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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση 98η/17-11-2017

Αρ. Θέματος: 18

ΘΕΜΑ: (I) Τροποποίηση υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση
του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας
(ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία
2000/60/ΕΚ)», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος –
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 20142020)» (II) Τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 (III)
Τροποποίηση της Διαχειριστικής Ικανότητας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου.

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010).
2. Τον ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-06-2007).
4. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 45/Α/1999).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006».
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
7. Τον ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.
4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/02-07-2015) και ισχύει.
8. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 123 / 2016 (ΦΕΚ 208 / Α / 04-11-2016) για την Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
9. Την αριθμ. πρωτ. 34686/27-03-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 178/27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων
και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) για τον Διορισμό της
Ειδικής Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
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(Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ.
10. Την αριθμ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18-05-2015 (ΦΕΚ 981/Β/28-05-2015) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με την
οποία ορίζεται η Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(Ε.Π) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
11. Την αριθμ. C (2014) 10160 final/18-12-2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.
12. Την αριθμ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημόσιων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. πρωτ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Υπουργική Απόφαση και ισχύει.
13. Την από 03-07-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το
περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ («Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α
2014-2020»), ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος
στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων.
14. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δημοσιονομικού
Ελέγχου (ΕΔΕΛ), στις 6 Νοεμβρίου 2015.
15. Την αριθμ. 173729/12-12-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την έγκριση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗΟ-ΑΨ9).
16. Την αριθμ. πρωτ. 5076/28-04-2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η
μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 2ης εξειδίκευσης του ΕΠ («Έγγραφο 2ης
Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»), ο προγραμματισμός των προσκλήσεων
και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής
πράξεων.
17. Την αριθμ. πρωτ. 10073/24.8.2016 απόφαση, της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 με την οποία εγκρίθηκαν η
μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 3ης εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π –
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ'
έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων.
18. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 11748/06.10.2016 απόφαση, της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 με την οποία εγκρίθηκαν η
μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 4ης εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π –
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ'
έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων.
19. Τον ν. 3199/2007 «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
20. Την οδηγία 2006/11/ΕΚ «Για την ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που
εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας» που κωδικοποίησε την οδηγία 76/464/ΕΚ και
σταδιακά ενσωματώνεται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά».
21. Την οδηγία 2006/118/ΕΚ «Σχετικά με την προστασία των υπογείων υδάτων από την ρύπανση και την
υποβάθμιση».
22. Την αριθμ. οικ. 140384/2011 (ΦΕΚ 2017/Β’/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ορισμός Εθνικού
Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων
(σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4,
παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α’ 280)».
23. Την αριθμ. οικ. 5084/28-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΣΑ4653Ο7-9ΔΚ), Κωδικός 14.31.32.1, Α/Α ΟΠΣ:1476,
Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
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24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» προς το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην
Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά
με την «Λειτουργία, Βελτίωση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας και
Ποσότητας των Υδάτων της Χώρας» για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος-προαγωγή της αποδοτικής χρήσης
των πόρων».
Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)" (ΦΕΚ
314/Α/02-12-2005), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις γα την ανάπτυξη και τη
δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/Α/22-08-2011).
Την αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β’ 2284/13-10-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων,
συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε
αυτοτελώς λειτουργούντα Ν.Π.Ι.Δ, (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), (β) ο
Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α)«ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) και ο
Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ), στο εξής ΚΥΑ.
Τον ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α/26-04-1989), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Την αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β'2889/27-10-2014) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού
Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ.».
Την αριθμ. 15α απόφαση της 48ης/07-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ «Εφαρμογή
της αριθμ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β'2889/27-10-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ.». Τοποθέτηση των τακτικών υπαλλήλων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στις
υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού».
Την αριθμ. 3079/42636/17-04-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 270/21-04-2015) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 8866/112517/16-10-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
739/20-10-2015), 11361/144942/23-12-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 942/28-12-2015), 3509/49656/22-04-2016
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 220/26-04-2016) και 5337/71600/22-06-2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 325/23-06-2016) Αποφάσεις του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες διορίστηκαν τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ.
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ όπως
ισχύει.
Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες, στο ΔΣ, που
είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο
Διευθύνων Σύμβουλος.
Την αριθμ. 14 απόφαση της 76ης/15-06-16 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία
εγκρίθηκε η συμμετοχή στην πρόσκληση για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης
των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων
Βελτιώσεων).
Την αριθμ. 29 απόφαση της 79ης/15&16-09-2016 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την
οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του Έργου «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων
σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην Ελληνική Επικράτεια με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του ΕΠ
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» Διαχειριστική Ικανότητα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου - Υλοποίηση με ίδια μέσα
του Υποέργου 1 «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές
Ενέργειες».
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33. Το αριθμ. πρωτ. 8096/11-07-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2014-2020)
σχετικά με τις παρατηρήσεις επί της ανωτέρω απόφασης και του υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου της
Πράξης.
34. Την αριθμ. 11Α της 73ης/23-03-2016 Συνεδρίασης του ΔΣ «Επικαιροποίηση, συμπλήρωση και
τροποποίηση των επιμέρους παραγράφων της 01/65ης/27 & 28-7-2015 Απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου».
35. Την αριθμ. 11Β της 73ης/23-03-2016 Συνεδρίασης του ΔΣ «Τροποποίηση της αριθμ. 30 Απόφασης της
56ης/20-2-2015 Συνεδρίασης του ΔΣ και της αριθμ. 01 – σημείο Ε.4 – Απόφασης της 65ης/27 & 28-072015 Συνεδρίασης του ΔΣ, σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης εξωτερικών συνεργατών, με
συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο προγραμμάτων/έργων, των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας,
της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού. Μεταβίβαση σχετικής αρμοδιότητας».
36. Τον ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23-4-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
37. Τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11- 2012)).
38. Τον ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/23-1-2013) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις».
39. Τον ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
40. Την αριθμ. 14328/14-04-2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού του ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4336/25015 για τις μετακινήσεις».
41. Την αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
42. Την αριθμ. 13 Απόφαση της 94ης/27-07-2017 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με την οποία
τροποποιήθηκε η αριθμ. 29 απόφαση της 79ης/15&16-09-2016 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές
Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες» στο πλαίσιο της επιχορήγησης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για
την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της
Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας
(Οδηγία 2000/60/ΕΚ)», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος –
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 20142020)» - Διαχειριστική Ικανότητα του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου.
43. Την αριθμ. 9591/06-09-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των
Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό MIS 5001336 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
44. Την αριθμ. πρωτ. 109323/10-10-2017 Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:
Ω6ΟΚ465Χ18-Ω04) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της ανωτέρω Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 275/1.
45. Το αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 11153/30-10-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με το οποίο ζητήθηκε η τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης του Υποέργου 1 της
ανωτέρω Πράξης με ίδια μέσα και η υποβολή της προς έγκριση.
46. Το από 26-10-2017 υποβληθέν, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, σχέδιο της απόφασης της
υλοποίησης του Υποέργου 1 με ίδια μέσα, τροποποιημένης σύμφωνα με τις υποδείξεις της..
47. Την αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.11974/3-11-2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω σχέδιο της 1ης τροποποίησης της υλοποίησης του
Υποέργου 1 με ίδια μέσα.
48. Την αριθμ. 49053/14.11.2017 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
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Αποφασίζουμε

I.

Με βάση την με αριθμ. 9591/06-09-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού
Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και
λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό MIS 5001336 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
την τροποποίηση της αριθμ. 29 της 79ης Συνεδρίασης /15&16-09-2016, Απόφασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ για την έγκριση υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης, με τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό
Γεωργικό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) (πρώην Ινστιτούτο
Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ)), ως προς τα εξής:.
Το έργο το οποίο έχει διάρκεια επτά (7) έτη, με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2023 και
συνολικό προϋπολογισμό 5.599.243,06 €, θα υλοποιηθεί σε τρία Υποέργα, ως ακολούθως:
1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) και αφορά στην εκτέλεση
Υδρομετρήσεων, Δειγματοληψιών, Χημικών Αναλύσεων και Συμπληρωματικών Ενεργειών.
Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται στο ποσό των 4.905.923,06 €.
2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Το Υποέργο 2 αφορά στην παραλαβή, μεταφορά και παράδοση των δειγμάτων νερού
που θα λαμβάνονται από τα προκαθορισμένα σημεία δειγματοληψιών σε ποταμούς ανά την
επικράτεια. Οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν συστατικό τμήμα της καλής εκτέλεσης του έργου
των δειγματοληψιών και θα υλοποιηθούν από εταιρία ταχυμεταφορών (courier), η οποία θα
επιλεγεί με διαγωνιστική διαδικασία (ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός) σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία σε δύο φάσεις. Η διάρκεια των συμβάσεων ανάθεσης θα αφορά στη
συνολική περίοδο υλοποίησης του Έργου ήτοι έως 31/12/2023.
Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 2 ανέρχεται σε 330.000,00 €.
3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Το Υποέργο 3 αφορά στην προμήθεια εξειδικευμένων οργάνων για την εκτέλεση
υδρομετρήσεων και περιλαμβάνει τα κάτωθι όργανα: 3 φορητά πολυπαραμετρικά ποιότητας
νερού, Τηλεκατευθυνόμενο σύστημα ADEP υπολογισμού παροχής και χαρτογράφησης πυθμένα,
4 φορητά ραντάρ μέτρησης πλημμυρικής στάθμης-ταχύτητας, 2 μόνιμα τηλεμετρικά ραντάρ
μέτρησης στάθμης, 2 μόνιμα τηλεμετρικά ραντάρ μέτρησης στάθμης- ταχύτητας, 2 SIDE LOOKING
(SL)-ADCP (Μετρητής παροχής με Doppler οριζόντιας σάρρωσης), 2 σταθμήμετρα φορητά με
ραντάρ, 4 μυλίσκοι μεγάλοι με ανακρέμαση + 2 μυλίσκοι φορητοί με προπέλα + 1 μυλίσκος
doppler. Η προμήθεια θα γίνει με διαδικασία ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 3 ανέρχεται σε 363.320,00 €.

II.

Την τροποποίηση της με αριθμ. 13 της 94ης Συνεδρίασης /27-07-2017 Απόφασης του ΔΣ του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ εγκριθείσας υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) του Υποέργου [1] «Υδρομετρήσεις,
Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες» του ανωτέρω Έργου ως εξής:
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Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ
ΠΕ 1 : «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες»
Α.1. Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
Η ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων (εποπτική-επιχειρησιακή) με
δειγματοληψίες, υδρομετρήσεις και χημικές αναλύσεις αποτελεί επείγουσα εθνική υποχρέωση
αφενός για τη συμμόρφωση έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις απαιτήσεις που προκύπτουν
από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και αφετέρου για τη λήψη κατάλληλων μέτρων διαχείρισης και
προστασίας των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
Επικαιροποίηση-βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δικτύου ποσοτικών μετρήσεων και μελλοντική
αναμόρφωση και επέκτασή του με βάση τα υδρολογικά και υδρομορφικά χαρακτηριστικά σε
επίπεδο λεκανών απορροής και εισαγωγή νέων μεθοδολογιών για τον υπολογισμό της παροχής
των ποταμών.
Δημιουργία βάσεων πρωτογενών συστηματικών περιβαλλοντικών δεδομένων. Με βάση αυτά, η
απόκτηση ικανότητας για την αξιολόγηση της υφιστάμενης χημικής, ποσοτικής και οικολογικής
κατάστασης των υδατικών πόρων και τελικά η ανάδειξη προβλημάτων που χρήζουν
αντιμετώπισης. Ωφελούμενος είναι όλος ο πληθυσμός της Ελλάδας.
Ο εντοπισμός των προβλημάτων θα οδηγήσει, σε πρώτο στάδιο, στη σχεδίαση μέτρων
αποκατάστασης, η εφαρμογή των οποίων θα συνεισφέρει στη διατήρηση των βιοτικών και
αβιοτικών λειτουργιών των υδατικών συστημάτων που εξετάζονται και θα ληφθούν μέτρα, με
σκοπό τη διατήρηση ή και βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών
υδάτων (κυρίως ποταμών) όλης της χώρας.
Α.2. Αναλυτική Περιγραφή του Πακέτου Εργασίας Π1
Π1_1 Επί τόπου υδρομετρήσεις (ποσοτικά στοιχεία):
Σε συνολικά 54 θέσεις ποταμών (συνολικά 3.888 υδρομετρήσεις από το 2018 έως το 2023 με μόνιμη ή μη
μόνιμη ροή, στην ελληνική επικράτεια, με βάση τον αναλυτικό ορισμό αυτών στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011
(ΦΕΚ 2017/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ). Στην πορεία υλοποίησης του Έργου
θα προστεθούν νέες θέσεις υδρομετρήσεων σε ποταμούς όπου θα υπάρξει ανάγκη πύκνωσης του
δικτύου, αλλά πιθανόν να πυκνώσουν οι υδρομετρήσεις χρονικά σε κάποιες θέσεις εάν κριθεί αναγκαίο
και κατά συνέπεια θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές υδρομετρήσεις. Πιθανόν να γίνει
περιορισμένος αριθμός υδρομετρήσεων εντός του 2017.
Σε κάθε περίπτωση η αντικειμενική αδυναμία ή η μη εκπλήρωση των στόχων υδρομέτρησης σε ορισμένες
εκ των προκαθορισμένων θέσεων στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/2011), δύναται να επιφέρει τη
μετατόπισή των κατόπιν συμφωνίας με τις Αρμόδιες Αρχές στο πλησιέστερο δυνατό ή δόκιμο σημείο
υδρομέτρησης.
Π1_2 Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων ποταμών:
Θα διενεργούνται δειγματοληψίες των επιφανειακών υδάτων των ποταμών με σκοπό τον προσδιορισμό
της ποιότητάς τους στην ελληνική επικράτεια. Οι θέσεις των δειγματοληψιών ορίζονται αναλυτικά στην
ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/2011) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Θα
πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε 227 συνολικά θέσεις ποταμών (3.232 δειγματοληψίες) από το
2018 έως και το 2023 από το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων
Βελτιώσεων - ΙΕΒ). Οι χημικές αναλύσεις που θα διενεργούνται από το Γενικό Χημείο του Κράτους στα
δείγματα των παραπάνω θέσεων αφορούν στις ουσίες προτεραιότητας (ΟΠ) και στους ειδικούς ρύπους
(ΕΡ) και κωδικοποιούνται ως ακολούθως: Για τις ουσίες προτεραιότητας (ΟΠ) θα διενεργούνται τέσσερις
(4) δειγματοληψίες ανά έτος επί έξι (6) έτη στις επιχειρησιακές θέσεις (Ο) και τέσσερις (4) δειγματοληψίες
για έναν μόνο χρόνο στις εποπτικές θέσεις (S). Για τους ειδικούς ρύπους (ΕΡ) θα διενεργούνται τέσσερις
(4) δειγματοληψίες για ένα έτος στις επιχειρησιακές θέσεις και δύο (2) δειγματοληψίες για ένα έτος στις
εποπτικές θέσεις. Η αναλυτική κατανομή του αριθμού και τύπου των δειγματοληψιών περιγράφεται στον
πίνακα που ακολουθεί:
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Ο
S
Αναλύσεις (επιχειρησιακές) (εποπτικές)
Κοινές
78
48
ΟΠ+ΕΡ
4
8
Μόνο ΕΡ
39
50
Μόνο ΟΠ
Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ
(Ο+S)

