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1. Γενικά 

1. Όλεσ οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σεφχουσ αναφζρονται ςε πλιρωσ περαιωμζνεσ 
μελετθτικζσ υπθρεςίεσ και καλφπτουν πλιρωσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελζςει ο Ανάδοχοσ 
(όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων, ςτθ υγγραφι Τποχρεϊςεων και 
ςτθν Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ), προμικειεσ και δαπάνεσ ωσ και εκείνεσ που τυχόν δεν 

κατονομάηονται, αλλά είναι απαραίτθτεσ για τθν πλιρθ παροχι των υπθρεςιϊν του Αναδόχου, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και Σζχνθσ, μθ δικαιοφμενθσ άλλθσ πλθρωμισ ι 
αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ παροχι κάκε Τπθρεςίασ. 

2. Οι τιμζσ του παρόντοσ Σεφχουσ περιλαμβάνουν επιπλζον τισ ακόλουκεσ δαπάνεσ και ζξοδα: 

α) Σισ κάκε είδουσ δαπάνεσ για το αποηθμιοφμενο τεχνικό-επιςτθμονικό προςωπικό 
ςυμπεριλαμβανομζνων των εξειδικευμζνων ςυνεργατϊν όπου κατά περίπτωςθ απαιτθκοφν 
(μθχανικό, γεωπόνο, νομικά κλπ) ιτοι: μιςκοί, θμερομίςκια, ζκτακτεσ αμοιβζσ, δϊρα, επίδομα 
αδείασ, αςφαλίςεισ, υπερωριακι απαςχόλθςθ, δαπάνεσ ταξιδιϊν, θ παραμονι του 
προςωπικοφ του εκεί και θ εκτόσ ζδρασ απαςχόλθςι του. Επιπλζον περιλαμβάνονται οι 
δαπάνεσ δακτυλογραφιςεων, μεταφράςεων, δαπάνεσ κεντρικϊν γραφείων του Αναδόχου, το 
εργολαβικό όφελοσ και τα γενικά ζξοδα του Αναδόχου, και εν γζνει πάςα δαπάνθ μθ ρθτά 

κατονομαηόμενθ αλλά απαραίτθτθ για τθν πλιρθ παροχι υπθρεςιϊν του Αναδόχου και κατά 
τα λοιπά όπωσ αναφζρεται ςτθ υγγραφι Τποχρεϊςεων , το ΣΣΔ και τα υπόλοιπα ςυμβατικά 
τεφχθ. 

β) Σισ δαπάνεσ που απορρζουν άμεςα και ζμμεςα από τισ κείμενεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν 
για τθν παροφςα φμβαςθ. 

γ) Σισ δαπάνεσ για μεταφράςεισ από και προσ τθν Ελλθνικι γλϊςςα οποιουδιποτε κειμζνου 
του Αναδόχου ι άλλου που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ των 
υπθρεςιϊν του ςτθν Τπθρεςία, κακϊσ και τισ δαπάνεσ διερμθνείασ από και προσ τθν Ελλθνικι 
γλϊςςα που ενδεχομζνωσ να απαιτοφνται για τθν επικοινωνία του Αναδόχου και των 
ςτελεχϊν του με τθν Τπθρεςία. 

Επίςθσ, βαρφνουν τον Ανάδοχο περιλαμβανόμενεσ ανθγμζνα ςτισ τιμζσ μονάδοσ 

ανκρωποθμερϊν τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ, όλεσ οι δαπάνεσ του πρόςκετου προςωπικοφ 
διοικθτικισ υποςτιριξθσ. Σο προςωπικό αυτό κα απαςχολθκεί κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των παρατάςεων αυτισ, χωρίσ πρόςκετθ 
αμοιβι, δεδομζνου ότι αυτι ζχει υπολογιςκεί ανθγμζνθ από τον Ανάδοχο κατά τθ 
διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 

δ) Επίςθσ τον Ανάδοχο βαρφνει αποκλειςτικά το κόςτοσ τθσ οποιαςδιποτε πρόςκετθσ 
γραμματειακισ υποςτιριξθσ απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςισ του. 

