. 

Η χρήση του διαχειριστικού εργαλείου, έγκειται στην ανάπτυξη και συμπλήρωση δώδεκα (12) 

πινάκων/δελτίων. Με αυτό τον τρόπο, ο χειριστής δύναται να συμπληρώσει μία σειρά από 

ερωτηματολόγια που αφορούν γενικές πληροφορίες σχετικές με: 

1. τον Υπεύθυνο Φορέα 

2. το σύστημα Ύδρευσης 

3. την ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

4. την περιγραφή του συστήματος ύδρευσης 

5. την αναγνώριση κινδύνων και την αξιολόγηση της επικινδυνότητά τους 

6. τα μέτρα ελέγχου 

7. το βελτιωτικό προτεινόμενο Σχέδιο 

8. την επιχειρησιακή παρακολούθηση 

9. την αξιολόγηση παρακολούθησης 

10. τις διαχειριστικές ενέργειες 

11. τα υποστηρικτικά προγράμματα 

12. την αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 
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Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα ζητούμενων προς συμπλήρωση για τον 

κάθε πίνακα: 

1. Υπεύθυνος Φορέας: Εξυπηρετούμενος πληθυσμός, αριθμός συνδέσεων, αριθμός 

συστημάτων ύδρευσης, αριθμός προσωπικού του Υπεύθυνου Φορέα που συμμετέχει στην 

ομάδα εργασίας κ.τ.λ.. 

2. Σύστημα Ύδρευσης: ονομασία, αριθμός συνδέσεων, πλήθος εφαρμοζόμενων μεθόδων 

επεξεργασίας, και ερωτήματα σχετικά, με τους υπεύθυνους φορείς και τις αρμοδιότητές τους, 

ποσοστό απωλειών νερού λόγω διαρροών κ.τ.λ.. 

3. Ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού: ερωτήματα σχετικά με το αν έχει διευκρινιστεί η κοινή 

μεθοδολογία, αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν θέσει κ.τ.λ.. 

4. Περιγραφή Συστήματος Ύδρευσης: αν έχει περιγραφεί επαρκώς, αν έχουν 

πραγματοποιηθεί επιτόπιες έρευνες.  

5. Αναγνώριση κινδύνων και αξιολόγησης της επικινδυνότητάς τους: πληροφορίες με το 

πλήθος των κινδύνων που αναγνωρίστηκαν ανά στάδιο, αριθμός εμπλεκόμενων φορέων 

που ασχολήθηκαν κ.τ.λ.. 

6. Μέτρα ελέγχου: πλήθος υφιστάμενων μέτρων ελέγχου, πλήθος μέτρων που λείπουν, αν 

έχει πραγματοποιηθεί ιεράρχηση των κινδύνων κατόπιν τον έλεγχων των μέτρων ελέγχου. 

7. Βελτιωτικό Σχέδιο: αριθμός νέων μέτρων κ.τ.λ.. 

8. Επιχειρησιακή Παρακολούθηση: αν έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε στάδιο, αν 

εφαρμόζονται επαρκώς τα διορθωτικά μέτρα σε κάθε στάδιο, αν εφαρμόζεται ορθά η 

καταγραφή των στοιχείων παρακολούθησης κ.τ.λ.. 

9. Αξιολόγηση: αριθμός παραπόνων των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα ή την 

ποσότητα του νερού, αριθμός και αποτελέσματα μικροβιακών και φυσικοχημικών 

εργαστηριακών αναλύσεων κ.τ.λ.. 

10. Διαχειριστικές Ενέργειες: πληροφορίες σχετικά με την ευκολία εφαρμογής του. 

11. Υποστηρικτικά Προγράμματα: αν εφαρμόστηκαν, κ.τ.λ.. 

12. Αναθεώρηση: αν πραγματοποιήθηκαν ενέργειες όπως περιοδικοί έλεγχοι, 

επικαιροποίηση κ.τ.λ.. 

 

Το ΔΕ θα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής πρόσθετων ερωτημάτων σε κάθε πίνακα, και 

επιλέγοντας οποιοδήποτε πεδίο έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται σχετικά με την 

ερώτηση και το ζητούμενο του πίνακα. 

Κατόπιν της συμπλήρωσης των πινάκων και μέσω αντικειμενικής αξιολόγησης, ο χειριστής 

είναι σε θέση να δει τα αποτελέσματα της εργασίας του. 

Οι εισαγόμενες πληροφορίες παρουσιάζονται σε συνοπτικούς πίνακες και η πρόοδος του 

κάθε σταδίου παρουσιάζεται με κατάλληλα γραφήματα. 
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Η συμπλήρωση των πινάκων πραγματοποιείται με το πέρας της Φάσης ΙΙ, με την 

ολοκλήρωση της εφαρμογής του Σχεδίου. 

 

β) Για την απόκτηση μιας σφαιρικής άποψης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

Σχεδίου, προτείνεται η εισαγωγή ερωτηματολογίων στην ιστοσελίδα του Υπεύθυνου Φορέα, 

η συμπλήρωση των οποίων θα δύναται να πραγματοποιηθεί τόσο από τα μέλη της ομάδας 

εργασίας όσο και από τους καταναλωτές. 