Αριθμός
Δειγματοληψιών
στην 6ετία (O)

Αριθμός
Δειγματοληψιών
στην 6ετία (S)

126

1.872

192

12
89

16
936

16
200

227

2.824

408

Π1_3. Εργαστηριακοί προσδιορισμοί των «Λοιπών Ουσιών»:
Από το ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) θα εκτελούνται οι εργαστηριακοί προσδιορισμοί των «Λοιπών Ουσιών» (Ag, B,
Ba, Mn, Fe, Sb, V, Th) του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα
δειγματοληψιών στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/2011), 16 θέσεων στα ποτάμια (13 θέσεις
επιχειρησιακές και 3 θέσεις εποπτικές), όπου η δειγματοληψία και μεταφορά θα γίνεται με ευθύνη του
ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ). Στις επιχειρησιακές θέσεις (Ο) θα αναλύονται τέσσερα (4) δείγματα ανά έτος και στις
εποπτικές θέσεις (S) τέσσερα δείγματα για ένα μόνο έτος. Ο μέγιστος αριθμός δειγμάτων από ποταμούς
κατά την εξαετία είναι 324 και των χημικών προσδιορισμών 2.592. Σημειώνεται ότι θα λαμβάνονται
τριάντα δείγματα νερού ετησίως από διάφορα ποτάμια και θα αποστέλλονται στην επιτροπή ατομικής
ενέργειας σύμφωνα με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
Παράλληλα το ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) θα παραλαμβάνει δείγματα από 11 θέσεις σε λίμνες (Βεγορίτιδα, Πετρών,
Χειμαδίτιδα, Πολυφύτου, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Δοϊράνη, Κορώνεια, Βόλβη, Μαραθώνα,
Λυσιμαχεία) όπου όμως η δειγματοληψία και μεταφορά θα γίνεται με ευθύνη του Ελληνικού Κέντρου
Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Τα
δείγματα αυτά θα αναλύονται τέσσερις (4) φορές ανά έτος για έξι έτη. Ο μέγιστος αριθμός δειγμάτων από
λίμνες κατά την εξαετία είναι 264 και των χημικών προσδιορισμών 2.112.
Σε περίπτωση αδυναμίας δειγματοληψιών (π.χ. συστηματική αδυναμία πρόσβασης, τεχνική αδυναμία,
μεταβολή της κοίτης του υδατορεύματος κ.λπ.) σε ορισμένες εκ των προκαθορισμένων θέσεων είναι
δυνατό να απαιτηθεί μετατόπιση θέσεων κατόπιν συμφωνίας με τις Αρμόδιες Αρχές στο πλησιέστερο
δυνατό σημείο εφικτής δειγματοληψίας.
Αποστολή προς και επιστροφή από το Γενικό Χημείο του Κράτους των φιαλών δειγματοληψίας (κατάλληλα
συσκευασμένων σε δοχεία (ψυγεία) θερμικών μονώσεων με παγοκύστες), θα γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας.
Π1_4. Διαχρονική επικαιροποίηση-βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δικτύου ποσοτικών μετρήσεων
(υδρομετρήσεις):
Στόχος του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) είναι η διαχρονική επικαιροποίηση-βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δικτύου
ποσοτικών μετρήσεων (υδρομετρήσεις) στους ελληνικούς ποταμούς και η μελλοντική αναμόρφωση και
επέκτασή του με βάση τα υδρολογικά και υδρομορφικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο λεκανών απορροής,
αλλά και η εισαγωγή νέων μεθοδολογιών για τον υπολογισμό της παροχής των ποταμών (π.χ.
εγκατάσταση αυτόματων σταθμηγράφων και χρήση καμπυλών στάθμης-παροχής). Για τον σκοπό αυτό το
ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) θα εισηγείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις
τόσο για την αναπροσαρμογή (προσθήκη-μεταβολή-κατάργηση) των θέσεων του δικτύου
παρακολούθησης, όσο και για τον εξοπλισμό καίριων θέσεων παρακολούθησης με αυτογραφικό
επιστημονικό εξοπλισμό ακριβείας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επικαιροποίησης-βελτιστοποίησης του
υπάρχοντος δικτύου μπορεί να απαιτηθεί η εκτέλεση συμπληρωματικών υδρομετρήσεων σε νέες θέσεις ή
πύκνωση των υφιστάμενων.
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Α3.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου

Α3.1. Υδρομετρήσεις:
Ορισμός χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των υδρομετρήσεων ανά θέση από τους επιστημονικά
υπεύθυνους του Έργου.
Ορισμός ομάδων (συνεργείων) 2-3 ή και 4 ατόμων από τους επιστημονικά υπεύθυνους του Έργου,
οι οποίες αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τις ορισθείσες υδρομετρήσεις σύμφωνα με την
λεπτομερή και επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία, όπως αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.
Επιλογή του βάθους στο οποίο πρέπει να βυθισθεί το σώμα του μυλίσκου ανάλογα με το βάθος
ροής σε κάθε θέση που εκτελείται υδρομέτρηση.
Στην περίπτωση που σε μία υγρή διατομή (ή τμήμα υγρής διατομής) επιλεγεί να γίνει μία μέτρηση
ταχύτητας (ως προς την κατακόρυφο), αυτή θεωρείται ότι είναι και η μέση ταχύτητα της υγρής
διατομής ή του τμήματος του υδατορεύματος. Στην περίπτωση που γίνουν μετρήσεις της
σημειακής ταχύτητας (σε δύο θέσεις ως προς την κατακόρυφο), η μέση ταχύτητα της υγρής
διατομής ή του τμήματος του υδατορεύματος υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των δύο σημειακών
ταχυτήτων.
Στα ποτάμια αν το βάθος ροής είναι αρκετά μεγάλο ώστε πρακτικά να είναι εφικτό, γίνονται δύο ή
τρεις μετρήσεις της σημειακής ταχύτητας στην ίδια κατακόρυφο και η μέση ταχύτητα υπολογίζεται
ως ο μέσος όρος των σημειακών ταχυτήτων.
Επί τόπου (in situ) λεπτομερής καταγραφή των μετρήσεων και των όποιων προβλημάτων ή
προτάσεων σε ειδικό έντυπο ανά θέση, το οποίο έχει συνταχθεί με ευθύνη των επιστημονικά
υπευθύνων.
Μεταφορά των μετρήσεων σε υπολογιστή και υπολογισμός των παροχών με βάση τις επιμέρους
διατομές των ποταμών, όπως αυτές υπολογίζονται με λεπτομέρεια σε κάθε μέτρηση.
Καταχώρηση των γεωχωρικών δεδομένων που συλλέγονται ή παράγονται με τρόπο ώστε ο τελικός
αποδέκτης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων) να
συμμορφώνεται άμεσα και πλήρως με τον Κανονισμό 1205/2008 της ΕΕ (για την εφαρμογή της
Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και του Ν. 3882/2010). Τα δεδομένα/αποτελέσματα των παραδοτέων θα
υποβάλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε ειδικές φόρμες και αυτές θα αναρτώνται, με
ευθύνη του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ), στη βάση δεδομένων που λειτουργεί και περιλαμβάνεται στην
σχετική ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (http://nmwn.ypeka.gr/).
Α3.2. Δειγματοληψίες:
Σύνταξη και υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) και του Γενικού
Χημείου του Κράτους, στο οποίο ορίζονται και προδιαγράφονται με λεπτομέρεια οι διαδικασίες,
τεχνικές και οι ορθές πρακτικές για τις δειγματοληψίες και τον χειρισμό των δειγμάτων νερού.
Ορισμός ομάδων (συνεργείων) 2-3 ατόμων από τους επιστημονικά υπεύθυνους του Έργου, οι
οποίες αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τις ορισθείσες χρονικά δειγματοληψίες σύμφωνα με το
παραπάνω πρωτόκολλο και την λεπτομερή και επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία, όπως
αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.
Αποστολή των δειγμάτων νερού στις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους που βρίσκονται
στην Αθήνα και στα Ιωάννινα αλλά και στο ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ). Η χωρική διασπορά παραλαβής των
δειγμάτων θα γίνεται με ευθύνη του Γενικού Χημείου του Κράτους βάσει της επιχειρησιακής
δυνατότητας των μονάδων του.
Επιστροφή από το Γενικό Χημείο του Κράτους των φιαλών δειγματοληψίας έτοιμες προς
επαναχρησιμοποίηση στο ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) για τη συνέχιση των δειγματοληψιών.
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Α3.3. Χημικές Αναλύσεις Λοιπών Ουσιών:
Θα διεξάγονται δειγματοληψίες για τον προσδιορισμό παραμέτρων χημικής ποιότητας (Ουσίες
Προτεραιότητας, Ειδικοί Ρύποι και Λοιπές Ουσίες) στις θέσεις όπως ορίζονται στο παράρτημα της ΚΥΑ
140384/9-9-2011. Οι χημικοί προσδιορισμοί των λοιπών ουσιών θα πραγματοποιούνται στο ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ). Χημικοί προσδιορισμοί λοιπών ουσιών θα πραγματοποιούνται και στα δείγματα λιμναίων υδάτων
που θα συλλέγονται και θα αποστέλλονται στο ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) με ευθύνη του ΕΚΒΥ, βάσει του σχετικού
πρωτοκόλλου-συνεργασίας που θα συνταχθεί για τον σκοπό αυτό μεταξύ ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) και ΕΚΒΥ.
Α3.4. Βελτιστοποίηση-Αναμόρφωση του Υπάρχοντος Δικτύου Ποσοτικών Μετρήσεων (υδρομετρήσεις):
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Υποέργου 1 θα γίνει βελτιστοποίηση - αναμόρφωση του δικτύου
υδρομετρήσεων όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα της ΚΥΑ 140384/9-9-2011 και όπως
αναπροσαρμόστηκε την προηγούμενη περίοδο εκτέλεσης του έργου (2013-2015) με βάση τη μελέτη των
υδρολογικών λεκανών απορροής της χώρας και της ανάλυσης πιέσεων όπως αυτή αναλύεται στα
εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών της χώρας. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν
τα ακόλουθα:
ψηφιοποίηση υδρολογικών λεκανών όλων των μεγάλων ποταμών της χώρας
εξέταση της υδρολογικής σημαντικότητας όλων των θέσεων του υπάρχοντος δικτύου
υδρομετρήσεων
επιλογή θέσεων για εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμηγράφων με βάση υδρολογικά δεδομένα
αλλά και καταλληλότητας θέσεων ποταμών
δημιουργία του νέου βελτιωμένου-αναμορφωμένου δικτύου υδρομετρήσεων σε σχέση με το
επιλεγμένο δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών
Εκτεταμένη και αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης των εργασιών του Υποέργου 1
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (αναλυτική περιγραφή εργασιών) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (αναλυτική
παρουσίαση μεθοδολογίας εργασιών).
Α.4. Παραδοτέα:
Π1_1 :
Τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα οκτώ (3.888) υδρομετρήσεις. Στην περίπτωση πύκνωσης
του δικτύου θα υπάρξουν συμπληρωματικές υδρομετρήσεις.(παραδοτέο 1 ΤΔΠ)
Έξι (6) ετήσιες εκθέσεις (παραδοτέο 7 ΤΔΠ) αποτελεσμάτων της μηνιαίας παρακολούθησης της
ποσοτικής κατάστασης των υδάτων σε 54 θέσεις ποταμών (θα προστεθεί μικρός αριθμός
θέσεων υδρομετρήσεων και κάποιες υδρομετρήσεις χρονικής πύκνωσης) για την ελληνική
επικράτεια, που θα υποβάλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων τους τρεις πρώτους μήνες
του επόμενου έτους, ως πρωτογενή και επεξεργασμένα δεδομένα σε πίνακες σε έντυπη και
σε ηλεκτρονική μορφή.
Υποβολή των δεδομένων/αποτελεσμάτων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε ειδικές φόρμες
και ανάρτηση τους, με ευθύνη του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) στη βάση δεδομένων που λειτουργεί και
περιλαμβάνεται στην σχετική ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
(http://nmwn.ypeka.gr/) (παραδοτέο 6 ΤΔΠ).
Π1_2 :
Λήψη 3.556 δειγμάτων νερού
• 3.232 από συνολικά 227 θέσεις ποταμών. Παράδοση τους προς ανάλυση στο Γενικό Χημείο του
Κράτους (Αθήνα και Ιωάννινα) με εταιρία ταχυμεταφορών δειγμάτων εντός 48 ωρών από κάθε
δειγματοληψία (παραδοτέο 2 ΤΔΠ).
• 324 από 16 θέσεις ποταμών για ανάλυση από το Εργαστήριο του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) (παραδοτέο 3
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ΤΔΠ).