3. Οι τιμζσ δεν περιλαμβάνουν τον φόρο προςτικεμζνθσ αξίασ (Φ.Π.Α.), ο οποίοσ καταβάλλεται 
ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ διατάξεισ. 
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4. Επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκεί επιςτιμονασ με εμπειρία μεγαλφτερθ από τθν ελάχιςτθ 
απαιτοφμενθ που περιγράφεται ςτα άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου, θ αποηθμίωςι του όμωσ 
γίνεται με τθν τιμι που προβλζπεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο. 

Σα άρκρα τιμολογίου που εφαρμόηονται για τον υπολογιςμό τθσ αμοιβισ είναι τα 
άρκρα του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν 

ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και 
Μεταφορϊν (Αρικμ. ΔΝγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων 
Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά 
τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ147)», (ΦΕΚ Β 
2519/20.07.2017), όπωσ ιςχφει. 

Κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 53 παρ. 8 εδάφιο (δ) του ν. 4412/2016, οι 
ενιαίεσ τιμζσ των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν ανά μονάδα φυςικοφ αντικειμζνου και 
κατθγορία ζργου και οι ενιαίεσ τιμζσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν υπθρεςιϊν, είτε ανά μονάδα 
φυςικοφ αντικειμζνου και κατθγορία ζργου, είτε ανά μονάδα χρόνου απαςχόλθςθσ, 
υπολογίηονται από τθν ςχζςθ: 

Α = (τκ) x (Φ) *€+ 

όπου: 

(τκ): για τισ αμοιβζσ του ζτουσ 2021 ο ςυντελεςτισ (τκ) ζχει τιμι (τκ) = 1,199, ςφμφωνα με τθν 
Εγκφκλιο με Αρ. Πρωτ. 89943/02-04-2021 τθσ Δ/νςθσ Νομοκετικοφ υντονιςμοφ του Τπ. 
Τποδομϊν και Μεταφορϊν και 

(Φ): θ ενιαία τιμι τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ όπωσ κακορίηεται ανά είδοσ και κατθγορία 
ζργου ςτα αντίςτοιχα άρκρα κάκε κατθγορίασ μελζτθσ ςυναρτϊμενθ με τθν φυςικι ποςότθτα 
κάκε αντικειμζνου. 

τθν αμοιβι αυτι περιλαμβάνεται θ υποβολι των ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ςε 
ψθφιακά αρχεία κακϊσ και ςε ζντυπθ μορφι, ςε αντίγραφα τα οποία κα κακορίηονται ςτο 
‘’Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων’’. 

 
2. Προεκτιμϊμενη Αμοιβή 

2.1. Αμοιβή Μηχανικϊν ή άλλων επιςτημόνων ανάλογα με το χρόνο απαςχόληςησ 

φμφωνα με το άρκρο ΓΕΝ 4 τθσ ΔΝγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 απόφαςθσ : 

1. Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι 
άλλου επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν 
προβλζψεων του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο 
απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ για επιςτιμονα εμπειρίασ ωσ εξισ: 

α) Για επιςτιμονα εμπειρίασ μζχρι 10 ζτθ: 300*τκ 
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β) Για επιςτιμονα εμπειρίασ από 10 ζωσ 20 ζτθ: 450*τκ 

γ) Για επιςτιμονα εμπειρίασ μεγαλφτερθσ των 20 ετϊν: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΝ.3. 

Για τισ αμοιβζσ του ζτουσ 2021 ο ςυντελεςτισ (τκ) ζχει τιμι (τκ) = 1,199, ςφμφωνα με τθν 

Εγκφκλιο με Αρ. Πρωτ. 89943/02-04-2021 τθσ Δ/νςθσ Νομοκετικοφ υντονιςμοφ του Τπ. 
Τποδομϊν και Μεταφορϊν. 