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να είναι πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις να αντιστοιχούν 

σε διαφορετική βαθμολογία (π.χ. 0: διαφωνώ απολύτως, 1: διαφωνώ, 2: δε ξέρω, δεν 

απαντώ 3: συμφωνώ, 4: συμφωνώ απολύτως). 

Η θεματολόγια των ερωτήσεων να αφορά στην ποιότητα και στην ποσότητα του πόσιμου 

νερού αλλά και στις γνώσεις τους γύρω από την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

Με τον τρόπο αυτόν, τα ερωτηματολόγια αποκτούν διττό ρόλο, χρησιμοποιούνται και ως 

μέσο αξιολόγησης Σχεδίου Ασφάλειας Νερού αλλά και ταυτόχρονα και ως μέσο 

δημοσιότητάς του. 

Κατόπιν συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από τους χειριστές του έργου και από τους 

καταναλωτές, η αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού δύναται να πραγματοποιηθεί 

μέσω της μεθόδου SSAT (Supply System Assessment Tool). 

Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, κάθε γωνία του πολυγώνου αντιστοιχεί στην κατάσταση μιας 

παραμέτρου/σταδίου προς αξιολόγηση και ενδεικτικά: 

1. Ομάδα Σχεδίου 

2. Περιγραφή συστήματος ύδρευσης 

3. Προσδιορισμός και εκτίμηση κινδύνων 

4. Μέτρα ελέγχου και διορθωτικές ενέργειες 

5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας 

6. Διαχειριστικές και υποστηρικτικές ενέργειες 

7. Καταγραφή και επικοινωνία 

8. Αναθεώρηση σχεδίου 

Τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τόσο από τα εμπλεκόμενα άτομα όσο και από τους 

καταναλωτές, ακολουθεί η αξιολόγησή τους και εν συνεχεία δύναται να παρουσιάζεται η 

κατάσταση (σύνολο παραμέτρων/σταδίων) προς αξιολόγηση σε σχήμα όπως το ακόλουθο.  

Η βέλτιστη κατάσταση απεικονίζεται όταν τα σημεία των παραμέτρων σχηματίζουν ένα 

πράσινο πολύγωνο όπως ορίζει το έγχρωμο υπόβαθρο, ήτοι σε όλα τα στάδια αξιολογούνται 

ότι πληρούνται οι στόχοι τους κατά 100%. 
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Τα ομόκεντρα πολύγωνα που σχηματίζονται αντιστοιχούν σε διαφορετικές καταστάσεις όπως 

αυτές ορίζονται κάθε φορά: 

 

 Το κόκκινο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0‐44,9% και κατάσταση μη αποδεκτή. 

 Το κίτρινο αντιστοιχεί σε ποσοστό 45‐69,9% και κατάσταση που χρήζει προσοχής. 

  Το πράσινο αντιστοιχεί σε ποσοστό 70‐100% και αποδεκτή κατάσταση. 

 

Σχήμα 4.5: Παράδειγμα Κατάστασης Σχεδίου Ασφάλειας νερού με SSAT (De Souza et al, 

2010). 

 

(β) Ενέργειες αναθεώρησης σχεδίου 

Η αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση ότι έχουν 

ληφθεί υπόψη όλοι οι κίνδυνοι και τα νέα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Απώτερος 

σκοπός της αναθεώρησης είναι η πιθανή μείωση του πλήθους και της σοβαρότητας των 

συμβάντων και των έκτακτων παραστατικών που επηρεάζουν ή που δύναται να επηρεάσουν 

την ποιότητα του πόσιμου νερού. 

Ωστόσο, έκτακτα περιστατικά μπορεί να συνεχίζουν να συμβαίνουν. Επομένως, στο Σχέδιο 

Ασφάλειας Νερού, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να 

ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος. 

Οι συστηματικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και 

η ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού θα επισημάνει θέματα όπως: 

• δυνατότητες για βελτίωση, 
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• πτυχές των διαδικασιών που δεν εφαρμόζονται σωστά, 

• επάρκεια των πόρων, 

• εάν οι προβλεπόμενες βελτιώσεις είναι πρακτικά δυνατόν να υλοποιηθούν, 

• εάν απαιτείται να δοθεί έμφαση στα προγράμματα επιμόρφωσης και να δοθούν κίνητρα για 

το προσωπικό. 

Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν πλήρη ενημέρωση για το σύστημα 

ύδρευσης καθώς και να παρίστανται αυτοπροσώπως στις διαδικασίες. Τα αρχεία μπορεί να 

περιέχουν ορισμένες φορές ανακριβείς πληροφορίες και σε ορισμένες περιπτώσεις, να 

αναφέρουν λειτουργίες του εξοπλισμού οι οποίες στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, κάτι 

που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του νερού. 

 

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων : 

Πίνακας 4.4: Καθήκοντα ανά εμπλεκόμενο φορέα 

Εμπλεκόμενοι φορείς Καθήκοντα και υποχρεώσεις 

Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας ή/και 

Δήμος Φλώρινας 

 Διάθεση στοιχείων και πληροφοριών. 

 Εκτέλεση των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων των 

φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων, στις πηγές 

και στους καταναλωτές, σε διαπιστευμένο (κατά ISO 17025) 

εργαστήριο. 