Υποβολή των δεδομένων/αποτελεσμάτων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε ειδικές φόρμες και
ανάρτηση τους, με ευθύνη του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) στη βάση δεδομένων που λειτουργεί και
περιλαμβάνεται
στην
σχετική
ιστοσελίδα
της
Ειδικής
Γραμματείας
Υδάτων
(http://nmwn.ypeka.gr/) (παραδοτέο 6 ΤΔΠ).
Π1_3 :
Χημικοί προσδιορισμοί σε 588 δείγματα νερού.
• Διενέργεια 2.592 χημικών προσδιορισμών σε 8 λοιπές ουσίες 324 δειγμάτων νερού από 16
θέσεις ποταμών (παραδοτέο 4 ΤΔΠ).
Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των 8 «Λοιπών Ουσιών» θα υποβάλλονται, με τη
μορφή ετήσιας έκθεσης, στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων τους τρεις πρώτους μήνες του
επόμενου έτους σε πίνακες σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (παραδοτέο 8 ΤΔΠ).
• Διενέργεια 2.112 χημικών προσδιορισμών σε 264 δείγματα νερού από 11 θέσεις σε λίμνες. Τα
δείγμα θα συλλέγονται με ευθύνη του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) το
οποίο θα κάνει τη δειγματοληψία και θα παραδίδει τα δείγματα στο ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ). Οι
χημικοί προσδιορισμοί θα παραδίδονται σε μηνιαία βάση στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). (παραδοτέο 5 ΤΔΠ).
Π1_ 4 :
Τεχνική έκθεση με αιτιολόγηση-τεκμηρίωση της πρότασης αναβάθμισης-βελτιστοποίησης του
δικτύου παρακολούθησης (παραδοτέο 9 ΤΔΠ).
Τεχνική έκθεση στο μέσον περίπου του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου (2020) με
αιτιολόγηση-τεκμηρίωση της πρότασης αναβάθμισης - βελτιστοποίησης του δικτύου
παρακολούθησης αρμοδιότητας του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) με βάση τη μελέτη των υδρολογικών
λεκανών απορροής της χώρας, τις παρατηρήσεις από τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του έργου
(2016-2023) και τις θέσεις που θα προκριθούν για την εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμηγράφων.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΚΕΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

16/09/2017

31/12/2023

1576

4.905.923,06

4.905.923,06

Π1.1
ΠΕ 1

Π1. 2
Π1. 3
Π1. 4

1576*

ΣΥΝΟΛΑ

4.905.923,06

4.905.923,06

* Οι 1512 ανθρωπομήνες αφορούν στη συμμετοχή των συμβασιούχων με μίσθωση έργου και οι 64 στην υπερωριακή
απασχόληση του τακτικού προσωπικού του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών
του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ
Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών του Υποέργου μέχρι την ολοκλήρωσή τους,
ανέρχεται στα 4.905.923,06 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και η χρηματοδότηση θα διενεργηθεί
από τη ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, στο πλαίσιο της οποίας επιχορηγείται ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και
Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων
της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
(Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)».
Οι δαπάνες ανά κατηγορία αναλύονται ως εξής:
Β.1.

Άμεσες Δαπάνες (4.552.488,71 €)
Β.1.1. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (120.000,00 €)(Κ.Λ. 60)
120.000,00 € για την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης του τακτικού προσωπικού της
Ομάδας Έργου.
Β.1.2. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (3.596.999,91 €)(Κ.Λ. 61)
(στα ποσά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας, οι συνολικές ασφαλιστικές
εισφορές, οι δαπάνες εκτέλεσης των εργασιών υδρομετρήσεων και δειγματοληψιών στην ύπαιθρο και
όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές προβλέπονται εκάστοτε).
3.049.799,96 € για τη σύναψη δέκα επτά (17) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) ετών
με επιστήμονες πανεπιστημιακής (ΠΕ) και τεχνολογικής (ΤΕ) εκπαίδευσης. Πρόκειται για
ειδικότητες από τον χώρο των γεωτεχνικών επιστημών, πολιτικών μηχανικών, αγρονόμων
τοπογράφων μηχανικών και επιστημών περιβάλλοντος, οι οποίοι σε συνεργασία με την ομάδα
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο
Εγγείων Βελτιώσεων) θα εκτελούν τις προδιαγεγραμμένες και χρονικά προσδιορισμένες
συστηματικές υδρομετρήσεις και δειγματοληψίες.
273.599,97 € για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) ετών με
Χημικούς ή Χημικούς Μηχανικούς Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) οι οποίοι σε συνεργασία με
το τακτικό προσωπικό του διαπιστευμένου εργαστηρίου του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) θα παραλαμβάνουν
τα δείγματα νερού, θα τα προετοιμάζουν, θα εκτελούν τις προσδιορισμένες αναλύσεις για τον
προσδιορισμό των λοιπών ουσιών, θα κάνουν επεξεργασία των πρωτογενών μετρήσεων, θα
εισάγουν τις επεξεργασμένες τιμές των προσδιορισμών αυτών σε πίνακες και θα συμμετέχουν στη
σύνταξη των παραδοτέων που αφορούν τις χημικές αναλύσεις.
273.599,97 € για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) ετών με
επιστημονικό προσωπικό πανεπιστημιακής (ΠΕ) εκπαίδευσης, εκ των οποίων μία (1) στο πεδίο των
οικονομικών σπουδών με ειδικότητα στην οικονομία-διοίκηση και μία (1) στο πεδία της Γεωπονίας,
ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ή Πολιτικού Μηχανικού, ή Αγρονόμου
Τοπογράφου Μηχανικού, ή Σχολής Περιβάλλοντος, ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή άλλης
Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, με εξειδίκευση στις έγγειες βελτιώσεις ή τη
διαχείριση υδατικών πόρων.
Β.1.3. Διάφορα έξοδα (627.788,80 €) (Κ.Λ. 64)
Μετακινήσεις: 335.000,00 € για τη μετακίνηση των στελεχών της Ομάδας Έργου όπως φαίνεται
παραπάνω στον πίνακα της παραγράφου Γ.3 «Ανθρώπινοι Πόροι Υλοποίησης Έργου» της
παρούσης, για τις ανάγκες συντονισμού, διαχείρισης, και ελέγχου του Έργου. Επίσης για την
μετακίνηση των στελεχών της ομάδας του Έργου προς την ΕΓΥ, τις έδρες του Συμβούλου της ΕΓΥ,
της Διαχειριστικής Αρχής και των λοιπών δικαιούχων υλοποίησης του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης για λόγους ενημέρωσης και συντονισμού. Τέλος, για τη μετακίνηση των
στελεχών της ομάδας Έργου για τη συμμετοχή σε διοργανώσεις προβολής του Έργου και διάχυσης
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αποτελεσμάτων όπως επίσης και για την επικαιροποίηση της επιστημονικής τους γνώσης σε
σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές παρακολούθησης, με στόχο την μεταφορά νέας τεχνογνωσίας
και δι’ αυτής την αποτελεσματικότερη και εγκυρότερη λειτουργία ενός εκσυγχρονισμένου δικτύου
παρακολούθησης των υδατικών πόρων της χώρας.
(1) Αναλώσιμα Γενικά: 55.800,00€ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%).
Με βάση την κατηγοριοποίηση κατά CPV θα γίνουν οι προμήθειες των παρακάτω υλικών
(αναφέρονται ενδεικτικά κωδικοί CPV και ο τύπος της προμήθειας):
Περιγραφή Είδους
CPV
ΜΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1 Χαρτικά εκτυπώσεων, χαρτικά
Ενδεικτικά
55.800,00 Συνοπτικός
αρχειοθέτησης, γραφική ύλη,
228, 249, 301, 392
διαγωνισμός
αναλώσιμα εκτυπωτών (γραφίτες,
μελανάκια), ντοσιέ, ψαλίδια, κόφτες,
στυλό, μαρκαδόροι κ.λπ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
55.800,00
Πρόκειται για υλικά άμεσης ανάλωσης αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του έργου. Σε
αυτά περιλαμβάνεται μια ομάδα υλικών υποστήριξης των εργασιών πεδίου, υποστήριξης των
εκτυπώσεων και παραγωγής τεχνικών εκθέσεων αποκλειστικά για το Έργο, καθώς και αναλωσίμων
Η/Υ υφιστάμενων ή νέων που θα αγοραστούν και θα λειτουργούν αποκλειστικά για το Έργο. Η
παραλαβή θα γίνει εφάπαξ το πρώτο έτος (2018) υλοποίησης του Υποέργου [1].
(2) Αναλώσιμα Εργασιών Υπαίθρου: 89.528,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%).
Με βάση την κατηγοριοποίηση κατά CPV θα γίνουν οι προμήθειες των παρακάτω υλικών
(αναφέρονται ενδεικτικά κωδικοί CPV και ο τύπος της προμήθειας):
Περιγραφή Είδους
CPV
ΜΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1 Φαρμακευτικά προϊόντα
336
3.720,00
Απ’ ευθείας Ανάθεση
2 Εργαλεία χειρός, λάδι μυλίσκων,
Ενδεικτικά
32.240,00 Συνοπτικός
ένδυση και υπόδηση προστασίας, σάκοι 444, 148, 182,
διαγωνισμός
μεταφοράς, γάντια, χρονόμετρα,
184,185, 188,
μπαταρίες, διάφορα σχοινιά, λεπίδες,
189, 311, 312,
χειροπρίονα, σφυριά κ.λπ.
314
3 Γυάλινες φιάλες δειγματοληψιών
392
34.720,00 Συνοπτικός
διαγωνισμός
4 Φορητά ψυγεία, ηλεκτρικά φορητά
397
15.500,00 Απ’ ευθείας Ανάθεση
ψυγεία, παγοκυψέλες, Καταψύκτες
5 Αφρώδες υλικό
398
3.348,00
Απ’ ευθείας Ανάθεση
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
89.528,00
Τα περιγραφέντα είδη αφορούν στο σύνολο τους τις ανάγκες εξυπηρέτησης και καλής εκτέλεσης
του συνόλου των εργασιών υπαίθρου (υδρομετρήσεις και δειγματοληψίες). Η παραλαβή θα γίνει
εφάπαξ το πρώτο έτος (2018) υλοποίησης του Υποέργου [1] εκτός των φαρμακευτικών προϊόντων,
τα οποία θα παραλαμβάνονται σταδιακά, λόγω περιορισμού από τις ημερομηνίες λήξης.
(3) Αναλώσιμα Οργάνων Υδρομετρήσεων: 47.392,80 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%).
Με βάση την κατηγοριοποίηση κατά CPV θα γίνουν οι προμήθειες των παρακάτω υλικών
(αναφέρονται ενδεικτικά κωδικοί CPV και ο τύπος της προμήθειας):
Περιγραφή Είδους

CPV

1 Προπέλες μυλίσκων
2 Βαρίδια σταθεροποίησης μυλίσκων
Έντυπο: Ε.Ι.1_5
Έκδοση: 1η
Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015

349
349
- 12 –

Απόφαση Δ.Σ. θέμα 18/98ης/17.11.2017

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
17.856,00
18.600,00 Συνοπτικός

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

3 Επαφές καλωδίων μυλίσκου
4 Καλώδια μυλίσκων
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

349
349

2.008,80
8.928,00
47.392,80

διαγωνισμός

Η παραλαβή θα γίνει εφάπαξ το πρώτο έτος (2018) υλοποίησης του Υποέργου [1].
(4) Αναλώσιμα Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων: 100.068,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%).
Με βάση την κατηγοριοποίηση κατά CPV θα γίνουν οι προμήθειες των παρακάτω υλικών
(αναφέρονται ενδεικτικά κωδικοί CPV και ο τύπος της προμήθειας):
Περιγραφή Είδους

CPV

1 Διάφορα αναλώσιμα εργαστηρίου
χημικών αναλύσεων (Είδη προστασίας,
πλαστικά είδη, αντιδραστήρια, λυχνίες,
γραφιτάκια, κ.λπ.)
2
3
4
5

Φιάλες αργού υψηλής καθαρότητας
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης
Στήλες απιονισμού
Φίλτρα υπερκάθαρου νερού
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ενδεικτικά
181, 195,
243, 249,
316, 337,
380
241
331
651
429

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
73.160,00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Συνοπτικός
διαγωνισμός

3.348,00
3.100,00
10.044,00
10.416,00
100.068,00

Απ’ ευθείας Ανάθεση
Απ’ ευθείας Ανάθεση
Απ’ ευθείας Ανάθεση
Απ’ ευθείας Ανάθεση

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες του συνόλου των προμηθειών θα γίνουν εντός του έτους 2018. Η
παραλαβή των υλικών των κατηγοριών 1, 2, 3 και 4 θα γίνεται σταδιακά και ανά έτος υλοποίησης
του Υποέργου [1] με έναρξη το έτος 2018.
Β.1.4. Μεταφορικά μέσα (32.240,00 €) (Κ.Λ. 13)
32.240,00 € για την προμήθεια ενός οχήματος παντός δρόμου τύπου SUV ή Jeep, τo οποίο θα
αξιοποιηθεί κυρίως στις μετακινήσεις σε δύσβατες περιοχές των στελεχών του Ινστιτούτου
Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) που εμπλέκονται στην
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τον συντονισμό και παρακολούθηση του Υποέργου,
καθώς επίσης και στην υλοποίηση του προγράμματος ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας των
εργασιών πεδίου (περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ 24%). Η προμήθεια του οχήματος θα γίνει
εντός του 2018.
Β.1.5. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός (175.460,00 €) (Κ.Λ. 13)(περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)
Με βάση την κατηγοριοποίηση κατά CPV θα γίνουν οι προμήθειες των παρακάτω υλικών
(αναφέρονται ενδεικτικά κωδικοί CPV και ο τύπος της προμήθειας):
Περιγραφή Είδους
CPV
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1 Φούρνος Γραφίτη (Φασματοφωτόμετρο
Ατομικής Απορρόφησης)
384
58.280,00
Συνοπτικός
UV-VIS (Φασματοφωτόμετρο Ορατού
διαγωνισμός
Υπεριώδους)
384
14.880,00
2 Ηλεκτρονικά μέσα προβολής δεδομένων και
Απ’ Ευθείας
τηλεδιασκέψεων
322
5.580,00
Ανάθεση
GPS, πλοηγοί, κάμερες, Φωτογραφικές
Μηχανές
381 & 386
8.680,00
3 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές και
Συνοπτικός
περιφερειακά
302
55.800,00
διαγωνισμός
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4

Δικτυακός εκτυπωτής μεγάλου όγκου
εργασιών
Μονάδες τροφοδοτικών αδιάλειπτης
παροχής (UPS)
Αυτόματος δειγματολήπτης νερού από
γέφυρα και απλοί δειγματολήπτες νερού από
γέφυρα 2 μεγέθη (15 τεμ.)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

302

6.200,00

311

6.200,00
Απ’ Ευθείας
Ανάθεση

383 & 421

19.840,00
175.460,00

Η προμήθεια των ειδών των κατηγοριών 2 & 3 θα γίνει εντός του έτους 2018. Η προμήθεια των ειδών
των κατηγοριών 1 & 4 θα γίνει εντός του έτους 2019.
Β.2.