 
2. Οι αποηθμιϊςεισ τθσ παραγράφου 1 νοοφνται για απαςχόλθςθ εντόσ ι εκτόσ ζδρασ (ςτο 

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

 

Με βάςθ τα παραπάνω προκφπτει: 

 Επιςτιμονασ ΠΕ, εμπειρίασ μεγαλφτερθσ των 20 ετϊν : ΑΣ1 = 600 x 1,199 = 719,40 € 

 Επιςτιμονασ ΠΕ, εμπειρίασ από 10 ζωσ 20 ζτθ :ΑΣ2 = 450 x 1,199 = 539,55 € 

 Επιςτιμονασ ΠΕ, εμπειρίασ μζχρι 10 ζτθ : ΑΣ3 = 300 x 1,199 = 359,70 € 

 
2.2. Απαιτοφµενεσ μελετητικζσ εργαςίεσ 

Σο αντικείμενο τθσ μελζτθσ είναι ςφνκετο και απαιτοφνται µελετθτικζσ εργαςίεσ ςτισ εξισ 
κατθγορίεσ: 

-  Yδραυλικζσ Μελζτεσ (κατθγορία 13) 

-  Γεωλογικζσ – Τδρογεωλογικζσ Μελζτεσ (κατθγορία 20) 

-  Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ (κατθγορία 27) 

 
2.3. Απαιτοφµενο επιςτηµονικό δυναµικό για την εκπόνηςη τησ µελζτησ 

Σο αντικείμενο του ζργου κα υλοποιθκεί από Ομάδα Μελζτθσ με επικεφαλι υντονιςτι με 
ςθμαντικι εμπειρία ςτθν μελζτθ και διαχείριςθ υδραυλικϊν ζργων. Ο υντονιςτισ κα διοικεί 
και κα επιβλζπει τθν Ομάδα Μελζτθσ θ οποία κα ζχει ςυνολικά το ακόλουκο αντικείμενο 
εργαςίασ για τθν υλοποίθςθ του .Α.Ν.:  

την κατηγορία 13 (μελζτεσ υδραυλικϊν ζργων): 
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 Περιγραφι, αποτφπωςθ / χαρτογράφθςθ και προετοιμαςία ςχετικϊν δελτίων παρακολοφκθ-
ςθσ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ (ζργα μεταφοράσ νεροφ από πθγζσ / γεωτριςεισ, δεξαμενζσ, 
αντλιοςτάςια) 

 Καταγραφι και αξιολόγθςθ ενδεχόμενων κινδφνων ςτισ κζςεισ δεξαμενϊν / αντλιοςταςίων και 
ζργων μεταφοράσ νεροφ, 

 Περιγραφι των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου. 

 φνταξθ οδθγοφ εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 υμπλιρωςθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

 Διαμόρφωςθ του διαχειριςτικοφ εργαλείου (ΔΕ) και των οδθγιϊν εφαρμογισ του. 

 Ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του ΔΕ με τα αποτελζςματα εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 Διαμόρφωςθ ερωτθματολογίου προσ καταναλωτζσ και τθν αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων 

ζρευνασ. 

 Πραγματοποίθςθ Δειγματολθψιϊν και Εργαςτθριακϊν Αναλφςεων νεροφ· 

 υνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ςε ςυνδυαςμό με τα 

αποτζλεςμα των εργαςτθριακϊν αναλφςεων 

 φνταξθ τθσ Σελικισ Ζκκεςθσ. 

 Κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ του προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ. 

 
την κατηγορία 20 (μελζτεσ και ζρευνεσ Γεωλογικζσ, Τδρογεωλογικζσ και Γεωφυςικζσ): 

 Κακοριςμόσ των Ηωνϊν Παροχισ Υδατοσ. 