 Εκτέλεση των πιθανά απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων 

των ραδιενεργών ουσιών στους καταναλωτές, στο εργαστήριο 

της ΕΕΑΕ ή σε εξουσιοδοτημένο από την ΕΕΑΕ εργαστήριο. 

 Συμμετοχή στη σύνταξη μηνιαίων αναφορών σε κάθε θέση του 

συστήματος ύδρευσης & της τελικής αναφοράς εφαρμογής 

Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

 Συμμετοχή στη σύνταξη αναθεωρημένου Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού και τελικής έκθεσης. 

 Λειτουργία συστήματος ύδρευσης. 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Σελ. 48 

Εμπλεκόμενοι φορείς Καθήκοντα και υποχρεώσεις 

 

Ανάδοχος 

 Σύνταξη των παραδοτέων της παρ. 4.3 και ενδεικτικά: 

o Χαρτογράφηση σε GIS του συστήματος ύδρευσης και 

αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Καθορισμός 

Ζωνών Παροχής Ύδρευσης. 

o Σύνταξη και επικαιροποίηση των δελτίων παρακολούθησης. 

o Σύνταξη Οδηγού Εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

o Αξιολόγηση αριθμού εργαστηριακών αναλύσεων και 

αποτελεσμάτων τους. 

o Διαμόρφωση διαχειριστικού εργαλείου (ΔΕ) και οδηγιών 

εφαρμογής του.  

o Συμμόρφωση ΔΕ με αποτελέσματα εφαρμογής Σχεδίου 

Ασφάλειας Νερού. 

o Διαμόρφωση ερωτηματολογίου προς καταναλωτές και 

αξιολόγηση αποτελεσμάτων έρευνας. 

o Συνολική αξιολόγηση και αναθεώρηση Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού. 

o Υποστήριξη και επιμορφωτική κατάρτιση του προσωπικού 

του εργοδότη. 

o Εισαγωγή αρχικών δεδομένων και ενημέρωση σε τυχόν 

διαθέσιμο online σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας 

καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

 

 

4.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της εργασίας είναι είκοσι (20) μήνες. Συμπεριλαμβανομένου 

του χρόνου των εγκρίσεων, ο συνολικός χρόνος είναι είκοσι (24) μήνες, από την έναρξη των 

εργασιών της σύμβασης. 

Τα παραδοτέα του έργου διαρθρώνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα σε: 

Παραδοτέο 1: Το πρώτο παραδοτέο αφορά στην καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και 

προετοιμασία Οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, και θα περιλαμβάνει: 

 Π1-1: Χαρτογράφηση σε GIS του συστήματος ύδρευσης ως έκθεση παράστασης μιας 

υφιστάμενης κατάστασης, που θα περιγράφει κατ’ ελάχιστον τα σημεία 

δειγματοληψίας, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ύδατος και την όδευση των αγωγών 

μεταφοράς του νερού στο εσωτερικό δίκτυο, τα δεκατέσσερα (14) δελτία 

παρακολούθησης και τις επισυναπτόμενες σε αυτά απαραίτητες αναφορές είτε αυτές 
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είναι περιγραφικές είτε επεξηγηματικές. Διαμόρφωση και εισαγωγή αρχικών 

δεδομένων σε τυχόν διαθέσιμο online σύστημα της Δ.Ε.Υ.ΑΦ. καταγραφής, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

 Π1-2: Οδηγός Εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.  

Ο χρόνος εκπόνησής του ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Παραδοτέο 2: Το δεύτερο παραδοτέο αφορά στην εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

και θα περιλαμβάνει: 

 Π2-1: Μηνιαίες αναφορές που θα περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά 

με το κάθε στάδιο του συστήματος ύδρευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 

4.1.2 και κατ’ ελάχιστον: 

 

 

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει εισαγωγή όλων των δεδομένων και στοιχείων 

παρακολούθησης σε τυχόν διαθέσιμο online σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. καταγραφής, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

 Π2-2: Τελική αναφορά εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

Τα πρωτογενή στοιχεία για τις μηνιαίες αναφορές θα χορηγούνται από τη Δ.Ε.Υ.Α. 

Φλώρινας. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την αποδελτίωση και αξιολόγηση των πρωτογενών 

στοιχείων, με παρουσία επιτόπου εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί και την σύνταξη του    

Παραδοτέου 2. Ο χρόνος εκπόνησής του ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την σχετική 

εντολή του Αναθέτοντος Φορέα. 

Παραδοτέο 3: Το τρίτο παραδοτέο αφορά στην αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

και θα περιλαμβάνει: 

 Π3-1: Διαχειριστικό εργαλείο (ΔΕ) και οδηγίες εφαρμογής του. 

 Π3-2: Συμπλήρωση ΔΕ με αποτελέσματα εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 
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 Π3-3: Ερωτηματολόγιο προς καταναλωτές και αποτελέσματα έρευνας 

 Π3-4: Συνολική Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

Ο χρόνος εκπόνησής του ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την σχετική εντολή του 

Αναθέτοντος Φορέα. 

Παραδοτέο 4: Αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και Σύνταξη τελικής έκθεσης: 

 Π4-1: Αναθεωρημένο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού 

 Π4-2: Σύνταξη Τελικής Έκθεσης  

Ο χρόνος εκπόνησής του ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την σχετική εντολή του Αναθέτοντος 

Φορέα. 