Έμμεσες Δαπάνες (353.434,35€)(Κ.Λ. 64)
Ο τρόπος επιμερισμού των έμμεσων δαπανών του Υποέργου γίνεται με βάση ποσοστό 15,0% επί των
αμοιβών και εξόδων του προσωπικού και των αμοιβών και εξόδων τρίτων ως ακολούθως: .
Αμοιβές και έξοδα τακτικού προσωπικού (με βάση την λογιστικοποιημένη μισθοδοσία του
προσωπικού τέλος 2016): 120.000,00€
Αμοιβές και έξοδα τρίτων για εργασίες που θα υλοποιηθούν στην έδρα του δικαιούχου:
Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 3.596.999,91€
ΦΠΑ (24%): 696.193,53
Καθαρή Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 2.900.806,38€
Βάση Υπολογισμού Έμμεσων Δαπανών:
4 συμβάσεις μίσθωσης έργου Χ 100%: 441.290,28€
17 συμβάσεις μίσθωσης έργου Χ 72,98%: 1.794.938,69€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:
120.000 + 441.290,28 + 1.794.938,80= 2.356.228,97€
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 2.356.228,97€ Χ 15% = 353.434,35€
Δείκτης Υπολογισμού Έμμεσων Δαπανών: 15,0%

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών
δαπανών (ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών)
αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Πίνακες Β 1 έως Β 7).
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Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Γ.1.
ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Διακριτά όργανα διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που συμμετέχουν και στη διοίκηση του Υποέργου είναι:
To Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας - Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων &
Προϊόντων Έρευνας, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσιακές μονάδες του
Οργανισμού, υποστηρίζει το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων)
όσον αφορά στη διαχείριση του διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου.
Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) είναι ο φορέας υλοποίησης
του φυσικού αντικειμένου του Έργου. Στο δυναμικό του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) συνεισφέρουν και ομάδες
επιστημόνων σχετικών αντικειμένων άλλων Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη
Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στην Κρήτη, (όπως αναφέρεται στον πίνακα της ενότητας Γ3) ώστε να
εξασφαλιστεί αφενός η αποτελεσματικότερη διαχείριση του Έργου και αφετέρου η ορθότερη-ταχύτερη
και πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση του φυσικού του αντικειμένου.
Γ.2.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Για την παρακολούθηση και τον συντονισμό υλοποίησης του Έργου συγκροτείται Ομάδα Διαχείρισης
Έργου (ΟΔΕ) από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (Διεύθυνση Υποστήριξης
Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων & Προϊόντων Έρευνας και Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων - πρώην
Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) ως εξής:

Υπηρεσιακή Μονάδα

Όνομα

Κατηγορία

Εμπειρία
σε έτη

Αντικείμενο

Ινστιτούτο
Εδαφοϋδατικών
Πόρων
(πρώην Ινστιτούτο
Εγγείων Βελτιώσεων)

Χατζηγιαννάκης
Ευάγγελος

Αναπληρωτής
Ερευνητής

25

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου (Τμήμα
υδρομετρήσεων - χημικών δοκιμών)

Δαλαμπάκης
Πασχάλης

Αναπληρωτής
Ερευνητής

22

Σταθάκη Σοφία

ΠΕ Γεωλόγος

17

Βαβουλίδου
Ευαγγελία

Τακτική
Ερευνήτρια

32

Συντονίστρια Διαχείρισης Έργου

Χατζή Μαρία
Μαλαπέτσας
Γεώργιος

ΠΕ Γεωπόνος

21

ΠΕ Οικονομικός

12

Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου
Υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου
Έργου

Ηλιάδου Σοφία

ΔΕ Χειρίστρια
Η/Υ

22

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου

Λατούδη Ελένη

ΠΕ Διοικητικός

20

Διοικητική Υποστήριξη Έργου

Διεύθυνση
Υποστήριξης
Ερευνητικών,
Αναπτυξιακών Έργων
& Προϊόντων Έρευνας

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου (Τμήμα
δειγματοληψιών)
Υποστήριξη Διαχειριστικού Σχεδίου
Έργου

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι είναι υπεύθυνοι για:
 Τη σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του ΤΔΕ σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που
προβλέπονται από τη σχετική πρόσκληση, καθώς και την τυχόν τροποποίησή του. Σε περίπτωση
τροποποίησης το αίτημα των Επιστημονικών Υπευθύνων θα διαβιβάζεται στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού.
 Την κατάρτιση των προδιαγραφών των διακηρύξεων για τις προμήθειες και υπηρεσίες στο
πλαίσιο του Έργου. Οι διακηρύξεις, οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι συμβάσεις,
όταν απαιτείται, προ-εγκρίνονται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και δημοσιεύονται
Έντυπο: Ε.Ι.1_5
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σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Τον καθορισμό των προσόντων και του αντικειμένου των εργασιών των εξωτερικών συνεργατών,
σε συνεργασία με την ΟΔΕ.
 Την παραλαβή και τον έλεγχο των παραδοτέων των εξωτερικών συνεργατών.
 Τη σύνταξη, ανάρτηση στο ΟΠΣ και υποβολή στις αρμόδιες αρχές των δελτίων δήλωσης
δαπανών, των εξαμηνιαίων δελτίων προόδου του Έργου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης) καθώς και
των ετήσιων τεχνικών εκθέσεων του φυσικού αντικειμένου και των αντίστοιχων αρχείων
δεδομένων που προκύπτουν από την υλοποίηση του Έργου (Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης). Τα δελτία δήλωσης δαπανών και τα εξαμηνιαία δελτία προόδου του Έργου
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ΟΠΣ ενώ αντίγραφα αυτών υποβάλλονται
θεωρημένα με διαβιβαστικό του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού στην αρμόδια
Διεύθυνση της Διαχειριστικής Αρχής. Τα αντίγραφα των δελτίων θα είναι υπογεγραμμένα από
τους Επιστημονικά Υπεύθυνους και τον Υπεύθυνο του οικονομικού αντικειμένου.
 Την υποβολή της ετήσιας κατανομής δαπανών, ανά τρίμηνο, ανά Υποέργο και κατηγορία
δαπάνης
 Τη σύνταξη αιτήματος χρηματοδότησης ανά εξάμηνο.
 Την επικοινωνία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του
φυσικού αντικειμένου.
Επίσης οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι του Έργου είναι υπεύθυνοι για την καλή και απρόσκοπτη εκτέλεσή του,
την παρακολούθηση της πορείας των δαπανών του και την τήρηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, που
εμφανίζονται κατά την εκτέλεση του Έργου. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την υποβολή αιτιολογημένης
εισήγησης προς τη Διοίκηση του Οργανισμού για την τροποποίηση των όρων συμβάσεων με αναδόχους
ή/και την καταγγελία αυτών εφόσον συντρέχει λόγος. Τέλος, είναι υπεύθυνοι για τη βεβαίωση
ολοκλήρωσης τμήματος ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου των εξωτερικών συνεργατών και την
υποβολή πρότασης καταβολής σε αυτούς του αναλογούντος εργολαβικού ανταλλάγματος.
Η Συντονίστρια Διαχείρισης Έργου είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των μελών της ΟΔΕ και των
εμπλεκόμενων στο Έργο Υπηρεσιών του Οργανισμού καθώς και όλων των ενεργειών που απαιτούνται για
την απρόσκοπτη υλοποίηση του Έργου εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.
Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) είναι υπεύθυνη για :
 Τη δημιουργία, με τη συνδρομή των Επιστημονικά Υπευθύνων, «Φακέλου Ωρίμανσης» του Έργου
ο οποίος περιλαμβάνει:
• την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του Έργου,
• τα στοιχεία για τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Έργου,
• το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα των κάθε είδους ενεργειών που θα απαιτηθούν για την
ωρίμανση του Έργου μέχρι την έναρξη της υλοποίησής του,
• την εκτιμώμενη διάρκεια του Έργου,
• το εκτιμώμενο κόστος,
• τον τρόπο χρηματοδότησης του Έργου.
 Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020, το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου.
 Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ανά εξάμηνο προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
 Την επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για θέματα που αφορούν στα οικονομικά
και διοικητικά στοιχεία διαχείρισης του Έργου.
 Την υποστήριξη των Επιστημονικά Υπευθύνων ως προς τις διαδικασίες απασχόλησης προσωπικού
ή τις αναθέσεις έργου και, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσιακές
μονάδες του Οργανισμού, όταν αυτό απαιτείται. Η ΟΔΕ παρέχει υποστήριξη ως προς τη
διατύπωση των κειμένων (προσκλήσεων ενδιαφέροντος και των προκηρύξεων - διακηρύξεων
Έντυπο: Ε.Ι.1_5
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διαγωνισμών). Υποστηρίζει τη διαχείριση των διοικητικών και νομικών ζητημάτων που πιθανόν να
προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
Τον έλεγχο και επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των δαπανών και της ορθής εκτέλεσης του Έργου
και την προώθηση στα αρμόδια όργανα, για την πραγματοποίησή τους μετά από βεβαίωση των
Επιστημονικά Υπευθύνων οι οποίοι αποστέλλουν στη ΓΔΑΕ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(χρονοδιάγραμμα εργασιών, ημερολόγια εργασιών πεδίου κ.λπ.)
Την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές
μονάδες του Οργανισμού, όπου αυτό απαιτείται:
• Άνοιγμα λογαριασμών.
• Μεταφορές ποσών.
• Παρακολούθηση ροής χρηματοδότησης.
• Καταχώρηση στο λογιστικό σύστημα του Οργανισμού των δαπανών.
• Έκδοση ενταλμάτων πληρωμών και πληρωμές δαπανών (μετά από εισηγητικό σημείωμα
του Υπεύθυνου Διαχείρισης Έργου).
• Έλεγχος συμφωνίας λογιστικών καταστάσεων με τα υπόλοιπα των τραπεζικών
λογαριασμών.
• Εξωλογιστική παρακολούθηση των δαπανών του Έργου.
• Συλλογή στοιχείου προόδου οικονομικού αντικειμένου.
• Υπολογισμός και επιμερισμός έμμεσων δαπανών.
• Παρακολούθηση της εκταμίευσης των πληρωμών του Έργου.
• Παρακολούθηση του λογαριασμού του Έργου.
Την υποβοήθηση των Επιστημονικά Υπευθύνων στη σύνταξη των δελτίων δήλωσης δαπανών και
των δελτίων παρακολούθησης προόδου.
Την τήρηση αρχείου με τα παραστατικά των αναδόχων και προμηθευτών, το σύνολο των
δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και τα παραστατικά πληρωμών συμπεριλαμβανόμενων και
των παραστατικών εξόφλησης φόρων και λοιπών κρατήσεων. Οι λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες
φέρουν την υπογραφή του μέλους της ΟΔΕ που είναι υπεύθυνο για τη λογιστική καταχώρηση,
αποτελούν το απαραίτητο έγγραφο πιστοποίησης δαπανών στα υποβαλλόμενα από τους ΕΥ
Δελτία Δήλωσης Δαπανών. Τα δελτία δαπανών πιστοποιούνται από τον Υπεύθυνο του
οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
Την αποστολή στη Διαχειριστική Αρχή των θεωρημένων εκθέσεων και δελτίων του Έργου, με
διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στην αρμόδια Διεύθυνση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Η ΟΔΕ θα υποστηρίζεται από δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες που θα απασχοληθούν ειδικά και
αποκλειστικά για τους σκοπούς του Έργου, ως εξής:
Εξωτερικοί
Συνεργάτες
(2 θέσεις)

Κάτοχος Πτυχίου

Αντικείμενο

Οικονομικών Σπουδών

Συμβολή στο έργο της παρακολούθησης του
Οικονομικού Αντικειμένου σε σχέση με την πορεία
του φυσικού αντικειμένου
Συμβολή στο έργο της παρακολούθησης της πορείας
υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου (λειτουργική
διασύνδεση ΙΕΥΠ-πρώην ΙΕΒ με ΚΥ)

Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή
Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, ή Πολιτικού
Μηχανικού, ή Αγρονόμου
Τοπογράφου Μηχανικού, ή Σχολής
Περιβάλλοντος, ή Μηχανικών
Περιβάλλοντος, ή άλλης
Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ αντίστοιχης
ειδικότητας
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Το έργο, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, θα εκτελείται στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Υποστήριξης
Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων & Προϊόντων Έρευνας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στην Αθήνα.
Ο εξωτερικός συνεργάτης της ΟΔΕ, κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Σπουδών με εξειδίκευση στην οικονομίαδιοίκηση συμβάλει στο έργο της διαχείρισης και παρακολούθησης του Έργου σε ότι αφορά στην
υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την πορεία του φυσικού αντικειμένου και πιο
συγκεκριμένα συμβολή στην/στον :
Καταχώρηση των δαπανών στο λογιστικό σύστημα του Οργανισμού.
Έκδοση ενταλμάτων πληρωμών.
Έλεγχος συμφωνίας λογιστικών καταστάσεων με τα υπόλοιπα των τραπεζικών
λογαριασμών.
Εξωλογιστική παρακολούθηση των δαπανών του Έργου.
Συλλογή στοιχείων προόδου οικονομικού αντικειμένου.
Υπολογισμός και επιμερισμός έμμεσων δαπανών.
Παρακολούθηση της εκταμίευσης των πληρωμών του Έργου.
Παρακολούθηση του λογαριασμού του Έργου.
Σύνταξη μηνιαίων δελτίων δαπανών.
Τήρηση αρχείου με τα παραστατικά των αναδόχων και προμηθευτών, το σύνολο των
δικαιολογητικών
για
την
εκκαθάριση
και
τα
παραστατικά
πληρωμών
συμπεριλαμβανόμενων και των παραστατικών εξόφλησης φόρων και λοιπών κρατήσεων.
Συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη της ΟΔΕ, κάτοχο πτυχίου Γεωτεχνικών Επιστημών
για το συσχετισμό της προόδου του φυσικού αντικειμένου με το οικονομικό αντικείμενο.
Ο εξωτερικός συνεργάτης της ΟΔΕ, κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, ή Πολιτικού Μηχανικού, ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, ή Σχολής Περιβάλλοντος,
ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή άλλης Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, με εξειδίκευση στις
έγγειες βελτιώσεις ή τη διαχείριση υδατικών πόρων συμβάλει στο έργο της διαχείρισης και
παρακολούθησης του Έργου, σε ότι αφορά στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (συνδετικός κρίκος
ΙΕΥΠ-πρώην ΙΕΒ με ΚΥ) και πιο συγκεκριμένα συμβολή στην/στον :
Παρακολούθηση πορείας φυσικού αντικειμένου.
Συλλογή στοιχείων προόδου φυσικού αντικειμένου.
Συλλογή στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών για την πρόοδο των δεικτών του Έργου.
Συσχετισμό προόδου του φυσικού αντικειμένου με την πρόοδο του οικονομικού
αντικειμένου.
Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παραδοτέων φυσικού αντικειμένου.
Συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη της ΟΔΕ, κάτοχο πτυχίου Οικονομικών Επιστημών
για το συσχετισμό της προόδου του φυσικού αντικειμένου με το οικονομικό αντικείμενο.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Τμήμα/ Μονάδα
Απόφαση υλοποίησης
Υποέργου

Διοικητικό Συμβούλιο
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Συμβάσεις μίσθωσης
έργου/Έκτακτο (νέο)
προσωπικό για το Υποέργο

Διοικητικό Συμβούλιο
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παρακολούθηση της
Υλοποίησης και
Ολοκλήρωσης του
Υποέργου
Έντυπο: Ε.Ι.1_5
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Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών
Πόρων (ΙΕΥΠ)
[(πρώην Ινστιτούτο Εγγείων
Βελτιώσεων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Θεσμικό Πλαίσιο
188763/10-102011 (ΦΕΚ 2284
ΤΕΥΧΟΣ Β)
188763/10-102011 (ΦΕΚ 2284
ΤΕΥΧΟΣ Β)

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.
ΟΡΙΣΜΟΥ

Γεώργιος Καρέτσος
Πρόεδρος

8866/112517/2010-2015 (ΦΕΚ 739)

Γεώργιος Καρέτσος
Πρόεδρος

8866/112517/2010-2015 (ΦΕΚ 739)

Δρ Σίδερης
Θεοχαρόπουλος

Η 15 απόφαση της
ης
48 /7-11-2014
Συνεδρίασης του ΔΣ

β

919/131869 /2710-2014 (ΦΕΚ
2289 ΤΕΥΧΟΣ Β)

(ΙΕΒ)]
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Τμήμα Διοικητικής,
Οικονομικής και Νομικής
Υποστήριξης
Προγραμμάτων
Οικονομική Διαχείριση

Διεύθυνση Υποστήριξης
Ερευνητικών,
Αναπτυξιακών Έργων και
Προϊόντων Έρευνας

Διευθύντρια
Δρ Ευαγγελία
Βαβουλίδου
919/131869 /2710-2014 (ΦΕΚ
2289 ΤΕΥΧΟΣ Β)
Γενική Διευθύντρια
Δρ Ειρήνη Πιτταρά

Γενική Διεύθυνση
Αγροτικής Έρευνας
Νομική Υποστήριξη

Άλλες Εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες

Νομική Υπηρεσία ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Τμήμα Προμηθειών
Τμήμα Οικονομικό
Διεύθυνση Οικονομικού
Γενική Διεύθυνση
Διοικητικού - Οικονομικού

Η 15β απόφαση της
48ης /7-11-2014
Συνεδρίασης του ΔΣ

919/131869 /2710-2014 (ΦΕΚ
2289 ΤΕΥΧΟΣ Β)

919/131869 /2710-2014 (ΦΕΚ
2289 ΤΕΥΧΟΣ Β)

Μουρούζης Στέφανος
Διευθύντρια
Αδαμαντία
Γαλανοπούλου
Γενική Διευθύντρια
Γερασιμούλα
Αγγελοπούλου

Η αριθμ. 3, εκτός
ημερησίας
διάταξης, της
87ης/23-3-2017
Συνεδρίασης του ΔΣ
Η 15β απόφαση της
48ης /7-11-2014
Συνεδρίασης του ΔΣ
β

Η 15 απόφαση της
ης
48 /7-11-2014
Συνεδρίασης του ΔΣ

Ορισμός Επιστημονικά Υπευθύνων: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, Συνεδρίαση 76η/15-062016, Αρ. Θέματος 14.
Βιογραφικά Σημειώματα Επιστημονικά Υπευθύνων:
◊ Δρ Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης, Αναπληρωτής Ερευνητής
Ο Δρ Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης είναι Αναπληρωτής Ερευνητής στον Ελληνικό Γεωργικό
Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων
Βελτιώσεων) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Εδαφοϋδατικών
Πόρων με έμφαση στους ανοικτούς αγωγούς». Έχει συμμετάσχει σε 54 ερευνητικά
προγράμματα και 6 αναπτυξιακές μελέτες, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και
ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, με αντικείμενο την εξέταση της
διαχείρισης των εδαφοϋδατκών πόρων (ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων,
υπολογισμός αρδευτικών αναγκών με χρήση μετεωρολογικών σταθμών, βελτιστοποίηση της
χρήσης του αρδευτικού νερού στο βαμβάκι, μεθοδολογία χρέωσης του αρδευτικού νερού
στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης κ.λπ.), της ποιότητας νερού και αποβλήτων με φυσικές-χημικές
παραμέτρους και της επαναχρησιμοποίησή τους (άρδευση βαμβακιού, ηλίανθου,
καλλωπιστικών φυτών, κριθαριού με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης
επεξεργασία λυμάτων Θεσσαλονίκης), της διερεύνησης της ποιότητας και της χρήσης
διαφόρων εδαφοβελτιωτικών (ιλύος βιολογικών καθαρισμών, ασβεστολιθικής άμμου,
ζεολίθου, ασβεστολιθικής σκωρίας κ.λπ.), της αειφορικής διαχείρισης εδάφους-νερού με
βάση την Ευρωπαϊκή στρατηγική για το έδαφος, της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
επίδοσης της ελιάς κ.λπ. Έχει 28 δημοσιεύσεις σε διεθνή-εθνικά επιστημονικά περιοδικά και
βιβλία και περισσότερες από 80 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και αντίστοιχες
δημοσιεύσεις στα πρακτικά. Εκτός αυτών προΐσταται του διαπιστευμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17025 εργαστηρίου Φυσικοχημικών Δοκιμών Εδάφους-Νερού-Φυτικών ΙστώνΟργανικών Υλικών–Εδαφοβελτιωτικών του Ινστιτούτου. Τέλος έχει αξιολογήσει σειρά
ερευνητικών εργασιών Διεθνών και Εθνικών Περιοδικών.
◊ Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Αναπληρωτής Ερευνητής
Ο Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης είναι Αναπληρωτής Ερευνητής στον Ελληνικό Γεωργικό
Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων
Βελτιώσεων) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Έρευνα και αξιοποίηση της
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γεωθερμικής ενέργειας στον αγροτικό τομέα». Έχει συμμετάσχει σε 20 ερευνητικά
προγράμματα και 10 αναπτυξιακές μελέτες, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, με αντικείμενο την εκμίσθωση
γεωθερμικών πεδίων, σχεδιασμό και κατασκευή γεωτρητικών έργων, αξιοποίηση
γεωθερμικών ρευστών στην αντιπαγετική προστασία τάφρων διαχείμανσης ιχθυηρών, στην
ξήρανση αγροτικών προϊόντων, στη θέρμανση θερμοκηπίων, στην υπεδάφια θέρμανση
φυτειών υπό χαμηλή κάλυψη, στην αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας στη θέρμανση
εδάφους και θερμοκηπίων, στον σχεδιασμό δικτύων μεταφοράς και συστημάτων
θερμοεναλλαγής, σε μελέτες ορθολογικής διαχείρισης γεωθερμικών πεδίων, σε πειραματική
χρήση γεωθερμίας στην εκτροφή γαρίδας και διακοσμητικών ψαριών. Έχει 8 δημοσιεύσεις σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 40 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή
συνέδρια και αντίστοιχες δημοσιεύσεις στα πρακτικά.
Διαδικασίες επιλογής, συγκρότησης και λειτουργίας Ομάδας Έργου (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)
Συγκροτείται Ομάδα Έργου αποτελούμενη από μέλη του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με τα αναγραφόμενα καθήκοντα, τα οποία κάθε φορά
θα εξειδικεύονται στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών
Πόρων (πρώην Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων):
Η Ομάδα Έργου θα στελεχώνεται και θα ενεργεί μέσα από τις ακόλουθες διακριτές και
συνεργαζόμενες ομάδες, των οποίων ο ρόλος αναλύεται λεπτομερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.
1. Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) 2. Ομάδα διοικητικής και οικονομικής στήριξης (ΟΔΟ) 3.
Ομάδα Συντονισμού Έργου (ΟΣΕ) 4. Ομάδα τεχνικού ελέγχου-ελέγχου ποιότητας Έργου (ΟΤΕΠ) 5.
Ομάδα δειγματοληψιών (ΟΔ) 6. Ομάδα υδρομετρήσεων (ΟΥ) 7. Ομάδα χημικών αναλύσεων
(ΟΧΑ) 8. Ομάδα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων (ΟΑΕ) 9. Ομάδα ανάρτησης
δεδομένων-αποτελεσμάτων (ΟΑΔΠ) 10. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης (ΟΤΥ)
Τμήμα των εργασιών του έργου θα υλοποιηθεί με εξωτερικούς συνεργάτες ως εξής:
Πτυχίο
Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
θετικών επιστημών

Θέσεις

17

ΠΕ Χημικοί-Χημικοί
Μηχανικοί

2

ΠΕ Οικονομικών
Σπουδών

1

ΠΕ Γεωπονίας, ή
Γεωλογίας, ή Δασολογίας
και Φυσικού
Περιβάλλοντος, ή
Πολιτικού Μηχανικού, ή
Αγρονόμου Τοπογράφου
Μηχανικού, ή Σχολής
Περιβάλλοντος, ή
Μηχανικών
Περιβάλλοντος, ή άλλης
Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ
αντίστοιχης ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ
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Αντικείμενο εργασίας

Σχέση απασχόλησης

Υδρομετρήσεις και Δειγματοληψίες νερών.
Επεξεργασία μετρήσεων και δεδομένων. Σύμβαση μίσθωσης έργου
μετά από Πρόσκληση
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών
πεδίου. Υποστήριξη συγγραφής τεχνικών
Εκδήλωσης
εκθέσεων. Στατιστική επεξεργασία και
Ενδιαφέροντος
αρχειοθέτηση αποτελεσμάτων

Σύμβαση μίσθωσης έργου
μετά από Πρόσκληση
Χημικές αναλύσεις
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
Συμβολή στο έργο της
Σύμβαση μίσθωσης έργου
Παρακολούθησης του Οικονομικού
μετά από Πρόσκληση
Αντικειμένου σε σχέση με την πορεία
Εκδήλωσης
του Φυσικού Αντικειμένου
Ενδιαφέροντος
Συμβολή στο έργο της
Σύμβαση μίσθωσης έργου
Παρακολούθησης της πορείας
μετά από Πρόσκληση
υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

1

Ανθρωπομήνες

1224

144

72

72

1512
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Η ανάθεση των εργασιών στους εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα
πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ.
Το απασχολούμενο στο Υποέργο [1] προσωπικό, καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι ειδικότητες,
τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος
αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Δ.Σ.