 Περιγραφι, αποτφπωςθ και προετοιμαςία των ςχετικϊν δελτίων παρακολοφκθςθσ του 
ςυςτιματοσ φδρευςθσ (πθγζσ/ γεωτριςεισ). 

 Καταγραφι ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων και τθν αξιολόγθςθ των ενδεχόμενων κινδφνων 
ςτισ κζςεισ πθγϊν/ γεωτριςεων. 

 Περιγραφι των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου. 

 υμπλιρωςθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

 
την κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ): 

 υμπλιρωςθ/επικαιροποίθςθ χαρτογράφθςθσ του δικτφου ςε περιβάλλον GIS. 

 φνταξθ οδθγοφ εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 υμπλιρωςθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

 υνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Με βάςθ τα παραπάνω κακικοντα, εκτιμάται ότι θ Ομάδα Μελζτθσ κα πρζπει να 
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αποτελείται από τουσ παρακάτω εμπειρογνϊμονεσ και ειδικότθτεσ: 

1. υντονιςτήσ Μελζτησ. Μθχανικόσ µε εμπειρία μεγαλφτερη των 8 ετϊν ςε μελζτεσ 
ςχεδιαςμοφ υδραυλικϊν ζργων και ςε µελζτεσ διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων. Ο 
υντονιςτισ κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν ςυνολικι Διοίκθςθ και Πρόοδο τθσ μελζτθσ. Θα 
ζχει επίςθσ τθν εποπτεία όλων των παραδοτζων του ζργου και κα είναι υπεφκυνοσ: 

 για τθ ςυνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ του χεδίου Αςφαλείασ Νεροφ· 

 για τισ εργαςίεσ πεδίου, τθ ςυλλογι και τθν οργάνωςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν και 
τθν επεξεργαςία πρωτογενϊν δεδομζνων Ο εκτιµϊµενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι 
διακόςιεσ (200) ανθρωποημζρεσ. 

2. Γεωλόγοσ – Τδρογεωλόγοσ µε εμπειρία μεγαλφτερθ των 4 ετϊν ςε υδρογεωλογικζσ μελζτεσ, ο 
οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τον προςδιοριςµό των Ηωνϊν Παροχισ Υδρευςθσ. Ο 
εκτιµϊµενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι εξήντα ζξι (66) (ανθρωποημζρεσ. 

3. Μηχανικόσ ή Επιςτήμονασ Περιβάλλοντοσ µε εμπειρία μεγαλφτερθ των 4 ετϊν ςε µελζτεσ 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ. Ο εκτιµϊµενοσ χρόνοσ 
απαςχόλθςθσ είναι εξήντα ζξι (66) (ανθρωποημζρεσ. 

 

2.4. Προεκτίμηςη Κόςτουσ Δειγματοληψιϊν και Εργαςτηριακϊν Αναλφςεων 

2.4.1.  Γενικά 

Οι δειγματολθψίεσ και οι ςυνακόλουκεσ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ των φυςικοχθμικϊν, 
χθμικϊν και μικροβιολογικϊν παραμζτρων κα αφοροφν: 

1. τα ςθμεία υδρολθψίασ (πθγζσ και γεωτριςεισ), και 

2. τισ βρφςεσ των καταναλωτϊν. 

Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ 
με ςκοπό τθν κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μία 

ρεαλιςτικι εικόνα του ςυςτιματοσ ςχετικά με τισ αντιδράςεισ του και τισ μεταβολζσ που 
επιδζχεται από τισ εποχιακζσ ι τισ καιρικζσ μεταβολζσ. 

Οι εργαςτθριακζσ αναλφςεισ κα πρζπει να γίνουν ςε διαπιςτευμζνο κατά ISO 17025 
εργαςτιριο. 