 

Με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και των σταδίων της, οι προβλεπόμενοι χρόνοι 

εκτέλεσης της σύμβασης ανά στάδιο εμφανίζονται στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΣΑΝ 

ΠΑ

ΡΑ

ΔΟ

ΤΕ

Α 

Μ

1 

Μ

2 

Μ

3 

Μ

4 

Μ

5 

Μ

6 

Μ

7 

Μ

8 

Μ

9 

Μ

10 

Μ

11 

Μ

12 

Μ

13 

Μ

14 

Μ

15 

Μ

16 

Μ

17 

Μ

18 

Μ

19 

Μ

20 

Μ

21 

Μ

22 

Μ

23 

Μ

24 

Φ.Ι Π.1                         

Φ.ΙΙ Π.2                         

Φ.ΙΙΙ 

Π.3                         

Π.4                         

                          

Σημείωση:  Καθαρός χρόνος εκπόνησης αντικειμένου σύμβασης  Ενδεικτικός χρόνος εγκρίσεων 

                          

 

 

4.4 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις, κανονισμούς και προδιαγραφές:  

 Οι διατάξεις του Ν.4412/2016, Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ.696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις προδιαγραφές των 

μελετών.  

 Ο Ν.3316/2005 και τα εκτελεστικά του διαταγμάτων, κατά το μέρος τους που 

διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περ. (40) της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Σελ. 51 

 Η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β’/2006), 

Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.   

 Η Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519/Β’/2017), Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών & παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά 

τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016.  

 Η εγκύκλιος 37/11.09.1995/ΥΠΕΧΩΔΕ, Εκπόνηση μελετών Δημοσίων Έργων, όπως 

αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 38/15.11.2005 ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» (Β’3282). 
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ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

 

Λεβένα Κωτσοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 134/2022 Α.Δ.Σ. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 

 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 

M.Sc. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 

ΠΡΟΕΚΤΟΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 
 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:           

«ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ                                 

Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ » 

 

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

74.116,35 €  (με Φ.Π.Α.) 
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Σελ. 1 

1 ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.8.α) του Ν.4412/2016: «Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

περιλαμβάνει τις προβλέψιμες προεκτιμώμενες αμοιβές των επί μέρους μελετών και 

τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 186».  

 Με την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 απόφαση Υπουργού ΥΜΕ «Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

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

ν. 4412/2016 (Α΄147)» (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) εγκρίθηκε ο Κανονισμός 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών, με ισχύ από τη 

δημοσίευσή της στο ΦΕΚ και υποχρεωτική εφαρμογή σε διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων με χρόνο έναρξης την 30/07/2017.  

 Σύμφωνα με το ΠΔ 138/2009 (ΦΕΚ 185/Α/24-09-2009) Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών 

Μελετών τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία μελετών του 

άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 ως γινόμενο των ορίων που αναφέρονται στις 

επόμενες παραγράφους επί τον δείκτη τκ. 

 Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 

2022 (ισχύς από 20-03-2022), ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, έχει τιμή(τκ) = 1,260, 

σύμφωνα με την Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. Δ11/104190/06-04-2022 της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 

2 ΆΡΘΡΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

2.1. Άρθρο ΓΕΝ.2  Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του 

ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), οι ενιαίες τιμές των προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών ανά 

μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμωμένων 

αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά 

μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την 

σχέση : 

Α = (τκ) * Σ(Φ) [€] 

όπου: 

(τκ) : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 και 

Σ(Φ) : η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία 

έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτώμενη με την φυσική ποσότητα 

κάθε αντικειμένου. 
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Σελ. 2 

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία 

καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε επί μέρους 

άρθρα. 

 

2.2. Άρθρο ΓΕΝ.3 Συντελεστής (τκ) 

Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του 

επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς 

τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004 που 

αναμορφώθηκε σε 87,79 και περιλήφθηκε στον υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών 

και υπηρεσιών. 

Ο συντελεστής (τκ) για τις αμοιβές του έτους 2022 (ισχύς από 20-3-2012) και σύμφωνα με την 

Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. Δ11/104190/06-04-2022 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει τιμή: (τκ) = 1,260.  

 

2.3. Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 

απασχόλησης 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή 

κλάσμα ημέρας ως εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 

εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για 

απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία 

απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με 

ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ.Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το 

σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών 

δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

4. H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην 

οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να 

εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, 

πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι 

περιορισμένης διάρκειας. 
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Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εμπειρία σε γραμμές και 

σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δομημένες περιοχές, γέφυρες 

με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής όπως κρεμαστές, καλωδιωτές, 

προβολοδομήσεις, με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα με προβλήματα έδρασης, 

υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή με ειδικά προβλήματα θεμελίωσης φράγματα, διάδρομοι , 

τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά 

οικοδομικά έργα με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, 

μνημεία κλπ. 

Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών των προεκτιμώμενων αμοιβών της 

παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Έργων (Τμ. Μελετών) της 

Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

 

2.4. Προεκτίμηση Αμοιβών 

2.4.1. Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 

απασχόλησης 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Αρχική 

τιμή 

Τιμή με τκ 

(Αριθμητικώς) 

Τιμή με τκ 

(Ολογράφως) 

ΑΤ1 >20 600 756,00 Επτακόσια πενήντα έξι ΕΥΡΩ 

ΑΤ2 10-20 450 567,00 Πεντακόσια εξήντα επτά ΕΥΡΩ 

ΑΤ3 <10 300 378,00 Τριακόσια εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ 

 

2.4.2. Προσδιορισμός προσωπικού και χρόνου απασχόλησης  

Το αντικείμενο εργασίας ανά κατηγορία επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο της 

παρούσας σύμβασης έχει συνοπτικά ως εξής: 

 Παροχή τεχνικών υπηρεσιών στην Κατηγορία 13 – Μελέτες Υδραυλικών Έργων: 

o Σύνταξη-προετοιμασία σχετικών δελτίων παρακολούθησης του συστήματος 

ύδρευσης (έργα μεταφοράς νερού από πηγές/γεωτρήσεις, δεξαμενές, 

αντλιοστάσια. 

o Καταγραφή   και   αξιολόγηση   ενδεχόμενων   κινδύνων   στις   θέσεις πηγών / 

γεωτρήσεων, δεξαμενών/αντλιοστασίων και έργων μεταφοράς νερού, 

o Περιγραφή υφιστάμενων μέτρων ελέγχου. 

o Σύνταξη οδηγού εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.     
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o Συμπλήρωση των δελτίων παρακολούθησης. 

o Διαμόρφωση του διαχειριστικού εργαλείου (ΔΕ) και οδηγιών εφαρμογής του. 

o Συμμόρφωση ΔΕ με αποτελέσματα εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

o Διαμόρφωση ερωτηματολογίου προς καταναλωτές και την αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων έρευνας. 

o Συνολική αξιολόγηση και αναθεώρηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.   

o Σύνταξη Τελικής Έκθεσης. 

o Κατάρτιση-επιμόρφωση του προσωπικού του Φορέα. 

 Παροχή τεχνικών υπηρεσιών στην Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες: 

o Περιγραφή, αποτύπωση/χαρτογράφηση υφιστάμενης κατάστασης σε 

περιβάλλον GIS.  

o Σύνταξη οδηγού εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.  

o Διαμόρφωση και εισαγωγή αρχικών δεδομένων σε τυχόν διαθέσιμο online 

σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

o Καταγραφή ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και αξιολόγηση των ενδεχόμενων 

κινδύνων στις θέσεις πηγών / γεωτρήσεων. 

o Συμμετοχή στη συμπλήρωση των δελτίων παρακολούθησης. 

o Εισαγωγή όλων των δεδομένων και στοιχείων παρακολούθησης της ποιότητας 

νερού σε τυχόν διαθέσιμο online σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. καταγραφής – 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

o Συμμετοχή στη συνολική αξιολόγηση και αναθεώρηση Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού, καθώς και  στη σύνταξη της Τελικής Έκθεσης. 

 Παροχή τεχνικών υπηρεσιών στην Κατηγορία 20 – Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές 

και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες: 

o Καθορισμός Ζωνών Παροχής Ύδατος. 

o Περιγραφή, αποτύπωση και προετοιμασία των σχετικών δελτίων 

παρακολούθησης του συστήματος ύδρευσης (πηγές / γεωτρήσεις). 

o Καταγραφή ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και αξιολόγηση των ενδεχόμενων 

κινδύνων στις θέσεις πηγών/ γεωτρήσεων. 

o Περιγραφή υφιστάμενων μέτρων ελέγχου. 

o Συμμετοχή στη συμπλήρωση των δελτίων παρακολούθησης. 
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Με βάση το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως περιγράφεται στο Φάκελο Έργου, 

καθώς και τα προαναφερόμενες εργασίες ανά κατηγορία επιστημονικού προσωπικού, η 

κατανομή του χρόνου απασχόλησης ανά κατηγορία μελέτης παρεχόμενων υπηρεσιών και 

εμπειρίας απασχολούμενου επιστημονικού προσωπικού εκτιμάται ως εξής: 

ΦΑΣΗ 

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤ. 13 – ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΤ. 27 –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ  

ΚΑΤ. 20 – ΜΕΛΕΤΕΣ 

& ΕΡΕΥΝΕΣ  

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, 

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, 

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ 

Φ.Ι 10-20 έτη (ΑΤ2) 20 7 4 

Φ.ΙΙ <10έτη (ΑΤ3) 37 17 8 

Φ.ΙΙΙ <10έτη (ΑΤ3) 17 8 4 

Σύνολο  74 32 16 

 

2.4.3. Προσδιορισμός αμοιβών  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, όπως αυτές εκτιμήθηκαν από την Υπηρεσία, η 

προεκτιμώμενη αμοιβή αυτής με βάση τις προβλεπόμενες ανθρωποημέρες απασχόλησης 

ανά ειδικότητα, έχει ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

(€/ΗΜΕΡΑ) 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΑΜΟΙΒΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

Κατηγορία 13 – 
Μελέτες 
Υδραυλικών 
Έργων 

1 ΑΤ2 20 567,00 11.340,00 € 

31.752,00 € 
1 ΑΤ3 54 378,00 20.412,00 € 

Κατηγορία 27 – 
Περιβαλλοντικές 
Μελέτες 

1 ΑΤ2 7 567,00 3.969,00 € 

13.419,00 € 
1 ΑΤ3 25 378,00 9.450,00 € 

Κατηγορία 20 – 
Γεωλογικές, 
Υδρογεωλογικές 
και Γεωφυσικές 
Μελέτες και 
Έρευνες 