Ευαγγελία Παπαευαγγέλου

Έντυπο: Ε.Ι.1_5
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Γεώργιος Καρέτσος
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Πίνακας Β_1: Ομάδα Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό
Πίνακας Β.2: Ομάδα Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό
Πίνακας Β.3: Υφιστάμενες Υποδομές – Υλικά μέσα
Πίνακας Β.4: Προμήθειες (Νέες Υποδομές – Υλικά μέσα)
Πίνακας Β.5: Εξωτερικές Υπηρεσίες
Πίνακας Β.6: Άλλες Δαπάνες
Πίνακας Β.7: Έμμεσες Δαπάνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: (ΚΥΑ 140384/9-9-2011 ΦΕΚ 2017/Β/2011)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
Συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Υποέργου:
«Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες»
στο πλαίσιο της επιχορήγησης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του
Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και
Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας
α/α

Στάδιο

Ημερομηνία

Παρατηρήσεις

1

Απόφαση έγκρισης σχεδίου
αυτεπιστασίας

26/09/2016

1η τροποποίηση:
Ιούλιος 2017
2η τροποποίηση:
Νοέμβριος 2017

2

Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού που
υπάρχει

-

-

3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για συμβάσεις ανάθεσης μίσθωσης
έργου

15-30/11/2017

4

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

01-31/01/2018

5

Πακέτο 1 εργασιών

26/09/2016-31/12/2023

8

Ενδιάμεση αξιολόγηση

30/06/2020

9

Ετήσιες εκθέσεις προόδου

03/2019
03/2020
03/2021
03/2022
03/2023
03/2024 (Τελική Έκθεση)

10

Τεχνική έκθεση με αιτιολόγησητεκμηρίωση της πρότασης αναβάθμισηςβελτιστοποίησης του δικτύου
παρακολούθησης

31/12/2020

11

Λήξη έργου (φυσικό αντικείμενο)

31/12/2023

12

Αποπληρωμή έργου και οικονομική
εκκαθάριση έργου

30/06/2024

13

Έκθεση απολογισμού έργου

30/06/2024

Η ημερομηνία αυτή δύναται να
μετακινηθεί ανάλογα με τον
αριθμό των υποψηφίων και τις
διαδικασίες ενστάσεων.

Δελτία Προόδου θα
υποβάλλονται το 3ο τρίμηνο
κάθε έτους, με έναρξη το 2018.

Η υλοποίηση του Υποέργου [1] θα ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και το χρονοδιάγραμμα των
Έντυπο: Ε.Ι.1_5
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κύριων δράσεων που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο αποτυπώνεται ως εξής:

Μέρος του φυσικού αντικειμένου υλοποιείται με την αρχική έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια
μέσα. Στο σύνολο του το φυσικό αντικείμενο του έργου υλοποιείται από την ημέρα απόφασης ένταξης
όπως προβλέπεται στην παρούσα και προκύπτει από το εγκεκριμένο ΤΔΕ.
Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης των ανωτέρω δράσεων/ενεργειών, του
προϋπολογισμού ή του χρονοδιαγράμματος, θα υποβληθεί προς έγκριση το αντίστοιχο αιτιολογημένο
αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Συγχρηματοδοτούμενων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,
Πράξεων.
Το Δεκέμβριο του έτους 2023 δεν θα γίνονται συστηματικές μετρήσεις, ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος
χρόνος προετοιμασίας των τελικών εκθέσεων-παραδοτέων του έργου.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ [1]
2018

2017
ο

ο

4 τρίμηνο 1 τρίμηνο
(1/10-31/12) (1/1-31/3)

Δράσεις παρακολούθησης
της ποιότητας και της
ποσότητας ποταμών
Χημικές αναλύσεις λοιπών
ουσιών
Εξωτερικοί συνεργάτες

ο

2 τρίμηνο
(1/4-30/6)

2019

ο

ο

ο

3 τρίμηνο
4 τρίμηνο 1 τρίμηνο
(1/7-30/9) (1/10-31/12) (1/1-31/3)

ο

ο

3 τρίμηνο
4 τρίμηνο 1 τρίμηνο
(1/7-30/9) (1/10-31/12) (1/1-31/3)

ο

2 τρίμηνο
(1/4-30/6)

3 ο τρίμηνο
4 ο τρίμηνο
(1/7-30/9) (1/10-31/12)

Διαγωνισμός Προμήθειας

Αναλώσιμα εργασιών
υπαίθρου
Αναλώσιμα οργάνων
υδρομετρήσεων
Αναλώσιμα εργαστηρίου
χημικών αναλύσεων
Προμήθεια οχήματος
Προμήθεια φούρνου
γραφίτη και
φασματοφωτόμετρου UV
Προμήθεια αυτόματου
δειγματολήπτη νερού και
απλών δειγματοληπτών
νερού από γέφυρα
Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, UPS και
δικτυακού εκτυπωτή
Προμήθεια ηλεκτρονικών
μέσων προβολής και
τηλεδιασκέψεων, GPS,
πλοηγών, καμερών και
φωτογραφικών μηχανών
Δελτία προόδου / Τεχνικές
εκθέσεις

Διαγωνισμός Προμήθειας
Διαγωνισμός Προμήθειας
Διαγωνισμός Προμήθειας
Διαγωνισμός Προμήθειας
Διαγωνισμός Προμήθειας

Διαγωνισμός Προμήθειας

Διαγωνισμός Προμήθειας

Διαγωνισμός Προμήθειας

ΔΠ

ΤΕ

2021
ο

1 τρίμηνο
(1/1-31/3)

Δράσεις παρακολούθησης
της ποιότητας και της
ποσότητας ποταμών
Χημικές αναλύσεις λοιπών
ουσιών
Δελτία προόδου / Τεχνικές
εκθέσεις

2 τρίμηνο
(1/4-30/6)

2020

ο

Διαγωνισμός

Γενικά αναλώσιμα

.

ο

ο

2 τρίμηνο
(1/4-30/6)

ΔΠ

ΤΕ

2022

ο

ο

ο

3 τρίμηνο
4 τρίμηνο 1 τρίμηνο
(1/7-30/9) (1/10-31/12) (1/1-31/3)

ο

2 τρίμηνο
(1/4-30/6)

ΔΠ
2023

ο

ο

ο

3 τρίμηνο
4 τρίμηνο 1 τρίμηνο
(1/7-30/9) (1/10-31/12) (1/1-31/3)

ο

2 τρίμηνο
(1/4-30/6)

3 ο τρίμηνο
4 ο τρίμηνο
(1/7-30/9) (1/10-31/12)

ΤΕ: Τεχνική Έκθεση
ΔΠ: Δελτίο Προόδου
FIN: Τελική Έκθεση

ΤΕ

ΔΠ

ΤΕ

ΔΠ
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ΤΕ

ΔΠ

FIN

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισμού2
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΕ1_1
ΠΕ1_2
ΠΕ1_3
ΠΕ1_4

ΠΕ 1

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Εκτιμώμενη
απασχόληση
Τακτικού
Προσωπικού

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Κόστος
Τακτικού
Προσωπικού

Εκτιμώμενη
απασχόληση
Έκτακτου
Προσωπικού

Κόστος
Έκτακτου
Προσωπικού

Κόστος
Προμηθειών

64

120.000,0€

1512

3.596.999,91€

500.488,80€

64 Α/Μ

120.000,0€

1512 Α/Μ

3.596.999,91€

500.488,80€

3.716.999,91 €

3

Κόστος
Εξωτερικών
Υπηρεσιών

500.488,80€4

2

……. €

Κόστος
Άλλων
Άμεσων
4
Δαπανών

Σύνολο
Έμμεσων
5
Δαπανών

Σύνολο

335.000,00€

353.434,35€

4.905.923,06€

335.000,00€

353.434,35

4.905.923,06€

335.000,00€

353.434,35

4.905.923,06€

Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών
Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου
3
Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός).
Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.
4
Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου
5
Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου
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ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ
2017-2023
ΥΠΟΕΡΓΟ_1
(ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)(Υδρομετρήσεις,
Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις
και Συμπληρωματικές Ενέργειες)

CPV

Ανα έτος
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΦΠΑ

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1ο έτος
ΣΥΝΟΛΟ

2ο έτος
ΣΥΝΟΛΟ

3ο έτος
ΣΥΝΟΛΟ

4ο έτος
ΣΥΝΟΛΟ

5ο έτος
ΣΥΝΟΛΟ

6ο έτος
ΣΥΝΟΛΟ

7ο έτος
ΣΥΝΟΛΟ

20000

20000

20000

20000

20000

20000

120.000,00

120.000,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

61

Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ (17 συμβάσεις μίσθωσης έργου)

409.919,35

98.380,64

508.299,99

508.299,99

508.299,99

508.299,99

508.299,99

508.299,99

2.459.516,10

590.283,86

3.049.799,96

2018-2023

ΠΕ Χημικός (2 συμβάσεις μίσθωσης έργου)
ΠΕ ή ΤΕ Υποστήριξης οικονομικού και φυσικού
αντικειμένου πράξης (2 συμβάσεις μίσθωσης έργου)

36.774,19

8.825,81

45.600,00

45.600,00

45.600,00

45.600,00

45.600,00

45.600,00

220.645,14

52.954,83

273.599,97

2018-2023

36.774,19

8.825,81

45.600,00

45.600,00

45.600,00

45.600,00

45.600,00

45.600,00

220.645,14

52.954,83

273.599,97

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

335.000,00

1

2

3
4
6
Αναλώσιμα
Οργάνων
Υδρομετρήσεων

1

2
3
4
5

Φαρμακευτικά προϊόντα
Εργαλεία χειρός, λάδι μυλίσκων, ένδυση και υπόδηση
προστασίας, σάκοι μεταφοράς, γάντια, χρονόμετρα,
μπαταρίες, διάφορα σχοινιά, λεπίδες, χειροπρίονα,
σφυριά κλπ.

Γυάλινες φιάλες δειγματοληψιών
Φορητά ψυγεία, ηλεκτρικά φορητά ψυγεία,
παγοκυψέλες, Καταψύκτες
Αφρώδες υλικό
Προπέλες μυλίσκων
Βαρίδια σταθεροποίησης μυλίσκων
Επαφή καλωδίων μυλίσκου
Καλώδια μυλίσκων
Αναλώσιμα εργαστηρίου χημικών αναλύσεων (Είδη
προστασίας, πλαστικά είδη, αντιδραστήρια, λυχνίες,
γραφιτάκια, κλπ)

Φιάλες αργού υψηλής καθαρότητας
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης
Στήλες απιονισμού
Φίλτρα υπερκάθαρου νερού
Έμμεσες δαπάνες

5.000,00

Οχήματα

336
Ενδεικτικά
444, 148,
182, 184,185,
188, 189,
301,312, 314

45.000,00

10.800,00

55.800,00

45.000,00

10.800,00

55.800,00

2018

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

3.000,00

720,00

3.720,00

3.000,00

720,00

3.720,00

2018

ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

392

26.000,00
28.000,00

6.240,00
6.720,00

32.240,00
34.720,00

26.000,00
28.000,00

6.240,00
6.720,00

32.240,00
34.720,00

2018
2018

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

397
374
349
349
349
349

12.500,00
2.700,00
14.400,00
15.000,00
1.620,00
7.200,00

3.000,00
648,00
3.456,00
3.600,00
388,80
1.728,00

15.500,00
3.348,00
17.856,00
18.600,00
2.008,80
8.928,00

12.500,00
2.700,00
14.400,00
15.000,00
1.620,00
7.200,00

3.000,00
648,00
3.456,00
3.600,00
388,80
1.728,00

15.500,00
3.348,00
17.856,00
18.600,00
2.008,80
8.928,00

2018

ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

1

2

3

4

Φούρνος Γραφίτη (Φασματοφωτόμετρο Ατομικής
Απορρόφησης)
UV-VIS (Φασματοφωτόμετρο Ορατού Υπεριώδους)
Ηλεκτρονικά μέσα προβολής δεδομένων και
τηλεδιασκέψεων
GPS, πλοηγοί, κάμερες, Φωτογραφικές Μηχανές

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2018
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Σταδιακή
Παραλαβή)

241
331
651
429

59.000,00
2.700,00
2.500,00
8.100,00
8.400,00

14.160,00
648,00
600,00
1.944,00
2.016,00

341

26.000,00

6.240,00

73.160,00
3.348,00
3.100,00
10.044,00
10.416,00
58.905,72

59.000,00
2.700,00
2.500,00
8.100,00
8.400,00
58.905,72

58.905,72

58.905,72

58.905,72

58.905,72

14.160,00
648,00
600,00
1.944,00
2.016,00

353.434,35

73.160,00
3.348,00
3.100,00
10.044,00
10.416,00

ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

353.434,35

32.240,00
32.240,00

26.000,00

6.240,00

32.240,00

2.018

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

175.460,00
47.000,00
12.000,00

11.280,00
2.880,00

58.280,00
14.880,00

2019

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

5.580,00
8.680,00

4.500,00
7.000,00

1.080,00
1.680,00

5.580,00
8.680,00

2018

ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

10.800,00
1.200,00

55.800,00
6.200,00

45.000,00
5.000,00

10.800,00
1.200,00

55.800,00
6.200,00

2018

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1.200,00

6.200,00

5.000,00

1.200,00

6.200,00

384
384

47.000,00
12.000,00

11.280,00
2.880,00

322
381 & 386

4.500,00
7.000,00

1.080,00
1.680,00

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφεριακά
Δικτυακός εκτυπωτής μεγάλου όγκου εργασιών

302
302

45.000,00
5.000,00

Μονάδες τροφοδοτικών αδιάλειπτης παροχής (UPS)
Αυτόματος δειγματολήπτης νερού από γέφυρα και
απλοί δειγματολήπτες νερού από γέφυρα 2 μεγέθη (15
τεμ.)