 

2.4.2.  Παρακολοφθηςη ςτα ςημεία υδροληψίασ 

Για τθν περίπτωςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ και τουσ υπό εξζταςθ οικιςμοφσ (Καβάλα, Νζα 
Καρβάλθ, Λεφκθ, Άνω Λεφκθ, Χαλκερό, Λυδία, Κρθνίδεσ, Φίλιπποι, Κρυονζρι, Δάτο, 
Πολφςτυλο, Μικροχϊρι, Αμυγδαλεϊνασ, ταυρόσ, Ηυγόσ, Νζοσ Ηυγόσ, Λιμνιά, Βουνοχϊρι, 
Λυκόςτομο, Πολφνερο, Κρανοχϊρι, Κορυφζσ, Παλιά Καβάλα) εκτιμάται ότι κα εξεταςκοφν 32 
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ςθμεία υδρολθψίασ εκ των οποίων: 

 τα 20 ςθμεία αφοροφν πθγζσ ι γεωτριςεισ 12μθνθσ χριςθσ (κφριεσ πθγζσ και γεωτριςεισ) 
όπου κα λθφκοφν από τζςςερα δείγματα κατ’ ζτοσ, ιτοι 20 Χ 4 = 80 δείγματα, και 

 τα 12 ςθμεία αφοροφν γεωτριςεισ 6μθνθσ χριςθσ (εφεδρικζσ γεωτριςεισ και ζνα φρζαρ), 
όπου κα λθφκοφν από δφο δείγματα κατ’ ζτοσ, ιτοι 12 Χ 2 = 24 δείγματα. 

Άρα ο απαιτοφμενοσ ςυνολικόσ αρικμόσ δειγματολθψιϊν ςτα ςθμεία υδρολθψίασ ανζρχεται 
ςτα: 

 80 + 24 = 104 δείγματα (για τον κφκλο τθσ 12μθνθσ παρακολοφκθςθσ). 

Βάςει τιμϊν αγοράσ: 

 το κόςτοσ δειγματολθψίασ και ανάλυςθσ εκτιμάται ςε 210,00 € (πλζον ΦΠΑ 24%) 

φμφωνα με τα παραπάνω, το κόςτοσ των μετριςεων ςτισ πθγζσ υδρολθψίασ 
ανζρχεται ςτον κάτωκι πίνακα: 

2.4.3. Παρακολοφθηςη ςτην κατανάλωςη 

Θ ςυχνότθτα ελζγχων των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Α και τθσ Ομάδασ Β κακορίηεται 
από τον όγκο του νεροφ που διανζμεται θμερθςίωσ κατά μζςο όρο ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτον πίνακα 1 του παραρτιματοσ ΙΙ τθσ Κ.Τ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322(ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017).  

Για τθ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ δεν ζχει γίνει μζχρι ςτιγμισ αναγνϊριςθ των επιμζρουσ Ηωνϊν 
Παροχισ Υδρευςθσ, όπου ωσ ηϊνθ φδρευςθσ νοείται μια γεωγραφικά οριοκετθμζνθ περιοχι 
εντόσ τθσ οποίασ το νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ προζρχεται από μία ι περιςςότερεσ πθγζσ 
και εντόσ τθσ οποίασ θ ποιότθτα του νεροφ μπορεί να κεωρθκεί κατά προςζγγιςθ 

ομοιόμορφθ. 

Θ εργαςία αυτι κα γίνει ςτο πρϊτο τρίμθνο υλοποίθςθσ του χεδίου Αςφάλειασ 
Νεροφ, όπου με υδρογεωλογικά χαρακτθριςτικά κα κακοριςκεί ο αρικμόσ και το μζγεκοσ των 
επιμζρουσ ΗΠΤ. 

Για τθν κοςτολόγθςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ γίνεται θ παραδοχι ότι ο κάκε οικιςμόσ 
αφορά ανεξάρτθτθ ΗΠΤ. 