1 ΑΤ2 4 567,00 2.268,00 € 

6.804,00 € 
1 ΑΤ3 12 378,00 4.536,00 € 

Σύνολο 51.975,00 € 

Απρόβλεπτα (15%) 7.796,25 € 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 59.771,25 € 

ΦΠΑ (24%) 14.345,10 € 

Συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη 74.116,35 € 
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Σελ. 6 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

 

Λεβένα Κωτσοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 134/2022 Α.Δ.Σ. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 

 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 

M.Sc. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



  

  

 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:           

«ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ                         

Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ » 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

74.116,35 €  (με Φ.Π.Α.) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412 / 2016, ΟΠΩΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑ (ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ) 
 
Αναθέτων Φορέας: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). 

 
Κύριος του Έργου (ΚτΕ): Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). 

 

Εργοδότης: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). 

 
Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση με την έννοια της 

περίπτωσης 5 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016. 

 
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). 

 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Η Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). 1 

 
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη 

Σύμβαση Αμοιβή του αναδόχου.  

 
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη 

του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  συμφωνητικό που 

θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο 316 του ν. 4412/2016).  

 
Συμβατικά Τεύχη: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου 

μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην 

παράγραφο 1.3 της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 

 
Τεύχη  Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

1. Διακήρυξη  

2. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  

                                                 
1
  Σε όλους τους παραπάνω ορισμούς, η έννοια ανταποκρίνεται στους ορισμούς του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. 

Η υπηρεσία που προκηρύσσει το διαγωνισμό συμπληρώνει τα αντιστοιχούντα ονόματα των οργάνων και 
υπηρεσιών της. 
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3. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

4. Τεύχος της Προεκτιμώμενων Αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης. 

5. Τεύχος Χρονοδιαγράμματος Εκπόνησης Μελετών. 

6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

 
Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 

Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

1. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

2. Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

3. Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» 

 

1.2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) 
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 

ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της σύμβασης στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων». 

  

Σημειώνεται ότι στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται προγραμματισμός, επίβλεψη και 

αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών κατά το άρθρο 95 παρ. 3 του Ν.4412/2016.  

 

1.3. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα 

συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 

ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1. Συμφωνητικό 

2. Διακήρυξη 

3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) του αναδόχου 

4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ) του αναδόχου 

5. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)  

6. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου 

7. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας 

αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης 

8. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών  
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2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου 

εφόσον τούτο απαιτείται. 

 

2.1.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 

(Προϊσταμένης  Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 

γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε 

επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να 

παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

 

2.1.3 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της 

ανάθεσης προς τον ανάδοχο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 316 του 

Ν.4412/2016, καλείται αυτός να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης2. 

 
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Φλώρινας, ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτής. 

 

2.1.4 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την 

περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν 

ορίζεται διαφορετικά στο συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 

 

2.1.5 Στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των 

μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του 

μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις 

οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.  

 

2.1.6 Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, αν δεν 

ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα3. 

                                                 
2
  Ορίζεται η σχετική προθεσμία, 15 ημερών (παρ. 4 του άρθρου 316 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει). 
3
     Γραμμικό κατ΄ ελάχιστο σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 184, παρ. 2 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει). Συνεπώς η υπηρεσία μπορεί να προσδιορίσει και άλλου είδους χρονοδιάγραμμα πιο εξειδικευμένο. (Οι 
προθεσμίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται με τα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 184, παρ. 
7 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
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2.1.7 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του 

αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες 

εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του        

άρθρου 184 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

2.2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
2.2.1 Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο 

κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (βλέπε Άρθρο 182 του 

Ν.4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.  

 

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και 

αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω 

εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον 

εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του 

αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η 

αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου 

της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται 

ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή 

στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των 

μεταβολών.  

 

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 

εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα 

αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του 

οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν 

προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / 

παρακολούθησης της σύμβασης. 

 
2.2.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα του και να 

ορίσει αντίκλητο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, 

εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (παρ. 4 και παρ. 5 άρθρου 182 

Ν.4412/2016). 
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2.3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 

επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

2.4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται 

αναλυτικά στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων». 
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3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση 

των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την 

υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού 

τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. 

αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  

 

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα 

που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 

οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να 

εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η 

αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την 

ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188, παρ. 3 του Ν. 4412/2016). Για λόγους οι οποίοι δεν 

συντρέχουν ή δεν έχουν συντελεστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπως πτώχευση, 

διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών, θάνατος, ανικανότητα για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παρ. 2  του 

άρθρου 195 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
3.3 Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος Β’ του Βιβλίου ΙΙ του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 253 του Νόμου. 
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4. ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς.   

Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις:  

4.1.1 τυχόν σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 337 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση 

της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός 

Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες 

αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο 

και υπογράφεται συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο, σύμφωνα με 

το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016,  

4.1.2 που θα εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του Ν.4412/2016.  

 

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για νέες υπηρεσίες είτε πρόκειται για συμπληρωματικές 

υπηρεσίες, το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.   