311

5.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ_1

ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ενδεικτικά
181, 195,
243, 249,
316, 337, 380

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14

2018-2023

335.000,00

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

981.223,15

Μετακινήσεις (εκτός έδρας υπαλλήλων ΕΛΓΟ)
Χαρτικά εκτυπώσεων, χαρτικά αρχειοθέτησης, γραφική
ύλη, αναλώσιμα εκτυπωτών (γραφίτες, μελανάκια),
Ενδεικτικά
ντοσιέ, ψαλίδια, κόφτες, στυλό, μαρκαδόροι κλπ
228, 249,
301, 302

Γενικά
αναλώσιμα

2018-2023

3.596.999,91

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

120.000,00

Υπερωριακή απασχόληση τακτικού προσωπικού του
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αναλώσιμα
Εργαστηρίου
Χημικών
Αναλύσεων

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ
ΠΑΚΕΤΟ
7 έτη
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7 έτη
ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
60

Αναλώσιμα
Εργασιών
Υπαίθρου

7 έτη
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

58.280,00
14.880,00

ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
383 & 421

16.000,00

3.840,00

887.087,73

212.901,06

19.840,00

5.000,00

1.140.894,51

826.405,71

733.405,71
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733.405,71

733.405,71

733.405,71

16.000,00

3.840,00

19.840,00

4.112.860,73

793.062,33

4.905.923,06

2019

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

Πίνακας Β.1 Ομάδα Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό

Α/Α

(Α)

(Β)

Όνομα

Ειδικότητα
/ Υπηρεσιακή
μονάδα

(Γ)
Τρόπος απασχόλησης

Ποσοστό
συμβατικού
χρόνου

1

Θεοχαρόπουλος
Σίδερης

2

Παπαδόπουλος
Αριστοτέλης

Τακτικός Ερευνητής
Γεωπόνος / ΙΕΥΠ
(ΙΕΑ)
Τακτικός Ερευνητής
Γεωπόνος / ΙΕΥΠ
(ΙΕΘ)

(Δ)

(Ε)

(ΣΤ)

Εργασίες-Καθήκοντα-Ρόλος

Πακέτα
Εργασίας /
Παραδοτέα

Χρονική
διάρκεια

(Ζ)
Εκτιμώμενη
Συνολική
απασχόληση
σε Α/Μ

(Η)

(Θ)

Εκτιμώμενη
Υπερωριακή
απασχόληση
σε Α/Μ

Μέσο
Μικτό
Μηνιαίο
Κόστος

Μη επιλέξιμη
Δημόσια
Δαπάνη

Κόστος (€)

-

2.900,00 €

829.200,00 €

120.000,00 €

Υπερωριακή
απασχόληση
(μήνες)

3,4%

-

Διοικητικά Υπεύθυνος ΙΕΥΠ

3

2,3%

-

Αναπληρωτής Διοικητικά
Υπεύθυνος ΙΕΥΠ

2

21

24,1%

-

Συντονισμός – Επιστημονικός
Υπεύθυνος (υδρομετρήσειςχημικές δοκιμές). Συντονισμός
ανάρτησης μεταδεδομένων
στο WISE.

24,1%

-

Συντονισμός– Επιστημονικός
Υπεύθυνος (δειγματοληψίες)

3

Χατζηγιαννάκης
Ευάγγελος

Αν. Ερευνητής
Γεωπόνος / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

4

Δαλαμπάκης
Πασχάλης

Αν. Ερευνητής
Γεωλόγος / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

5

Παναγόπουλος
Ανδρέας

Τακτ. Ερευνητής
Γεωλόγος / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

17,2%

-

Συντονισμός Εφαρμογής
Διαχειριστικού Σχεδίου Έργου
– Συντονισμός ομάδων
δειγματοληψιών Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις

6

Αραμπατζής
Γεώργιος

Αναπλ. Ερευνητής /
ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ)

11,5%

-

ΥδρομετρήσειςΔειγματοληψίες

10

7

Πισινάρας
Βασίλειος

Δόκιμος. Ερευνητής
Γεωλόγος / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

13,8%

-

Ανάρτηση μεταδεδομένων
στο WISE.
ΥδρομετρήσειςΔειγματοληψίες

12

8

Δουλγέρης
Χαράλαμπος

Δόκιμος. Ερευνητής
Γεωπόνος / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

13,8%

-

Ανάρτηση μεταδεδομένων
στο WISE. ΥδρομετρήσειςΔειγματοληψίες

12
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ΠΕ1/
ΠΕ1_1,
ΠΕ1_2,
ΠΕ1_3,
ΠΕ1_4

21
Από
16/09/2016
Έως
31/12/2023
15

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

Α/Α

(Α)

(Β)

Όνομα

Ειδικότητα
/ Υπηρεσιακή
μονάδα

(Γ)
Τρόπος απασχόλησης

Ποσοστό
συμβατικού
χρόνου

9

Ευάγγελος
Τζιρίτης

Δόκιμος ΕρευνητήςΓεωλόγος / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

2,3%

(Δ)

(Ε)

(ΣΤ)

Εργασίες-Καθήκοντα-Ρόλος

Πακέτα
Εργασίας /
Παραδοτέα

Χρονική
διάρκεια

(Ζ)
Εκτιμώμενη
Συνολική
απασχόληση
σε Α/Μ

-

ΥδρομετρήσειςΔειγματοληψίες

2

10

10

Τζεράκης
Κωνσταντίνος

Δ. Ερευνητής,
Γεωπόνος / ΙΕΥΦΑ

11,5%

-

11

Βαβουλίδου
Ευαγγελία

Διευθύντρια Β’
Διεύθυνσης ΓΔΑΕ,
Τ. Ερευνήτρια,
Γεωπόνος / ΓΔΑΕ

8,0%

-

Συντονισμός Διαχείρισης
Έργου από την ΚΥ

7

12

Τζιαχρής
Παναγιώτης

Ερευνητής
Αγρονόμος
Τοπογράφος, M.Sc
/ ΙΕΥΠ (ΙΕΘ)

2,3%

-

Μελέτη Λεκανών Απορροής
με χρήση GIS

2

13

Μελιάδης
Ιωάννης

Τ. Ερευνητής,
Γεωπόνος / ΙΔΕΘ

2,3%

-

Μελέτη Λεκανών Απορροής
με χρήση GIS

2

14

Τσαγκάρη
Κωνσταντινιά

2,3%

-

Συντονισμός Ομάδας
εργασίας ΙΜΔΟΤΔΠ

2

15

Μιχόπουλος
Παναγιώτης

2,3%

-

Αξιολόγηση και επεξεργασία
Χημικών αναλύσεων

2

16

17

Ηλίας Ανδρέας

Σταθάκη Σοφία

Γεωπόνος, MSc /
ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ)

Γεωλόγος / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

19,0%

15,5%

Εκτιμώμενη
Υπερωριακή
απασχόληση
σε Α/Μ

Μέσο
Μικτό
Μηνιαίο
Κόστος

64**

1.875,00 €

Υπερωριακή
απασχόληση
(μήνες)

Συντονισμός ομάδας
δειγματοληψίαςυδρομετρήσεων Κρήτης –
ΔειγματοληψίεςΥδρομετρήσεις - Εισαγωγή
δεδομένων

Διευθύντρια, Τ.
Ερευνήτρια,
Δασολόγος /
ΙΜΔΟΤΔΠ
Τ. Ερευνητής,
Δασολόγος /
ΙΜΔΟΤΔΠ

(Η)

4,50

4,50

Συντονισμός πληροφοριακών
συστημάτων και βάσεων
δεδομένων (WISE) Συντονισμός Επεξεργασίας
Δεδομένων και Σύνταξης
Εκθέσεων –Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις
Συντονισμός Εφαρμογής
Διαχειριστικού Σχεδίου Έργου
- Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις
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16,5

13,5

(Θ)
Μη επιλέξιμη
Δημόσια
Δαπάνη

Κόστος (€)

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

Α/Α

(Α)

(Β)

Όνομα

Ειδικότητα
/ Υπηρεσιακή
μονάδα

(Γ)
Τρόπος απασχόλησης

Ποσοστό
συμβατικού
χρόνου

(Δ)

(Ε)

(ΣΤ)

Εργασίες-Καθήκοντα-Ρόλος

Πακέτα
Εργασίας /
Παραδοτέα

Χρονική
διάρκεια

(Ζ)
Εκτιμώμενη
Συνολική
απασχόληση
σε Α/Μ

Υπερωριακή
απασχόληση
(μήνες)

18

Τσεκούρα
Δήμητρα

Χημικός Μηχανικός,
MSc / ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

11,5%

2,00

19

Καλογιάννη
Χάιδω

Τεχνολόγος
Γεωπονίας / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

13,8%

2,00

20

Καρουλά Αθηνά

Μαθηματικός /
ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ)

10,3%

3,00

21

Παπαθανασίου
Αναστασία

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

10,9%

2,50

22

Ζεϊμπέκη Ιωάννα

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

10,9%

2,50

23

Καντουνάτου
Γεωργία

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

12,1%

1,50

24

Τερζίδης
Αντώνης

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

17,2%

4,00

25

Τσολακίδης
Σάββας

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό / ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

12,6%

4,00

26

Γιαμούρη Μαρία

Γεωλόγος, M.Sc. /
ΙΕΥΠ (ΙΓΕΜΚ)

10,9%

4,50

Συντονισμός χημικών
αναλύσεων – Συντονισμός
διαπίστευσης χημικών
δοκιμών
Χημικές αναλύσεις –
Διεκπεραίωση Εγγράφων
Διαπίστευσης Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις
Αρχική διαχείριση τιμολογίων
- Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις
Διεκπεραίωση εγγράφων και
αλληλογραφία έργου Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις
Γραμματειακή υποστήριξη
Φορέα υλοποίησης Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις
Προετοιμασία δειγμάτων
νερού – Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις

10

12

9

9,5

9,5

10,5

Προετοιμασία διαγωνισμών
προμηθειών Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις
Προετοιμασία και συντήρηση
οργάνων και υλικών
Δειγματοληψιών και
Υδρομετρήσεων ΔειγματοληψίεςΥδρομετρήσεις
Συντονισμός ομάδων
Δειγματοληψιών και
Υδρομετρήσεων Ν. Ελλάδος Διεκπεραίωση εγγράφων σε
συνεργασία με ΚΥ Δειγματοληψίες -
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15

11

9,5

(Η)
Εκτιμώμενη
Υπερωριακή
απασχόληση
σε Α/Μ

Μέσο
Μικτό
Μηνιαίο
Κόστος

(Θ)
Μη επιλέξιμη
Δημόσια
Δαπάνη

Κόστος (€)

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

Α/Α

(Α)

(Β)

Όνομα

Ειδικότητα
/ Υπηρεσιακή
μονάδα

(Γ)
Τρόπος απασχόλησης

Ποσοστό
συμβατικού
χρόνου

(Δ)

(Ε)

(ΣΤ)

Εργασίες-Καθήκοντα-Ρόλος

Πακέτα
Εργασίας /
Παραδοτέα

Χρονική
διάρκεια

(Ζ)
Εκτιμώμενη
Συνολική
απασχόληση
σε Α/Μ

(Η)
Εκτιμώμενη
Υπερωριακή
απασχόληση
σε Α/Μ

Μέσο
Μικτό
Μηνιαίο
Κόστος

(Θ)
Μη επιλέξιμη
Δημόσια
Δαπάνη

Υπερωριακή
απασχόληση
(μήνες)

Υδρομετρήσεις

27

Γιοβάνογλου
Παναγιώτης

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό, /
ΙΕΥΦΑ

9,2%

1,00

Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις

8

28

Μικάλεφ Λουίζα

Τεχνολόγος
Γεωπονίας, / ΙΕΥΦΑ

9,2%

1,00

Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις

8

29

Χατζή Μαρία

Γεωπόνος / ΓΔΑΕ

20,1%

4,50

Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου

17,5

30

Ηλιάδου Σοφία

Χειρίστρια Η/Υ /
ΓΔΑΕ

17,8%

4,50

Γραμματεία Διαχείρισης
Έργου

15,5

31

Λατούδη Έλενα

Διοικητικός / ΓΔΑΕ

20,1%

4,50

Διοικητική Υποστήριξη Έργου

17,5

32

Μαλαπέτσας
Γεώργιος

Οικονομικός / ΓΔΑΕ

17,8%

4,50

Υπεύθυνος Οικονομικού
Αντικειμένου του Έργου

15,5

33

Ρεκάρη
Αναστασία

Οικονομικός / ΓΔΑΕ

9,2%

1,00

Υποστήριξη Οικονομικού
Αντικειμένου του Έργου

8

34

Παπαδέα Αιμιλία

Οικονομικός / ΓΔΑΕ

9,2%

1,00

Υποστήριξη Οικονομικού
Αντικειμένου του Έργου

8

35

Μπρίτσκου
Ευαγγελία

Διοικητικός / ΓΔΑΕ

5,7%

1,00

Πληρωμές

5

36

Βασματζιάν
Σεραφίνα

Διοικητικός /
Νομική Υπηρεσία

8,0%

4,00

Νομική υποστήριξη έργου

7

37

Μεταξά Ειρήνη

Γεωλόγος, M.Sc. /
ΙΕΥΠ (ΙΕΘ)

1,1%

1,00

Επεξεργασία Δεδομένων

1

38

Μπουρλέτσικας
Αθανάσιος

Δασολόγος, MSc /
ΙΜΔΟΤΔΠ

1,1%

1,00

Μελέτη Λεκανών Απορροής

1

39

Χατζησπύρογλου
Ιωάννης

Γεωπόνος, MSc /
ΠΕΓΕΑΛ Κ. & Δ.
Μακεδ.