Σα μεγζκθ των προκυπτόντων ΗΠΤ και ο αρικμόσ των απαιτοφμενων δειγματολθψιϊν / 
αναλφςεων των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Α και τθσ Ομάδασ Β παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον 
επόμενο πίνακα: 

  

Δειγματοληψίεσ/Αναλφςεισ 
Αριθμόσ 

δειγμάτων 
Κόςτοσ ανά 
δείγμα (€) 

Ετήςια 
δαπάνη (€) 

Πθγζσ υδρολθψίασ  104 210,00 21.840,00 
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α/α Περιοχή 
Όγκοσ 

παρεχόμενου 
νεροφ (m3/d) 

Ετήςιοσ αριθμόσ 
δειγ/ψιϊν για 
την Ομάδα Α 

Ετήςιοσ αριθμόσ 
δειγ/ψιϊν για 
την Ομάδα Β 

1 Δ.Ε. Καβάλασ 25.000 84 6 

2 Κρθνίδεσ 650 6 1 

3 Ηυγόσ 350 4 1 

4 Νζο Ηυγόσ 100 4 1 

5 Λυδία 200 4 1 

6 Φίλιπποι 200 4 1 

7 Αμυγδαλεϊνασ – ταυρόσ 590 4 1 

8 Πολφςτυλο–Δάτο–Μ. Δάτο 170 4 1 

9 
Κρυονζρι – Λιμνιά – 
Βουνοχϊρι - Λυκόςτομο 

220 4 1 

10 Παλιά Καβάλα 30 1 1 

11 Κορυφζσ 15 1 1 

12 Πολφνερο 8 1 1 

13 Κρανοχϊρι 3 2 2 

φνολο 123 19 

 

φμφωνα με τον ωσ άνω πίνακα ο αρικμόσ δειγμάτων για τισ αναλφςεισ παραμζτρων 
τθσ Ομάδασ Α είναι 123 και τθσ Ομάδασ Β είναι 19. Για τισ εξεταηόμενεσ ΗΠΤ, εκτιμάται ότι δεν 
κα απαιτθκεί υμπλθρωματικι Παρακολοφκθςθ. 

Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) 
μινεσ με ςκοπό τθν κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μία 
ρεαλιςτικι εικόνα του ςυςτιματοσ ςχετικά με τισ αντιδράςεισ του και τισ μεταβολζσ που 
επιδζχεται από τισ εποχιακζσ ι τισ καιρικζσ μεταβολζσ. 

Βάςει ζρευνασ αγοράσ: 

 το κόςτοσ δειγματολθψίασ / ανάλυςθσ του κάκε δείγματοσ για τισ αναλφςεισ 

παραμζτρων τθσ Ομάδασ Α ανζρχεται ςε 50,00 € (πλζον ΦΠΑ 24%) και 
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 το κόςτοσ δειγματολθψίασ / ανάλυςθσ του κάκε δείγματοσ για τισ αναλφςεισ 
παραμζτρων τθσ Ομάδασ Β ανζρχεται ςε 415,00 € (πλζον ΦΠΑ 24%).  

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

 

Δειγματοληψίεσ/Αναλφςεισ 
ημεία Κατανάλωςησ 

Αριθμόσ 
δειγμάτων 

Κόςτοσ 
ανάλυςησ (€) 

Ετήςια δαπάνη 
αναλφςεων (€) 

Παράμετροι Ομάδασ Α 
(ςυμπεριλαμβάνεται θ μζτρθςθ 
υπολειμματικοφ χλωρίου) 

123 50,00 6.150,00 

Παράμετροι Ομάδασ Β 19 415,00 7.885,00 

φνολο 14.035,00 

 

2.5. Προεκτίμηςη Κόςτουσ Δειγματοληψιϊν και Εργαςτηριακϊν Αναλφςεων Ραδιενεργϊν 

Ουςιϊν 

Οι Εργαςτθριακζσ αναλφςεισ των ραδιενεργϊν ουςιϊν κα αφοροφν τισ βρφςεσ των 
καταναλωτϊν. Οι απαιτοφμενοι ζλεγχοι κα γίνονται ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο Γ1/Γ.Π.οικ28158 
(15/4/2016) του Τπουργείου Τγείασ περί τθσ «Παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ νεροφ ανκρϊπινθσ 
κατανάλωςθσ ωσ προσ τισ ραδιενεργζσ ουςίεσ που περιζχει». 