 

4.2. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών 

και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του 

Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται 

από το άρθρο 187 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 

συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4-9 του άρθρου 

187 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα αναγράφονται: 

 Το είδος των εργασιών. 

 Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

 Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 

αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού 

της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή 

εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

 Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν 

κατά την υποβολή του λογαριασμού. 

 Το πληρωτέο ποσό. 

 Ο αναλογούν Φ.Π.Α. 
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Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

 Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κ.λπ.), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 

συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των 

μελών τους. 

 Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις: 

ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την περίοδο 

πληρωμής (υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, υπέρ ΑΕΠΠ, ΟΓΑ χαρτοσήμου κ.λπ.). 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή 

της απαίτησης. 

 
Διευκρινίζεται ότι :  
 
 Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 

τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης 

και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 

ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κ.λπ. 

 Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 

Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 

δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν των 

δύο (2) μηνών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά 

έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά 

κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών 

τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση 
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του αντικειμένου του. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην 

παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της συμβατικής αμοιβής. 

4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση 4, με διάλυση 

της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή 

εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης 

αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192 – 194 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά 

την εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία 

υπολογίζεται κατά το άρθρο 194 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει 

αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 337 του Ν.4412/2016. Η άσκηση 

του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση 

συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 186, 337 του Ν.4412/2016. 

Συγκριτικός πίνακας συντάσσεται επίσης όταν μειώνονται οι εργασίες της σύμβασης 

καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επέρχεται μεταβολή της συμβατικής αμοιβής. Στις 

περιπτώσεις αυτές δεν συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση. 

 

4.2.5 Για την έγκριση Συγκριτικού Πίνακα και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, 

που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο 

χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα 

και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

186 του Ν.4412/2016. 

 

4.2.6 Μετά την έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα, ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς 

αντίρρηση Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του 

ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή 

της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8 του 

άρθρου 186 του Ν.4412/2016.  

 

4.2.7 Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Συμπληρωματική Σύμβαση, 

συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το πέντε 

τοις εκατό (5%) επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 302 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 

                                                 
4
  Με ή χωρίς αποζημίωση, όπως προβλέπει το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4.3. ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται 

από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. 
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5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι 

αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση 

συμμετοχής». Το ύψος εγγύησης συμμετοχής, που εκδίδεται κατά το παραπάνω άρθρο, 

καθορίζεται σε δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη 

συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με 

στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  

5.1.2 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

I. αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, 

II. παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από τους 

αναθέτοντες φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 304 περί κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, ή την παρ. 1 του άρθρου 305 του Ν.4412/2016, περί λόγων 

αποκλεισμού, 

III. δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα έγγραφα της 

σύμβασης, 

IV. δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 

V. υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 

του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

VI. στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, περί πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών. 

5.1.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, με την επιφύλαξη της παρ. 5.1.2, 

στους λοιπούς προσφέροντες μετά από: 

I. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την 

έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

II. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής 

δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και 

III. την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127), εφόσον απαιτείται. 

5.1.4 Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: 

I. λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και 

II. απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή 

ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς 
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προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα 

άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

 

5.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
5.2.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που 

εκδίδεται κατά το άρθρο 302 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ίση προς 

το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

5.2.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην παρ. 12 του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

5.2.3 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη 

σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται 

απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

 

5.2.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, κατά το άρθρο 302 παρ. 5 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την 

κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  

 

5.2.5 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις 

τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στο οποίο ρυθμίζονται και τα θέματα επιστροφής των 

εγγυήσεων αυτών, σύμφωνα και με την παρ. 15 του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

5.3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
5.3.1 Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου 

χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρο 187 και 302 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

5.3.2 Όπως ορίζεται στην παρ. 2α του άρθρου 187 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η προκαταβολή είναι έντοκη, με επιτόκιο ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων 
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γραμματίων του δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας, 

προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το επιτόκιο. 

 

5.3.3 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής 

πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 187 και 302 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

5.3.4 Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. 

 

5.3.5 Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα 

ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 302 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

5.4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.2 της παρούσας Σ.Υ. καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά 

διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε 

απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των 

υπηρεσιών του. 

 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 

απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την 

εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

 

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για 

αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των 

εγγυήσεων. 
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6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των 

εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως: 

I. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης και για αριθμό 

ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη 

σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις 

επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής προθεσμίας, η 

ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας 

της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προθεσμίας, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.  

II. Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής 

με τον αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 184 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

III. Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση, η μέση ημερήσια αξία της 

προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής, που προβλέπεται σε αυτήν με τον 

αριθμό ημερών της προθεσμίας της συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό 

των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 6.Ι. 

όσα αναγράφονται παραπάνω. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει, αν παρατείνονται οι 

προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές 

ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως.  

IV. Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύμβαση 

ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη 

σύμβαση ορίζεται το ποσό των τμηματικών ρητρών για κάθε ημέρα υπαίτιας 

καθυστέρησης και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές 

ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης.  

V. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω του λογαριασμού, που εκδίδεται 

αμέσως μετά την επιβολή τους. Αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί ένσταση, 

η είσπραξη αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση επί της ένστασης. 
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7. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις 

του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του 

παραγράφονται ή έξι (6) έτη μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της 

με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016. 
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8. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων» που συνοδεύει την Διακήρυξη και τις 

ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική 

κρίση. 