Δεδομζνου ότι πρόκειται για Φορζα Υδρευςθσ κα αφοροφν τθν παρακολοφκθςθ μόνο 
τθσ Ενδεικτικισ Δόςθσ (ΕΔ) και όχι των παραμζτρων για το Ραδόνιο και το Σρίτιο. 

ε ότι αφορά τθν ποςότθτα και τθν ςυχνότθτα των δειγμάτων αυτι κα γίνεται 
ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο Γ1/Γ.Π.οικ28158 (15/4/2016) του Τπουργείου Τγείασ, ανά ΗΠΤ. 

Για τθ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ δεν ζχει γίνει μζχρι ςτιγμισ αναγνϊριςθ των επιμζρουσ Ηωνϊν 

Παροχισ Υδρευςθσ, όπου ωσ ηϊνθ φδρευςθσ νοείται μια γεωγραφικά οριοκετθμζνθ περιοχι 
εντόσ τθσ οποίασ το νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ προζρχεται από μία ι περιςςότερεσ πθγζσ 
και εντόσ τθσ οποίασ θ ποιότθτα του νεροφ μπορεί να κεωρθκεί κατά προςζγγιςθ 
ομοιόμορφθ. 

Θ εργαςία αυτι κα γίνει ςτο πρϊτο τρίμθνο υλοποίθςθσ του χεδίου Αςφάλειασ 
Νεροφ, όπου με υδρογεωλογικά χαρακτθριςτικά κα κακοριςκεί ο αρικμόσ και το μζγεκοσ των 
επιμζρουσ ΗΠΤ. Για τθν κοςτολόγθςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ γίνεται θ παραδοχι ότι ο κάκε 
οικιςμόσ αφορά ανεξάρτθτθ ΗΠΤ. Σα μεγζκθ των προκφπτοντων ΗΠΤ και οι απαιτοφμενεσ 
δοκιμαςτικζσ και ελεγκτικζσ παρακολουκιςεισ παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον επόμενο 
πίνακα: 
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α/α Περιοχή 
Όγκοσ 

παρεχόμενου 
νεροφ (m3/d) 

Ετήςιοσ αριθμόσ 
δειγ/ψιϊν για τη 

ραδιενζργεια 

1 Δ.Ε. Καβάλασ 25.000 5 

2 Κρθνίδεσ 650 1 

3 Ηυγόσ 350 1 

4 Νζο Ηυγόσ 100 1 

5 Λυδία 200 1 

6 Φίλιπποι 200 1 

7 Αμυγδαλεϊνασ – ταυρόσ 590 1 

8 Πολφςτυλο–Δάτο–Μ. Δάτο 170 1 

9 
Κρυονζρι – Λιμνιά – 
Βουνοχϊρι - Λυκόςτομο 

220 1 

10 Παλιά Καβάλα 30 1 

11 Κορυφζσ 15 1 

12 Πολφνερο 8 1 

13 Κρανοχϊρι 3 2 

φνολο 18 

Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) 

μινεσ με ςκοπό τθν κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μία 

ρεαλιςτικι εικόνα του ςυςτιματοσ. 

Οι εργαςτθριακζσ αναλφςεισ κα πρζπει να γίνουν ςτο εργαςτιριο τθσ Ελλθνικισ 

Επιτροπισ Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΕΑΕ) ι ςε εξουςιοδοτθμζνο από τθν ΕΕΑΕ εργαςτιριο. Μετά 

από ζρευνα αγοράσ προκφπτει ότι θ χρζωςθ των μετριςεων τθσ Ενδεικτικισ ζχει ωσ 

ακολοφκωσ: 

α/α Είδοσ μζτρηςησ (παράμετροι ΕΔ) Κόςτοσ(€) 

1. Μζτρθςθ ολικισ α και εναπομζνουςασ β ακτινοβολίασ πόςιμου νεροφ 140,00 

2. Μζτρθςθ α-φαςματοςκοπίασ (U-234,U-238) 400,00 

3. Πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ πόςιμου νεροφ 20,00 

 υνολική τιμή 560,00 
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φμφωνα με τα παραπάνω, το κόςτοσ των εργαςτθριακϊν αναλφςεων, για τισ 

παραμζτρουσ τθσ Ενδεικτικισ Δόςθσ ςτισ βρφςεσ των καταναλωτϊν παρουςιάηεται αναλυτικά 

ςτον κάτωκι πίνακα: 

Είδοσ Ανάλυςησ 
Αριθμόσ 

δειγμάτων 
Κόςτοσ ανάλυςησ 

Ετήςια δαπάνη 
αναλφςεων (€) 

Μζτρθςθ παραμζτρων 
ενδεικτικισ δόςθσ 18 560,00  10.080,00 € 

 

υνολικό Κόςτοσ Εργαςτηριακϊν Αναλφςεων 

 

Είδοσ ανάλυςησ Αριθμόσ 
δειγμάτων 

Ετήςια δαπάνη 
αναλφςεων (€) 

τισ πθγζσ υδρολθψίασ 104 21.840,00 

τθν κατανάλωςθ 123 / 19 14.035,00 

Ενδεικτικι δόςθ 18 10.080,00 

φνολο 45.955,00 

3. Πίνακεσ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Ζργου 
 

Πίνακασ ΠροεκτιμϊμενησΑμοιβήσΤπηρεςιϊν 
 
ΚΩΔΙΚΟ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΟ- 
ΗΜΕΡΕ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

 
ΑΜΟΙΒΗ 

Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 13 ΜΕΛΕΣΕ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α.1 
υντονιςτήσ Μελζτησ Μθχανικόσ 

ΑΕΙ εμπειρίασ άνω των 8 ετϊν 
ΑΣ1 200 359,70 71.940,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ Α                                                                                                                                                    71.940,00 

Β. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 20 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ -  ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕ  ΜΕΛΕΣΕ  

Β.1 
Γεωλόγοσ – Τδρογεωλόγοσ ΑΕΙ 
εμπειρίασ άνω των 4 ετϊν 

ΑΣ2 66 359,70 23.740,20 

ΑΘΡΟΙΜΑ Β                                                                                                                                                     23.740,20 

 Γ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 

Γ.1 
Μηχανικόσ ή Επιςτήµονασ 
Περιβάλλοντοσ ΑΕΙ εμπειρίασ άνω 
των 4 ετϊν 

ΑΣ3 66 359,70 23.740,20 

ΑΘΡΟΙΜΑ Γ                                                                                                                                                                                   23.740,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) =                                                                                                                           119.420,40 
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Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Προεκτιμϊμενων 
Αμοιβϊν Τπηρεςιϊν 

ΔΑΠΑΝΗ (€)  

Προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ  119.420,40 

Απρόβλεπτα 15% 17.913,06 

Κόςτοσ εργαςτθριακϊν αναλφςεων 45.955,00 

ΤΝΟΛΟ (ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.) 183.288,46 

Φ.Π.Α. 24% 43.989,23 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 227.277,69 

 
Καβάλα, 28-12-2021 

 
Ο υντάξασ 

 Θεωρικθκε 
Ο Διευκυντισ 

Σ.Τ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

 
 
 

αμψοφνογλου Μερόπθ Άννα 
Χθμικόσ Μθχανικόσ 

 Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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