 

8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 

εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη 

σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 

σχετικές οδηγίες. 

 

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 

έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

 

8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις 

οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 

8.2. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε 

οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο 

προσωπικού του αναδόχου. 

 

8.3. ΕΚΧΩΡΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και 

των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η 

υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά από γνώμη του 

αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 
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8.4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος  

(και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 

θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους. 

 

8.5. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο 

(και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην 

ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που 

προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή 

λύση της Σύμβασης. 

 

8.5.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική 

μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την 

ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 

8.6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία 

σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες 

του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του 

ιδιοκτήτη του, και 

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, 

του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να 

μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

 

8.7. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 

ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 

υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  
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8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης 

το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για 

θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

8.8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση ένωσης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 

υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων 

του. 

 

8.8.2 Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα 

σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 

Υπηρεσίες. 

 

8.9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία, για 

το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

8.10. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή 

τον εργοδότη. 

 

8.11. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεομοιοτυπία (telefax), τα δε 

πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών 

(courier) και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
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8.12. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΠΜ) 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016, είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από 

τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι. Στο Πρόγραμμα Ποιότητας ενσωματώνονται 

και κωδικοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφεται ο τρόπος 

εκτέλεσης της μελέτης, περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, τα μέλη της ομάδας 

που θα την εκτελέσουν, περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των εγγράφων και δηλώνεται 

οτιδήποτε άλλο θα διασφαλίσει την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της, τις 

προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.  

 

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης υποβάλλεται εντός του πρώτου μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης και των στοιχείων 

που αρχικώς περιέχονται σε αυτό. 
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9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

9.1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες 

που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

 

9.2. ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, 

κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας Σ.Υ., όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της 

παρούσας Σ.Υ. 
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10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

10.1. ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους 

με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα 

λοιπά, κατά το άρθρο 198 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 12 της παρούσας Σ.Υ. 

 

10.2. ΛΑΘΗ / ΑΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο 

ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη. 

 

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 

διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση του Αναθέτοντος Φορέα να μη μεταβάλει 

μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση 

της προσφοράς τους. 

 

10.3. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανώτερης 

βίας», τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της 

ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά 

παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις 

περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη 

σύμβαση. 

 

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 

αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 

απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 
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10.4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ 
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται 

από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την 

εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές 

διατάξεις του νόμου Ν.4412/2016. 
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11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 

κινείται υποχρεωτικά. 

 

Όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 191 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

ισχύει, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει 

υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν 

ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης, 

οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα 

για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση. 

 

11.2. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης 

ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 1 και 2 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

11.2.2 Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 192 παρ. 3, 4 και 5 του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Εάν ο ανάδοχος άσκησε μεν το δικαίωμα της διάλυσης της σύμβασης, αλλά συναινεί στη 

ματαίωση της διάλυσης, η σύμβαση νομίμως συνεχίζεται σύμφωνα με τα όσα 

αναγράφονται στο άρθρο 193 του Ν.4412/2016. 

 

11.3. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν 

εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 

Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση 

μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του 

πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.  
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11.4. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου 

ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 

έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α.  

 

Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης, και 

την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον 

Εργοδότη η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει 

όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση 

της μελέτης και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 189 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2 

του Άρθρου 5 της παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον Εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης 

περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου.  

 

Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης, μετά από 

αίτηση του αναδόχου.  

 

Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του 

αναδόχου και με τους όρους της παρ. 15 του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διοικητική και 

η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά στο Νόμο. 
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13. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην 

Διακήρυξη και το «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων».  

 

13.2.  ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή 

άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από 

ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα 

βαρύνει τον ίδιο. 

 

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
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ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η προϊσταμένη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας 

 
 
 

Λεβένα Κωτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 134/2022 Α.Δ.Σ. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
M.Sc. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 



 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

Ο Συντάξας Η προϊστάμενη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια 

 

 

  

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Λεβένα Κωτσοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 

MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 
 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:           

«ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ                              

Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ » 

 

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

74.116,35 €  (με Φ.Π.Α.) 

 



 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

«ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

74.116,35 €  (με Φ.Π.Α.) 

 

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ) 

Α/Α 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ (€) 

Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ  
Έκπτωσης επί τοις εκατό 

(Ολογράφως) 

Προσφερόμενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

Έκπτωσης % 
(Αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ (€) 

1. 
Κατηγορία 13 – 

Μελέτες Υδραυλικών Έργων 
31.752,00 

   

2. 
Κατηγορία 27 – 

Περιβαλλοντικές Μελέτες 
13.419,00 

   

3. 

Κατηγορία 20 – 

Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και 

Γεωφυσικές Μελέτες και 

Έρευνες 

6.804,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ και απροβλέπτων) 51.975,00    

Απρόβλεπτα (15%) 7.796,25 
   

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 59.771,25    

Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του 

συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 
 

   

 

(ΤΟΠΟΣ        -           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)        ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ: 

…………………. ,    ……  /  ……   / …… 
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