Συντονισμός ομάδων
υδρομετρήσεων-Επεξεργασία
δεδομένων - Δειγματοληψίες
- Υδρομετρήσεις

14

16,1%

-

-

** Η τελική κατανομή των υπερωριών ανά εμπλεκόμενο μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, χωρίς να
τροποποιείται το συνολικό κόστος αυτών.
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Κόστος (€)

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ
Πίνακας Β.2 Ομάδα Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό

α/α

1-17

18-19

20

21

Ειδικότητα
Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ
Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή
Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, ή Πολιτικού
Μηχανικού, ή Αγρονόμου
Τοπογράφου Μηχανικού, ή
Σχολής Περιβάλλοντος, ή
Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή
άλλης αντίστοιχης
Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ
ΠΕ Χημικοί ή Χημικοί
Μηχανικοί
ΠΕ Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ με εξειδίκευση στην
Οικονομία-Διοίκηση

Σχέση
Απασχόλησης

Τρόπος πρόσληψης/
Νομική Βάση

Πακέτα Εργασίας /
Παραδοτέα

ΠΕ1/
ΠΕ1_1
ΠΕ1_2
ΠΕ1_4

Σύμβαση
μίσθωσης έργου

Σύμβαση
μίσθωσης έργου

ΠΕ1 /
ΠΕ1_2
ΠΕ1_3
ΠΕ1 /
ΠΕ1_1
ΠΕ1_2
ΠΕ1_3
ΠΕ1_4

Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος /
Σύμβαση
Ν. 2190/1994, Ν. 2527/1997,
μίσθωσης έργου
ΠΥΣ 33/2006, Π.Δ. 164/2004,
Ν. 4387/2016, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν

ΠΕ Γεωπονίας ή Γεωλογίας, ή Σύμβαση
Δασολογίας και Φυσικού
μίσθωσης έργου
Περιβάλλοντος, ή Πολιτικού
Μηχανικού, ή Αγρονόμου
Τοπογράφου Μηχανικού, ή
Σχολής Περιβάλλοντος, ή
Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή
άλλης Σχολής/Τμήματος ΑΕΙ ή
ΑΤΕΙ, με εξειδίκευση στις
έγγειες βελτιώσεις ή τη
διαχείριση υδατικών πόρων

ΠΕ1 /
ΠΕ1_1
ΠΕ1_2
ΠΕ1_3
ΠΕ1_4
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Χρονοδιάγραμμα (από
–έως)

Χρόνος
(μήνες)

Κόστος (€)

ΙΑΝ. 2018-ΔΕΚ. 2023

1224

3.049.799,96

ΙΑΝ. 2018-ΔΕΚ. 2023

144

273.599,97

ΙΑΝ. 2018-ΔΕΚ. 2023

72

136.799,99

ΙΑΝ. 2018-ΔΕΚ. 2023

72

136.799,99

Σύνολο

3.596.999,91€

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ
Πίνακας Β.3 Υφιστάμενες Υποδομές – Υλικά μέσα

α/α
1
2
3

Περιγραφή

Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

χρονικό
διάστημα
διάθεσης στο
έργο

Μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα
Ηλεκτρονικός ζυγός (ακρίβειας 0,01 g, μέγιστο βάρος 400 g),
KERN
Ηλεκτρονικός ζυγός (ακρίβειας 0,01 g, μέγιστο βάρος 1500 g),
KERN

4

Ηλεκτρονικός αναλυτικός ζυγός (ακρίβειας 0,0001 g), KERN

5
6
7
8
9

Απαγωγοί αερίων
Τράπεζες ζυγών
Επίτοιχοι πάγκοι εργασίας
Ψυγεία (συντήρηση 4 °C), SILTAL
Ψυκτικός Θάλαμος

10

Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο
γραφίτη, αυτόματο δειγματολήπτη και μέτρηση με υδρίδια
Perkin-Elmer, A Analyst 700

11

Σταθεροποιητές τάσης οργάνων εργαστηρίου

12

Φασματοφωτόμετρο UV-Vis απλής δέσμης, UV 1204 SHIMADZU

13

Φασματοφωτόμετρο, Perkin Elmer Lamda 35

14

Αυτόματος δειγματολήπτης νερού SIGMA 900, HACH

15

Συσκευή υπερκάθαρου νερού SIMPLICITY, MILUPORE

16
17
18
19
20
21

Συσκευή απόσταξης Jencons
Πλυντήριο σκευών χημείου Miele G7883
Όργανα εντοπισμού θέσης (GPS)
Στήλες απιονισμού
Σετ δειγματολήπτες νερού μεγάλου βάθους Solinst
Φορητά ψυγεία μεταφοράς δειγμάτων

22

Φιάλες πολυαθυλενίου δειγματοληψίας νερού 100 ml και 50 ml

23
24

Υάλινος εξοπλισμός (σιφώνια, κωνικές κ.λπ.)
Αυτόματες πιπέτες

ΠΕ1/
ΠΕ1_2
ΠΕ1_3

16/09/2016 31/12/2023
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Κόστος
Απόσβεσης (€)

Παρατηρήσεις

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ
25
26
27
28
29

Ιδιοκατασκευές δειγματοληψίας νερού
Ειδικοί Δειγματολήπτες νερού
Φορητά ψυγεία
Φορητά ηλεκτρικά ψυγεία
Παγοκύστες

30

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

44

Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Σαρωτής (scanner) Α4
Εκτυπωτής ψεκασμού μελάνης (inkjet) Α4
Εκτυπωτής laser Α4
Εκτυπωτής ψεκασμού μελάνης (inkjet) Α3
Plotter HP Designjet 510 – 107cm
Projector
Μικροί μυλίσκοι AΟΤΤ (δύο προπέλες) (3)
Μεγάλοι μυλίσκοι ΑΟΤΤ (δύο προπέλες) (2)
Ηλεκτρομαγνητικός μυλίσκος ΑΟΤΤ
Μετρητής παροχής με σκαφίδιο Qliner AOTT
Μυλίσκος με βαρούλκο, Valeport Modl 001
Αυτόματος μυλίσκος μέτρησης παροχής 6ft Rod Case plano
systems
Μυλίσκος Αυστραλίας 055Β1 (μία προπέλα)

45

Αυτογραφικά όργανα μέτρησης στάθμης miniTROLL, In-Situ

46

Αυτογραφικά όργανα μέτρησης πίεσης miniTROLL, In-Situ

47
48
49
50

Όργανα εντοπισμού θέσης (GPS)
Διαφορικό όργανο εντοπισμού θέσης (GPS)
Σταθμήμετρα
Φωτογραφικές μηχανές

51

Ασύρματα συστήματα επικοινωνίας CT210 (δύο δέκτες)

52

Υλικοτεχνική υποδομή υδρομετρήσεων (κράνη προστασίας,
αδιάβροχα, γάντια, σχοινιά, βαρίδια, μπότες κ.λπ.)

43

ΠΕ1/
ΠΕ1_1
ΠΕ1_2
ΠΕ1_3
ΠΕ1_4

ΠΕ1/
ΠΕ1_1
ΠΕ1_4
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ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

α/α

Περιγραφή

Πίνακας Β.4 Προμήθειες (Νέες Υποδομές – Υλικά μέσα)

ΕΙΔΟΣ

CPV
3 ψηφία

Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης/
θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας διαφορετικών
χρωμάτων

Κόστος
(€)

0,10

80,00

50

40,00

2000,00

120

4,40

528,00

1800

0,70

1260,00

200

3,00

600,00

Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι

900

0,50

450,00

Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι για CD, DVD

120

1,10

132,00

18

14,00

252,00

6

700,00

4200,00

1

700,00

700,00

72

240,00

17280,00

120

2,00

240,00

300

3,00

900,00

300

2,00

600,00

480

0,60

288,00

Μέτρο 5m

30

4,84

145,16

Μετροταινία τουλάχιστον 30m

30

11,05

331,45

1200

0,36

432,00

Μολύβια μηχανικά

240

1,30

312,00

Μύτες μηχανικών μολυβιών

300

0,40

120,00

Σβήστρες

300

0,60

180,00

40

3,91

156,45

1800

0,70

1260,00

228

Ντοσιέ με πιάστρα (ύπαιθρο)
φάκελοι με λάστιχο 400gr
Κόλλες διάφορες

249

Διακορευτής γραφείου 40φ
Αναλώσιμα Γενικά (Κ.Λ. 64)

Τιμή
μονάδας

800

Ζελατίνες διάφανες

1

Ποσότητα

Διάφορα μελανάκια και γραφίτες εκτύπωσης
Διάφορα σπιράλ βιβλιοδεσίας (διαφορετ
μεγέθη)

ΠΕ1/
ΠΕ1_1
ΠΕ1_2
ΠΕ1_3
ΠΕ1_4

Εκτυπώσεις
Κοπίδια διάφορα
κουτιά αρχειοθέτησης
Μαρκαδόρους pilot

Συνοπτικός ν.
4412/2016

301

Μαρκαδόρους υπογράμμισης 5 χρώματα

Μολύβια με σβήστρα

Σπρέυ (μαύρο-κόκκινο)
Στυλό

-35-

Τεμάχια

Κόστος χωρίς
ΦΠΑ(€)

Συνολικό
Κόστος (€)

46169,06

55800,00

α/α

Περιγραφή

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

ΕΙΔΟΣ

CPV
3 ψηφία

Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης/
θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Συρραπτικά γραφείου Ν64

Κόστος
(€)

6,00

720,00

6

22,00

132,00

24

0,80

19,20

Χαρτιά 160gr

936

7,80

7300,80

Χαρτιά Α4

900

6,00

5400,00

60

2,50

150,00

Φάκελοι για CD

Ψαλίδια διάφορα
Φαρμακευτικό υλικό

392
336

Απευθείας
Ανάθεση ν.
4412/2016
Απευθείας
Ανάθεση ν.
4412/2016

9

325,00

2925,00

397

250

39,50

9875,00

10

173,00

1730,00

Απευθείας
Ανάθεση ν.
4412/2016

90

30,00

2700,00

100

1,21

120,97

80

79,00

6320,00

300

2,50

750,00

8

55,00

440,00

80

48,00

3840,00

80

10,89

870,97

15

16,00

240,00

15

22,00

330,00

Καταψύκτες
Ψυγεία φορητά
Ψυγεία φορητά ηλεκτρικά
Αναλώσιμα Εργασιών Υπαίθρου (Κ.Λ. 64)

Τιμή
μονάδας

120

Συρραπτικά επαγγελματικά

2

Ποσότητα

Αφρώδες υλικό

398

Λάδι μυλίσκου

148

Νιτσεράδες

182

Γάντια εργασίας

184

Χρονόμετρο (ψηφιακό)

185

Γαλότσες ολόσωμες (20 Νο43, 10 Νο45)

Σάκκος (μεγάλος) για υλικά

189

Συνοπτικός ν.
4412/2016

Ηλεκτρονικοί φορτιστές ρεύματος, για
μπαταρίες μολύβδου 6-12V, standar/gel,
έντασης φόρτισης 3,5Α

311

8

17,23

137,87

Διακόπτες απλοί

312

25

0,38

9,48

Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ

314

400

3,55

1419,35
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Συνολικό
Κόστος (€)

70914,93

89528,00

4000,00

Τεμάχια

188

Γαλότσες ψηλές
Σάκκοι πλάτης

ΠΕ1/
ΠΕ1_1
ΠΕ1_2

Κόστος χωρίς
ΦΠΑ(€)

α/α

Περιγραφή

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

ΕΙΔΟΣ

CPV
3 ψηφία

Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης/
θεσμικό
πλαίσιο

Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ
Μπαταρίες, Pb, 12V, 7Ah

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Κόστος
(€)

400

3,55

1419,35

25

12,02

300,40

Γιλέκα φωσφοριζέ

351

50

1,83

91,53

Κιμωλίες (κουτί)

378

100

0,55

54,84

Φακοί υψηλής δέσμης led (μπαταρίες ΑΑ ή ΑΑΑ)

386

20

21,77

435,48

30

3,86

115,89

400

0,13

51,61

1000

0,23

233,87

60

0,40

24,19

200

2,02

403,23

30

2,42

72,58

40

12,26

490,32

30

3,23

96,77

30

6,69

200,81

Γάντζοι ναυτικοί (6mm)

100

0,40

40,32

Γάντζοι ναυτικοί (8mm)

100

0,65

64,52

Γάντζοι ορειβατικοί

100

0,81

80,65

Εργαλειοθήκη

10

11,29

112,90

Κάβουρα (μικρό)

20

8,06

161,29

50

9,68

483,87

30

10,65

319,35

Κλαδευτήρι επεκτ

20

28,87

577,42

Κλειδιά γερμανικά πολύγωνα

20

18,95

379,03

Κόφτη για συρματόσχοινο

20

4,19

83,87

Πατόφτυαρα

15

7,02

105,24

Πένσα

20

4,27

85,48

Πριόνι κλαδέματος

30

5,61

168,39

Ιμάντες/καστάνιας
Συρματόσχοινο 3mm (m)

395

Σχοινί 8 (mm) ορειβατικό-σπηλαιολογικό
Μονωτική ταινία
Σωληνάκι πλαστικό, m
Velcron m
Πτυσόμενα κοντάρια
Καλωδιοδέστρες πακέτα

441
443
444

Βαριοπούλες

Κατσαβίδια (2 σταυρ., 2 ίσια)
Κλαδευτήρι

445
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Κόστος χωρίς
ΦΠΑ(€)

Συνολικό
Κόστος (€)

α/α

Περιγραφή

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

ΕΙΔΟΣ

CPV
3 ψηφία

Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης/
θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Σφικτήρες τερματ. για συρματόσχοινο
Τσάπες και φτυάρια
παγοκυψέλες
φιάλες δειγματοληψίας όγκου 0,5 λίτρων

3

Αναλώσιμα Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων (Κ.Λ. 64)

φιάλες δειγματοληψίας όγκου 2,5 λίτρων

Συνοπτικός ν.
4412/2016

392

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Κόστος
(€)

100

0,06

6,45

30

3,39

101,61

500

0,89

445,00

1500

3,50

5250,00

3500

6,50

22750,00

18

150

2700,00

ΦΙΑΛΗ ΑΡΓΟΥ υψηλής καθαρότητας (≥99,999%)
όγκου 50 λίτρων/200bar

241

Απευθείας
Ανάθεση ν.
4412/2016

Γάντια νιτριλίου

331

Απευθείας
Ανάθεση ν.
4412/2016

200

12,5

2500,00

ΣΤΗΛΗ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ

651

Απευθείας
Ανάθεση ν.
4412/2016

90

90

8100,00

Ανταλλακτικά φίλτρα παραγωγής υπερκάθαρου
νερού του οίκου Millipore μοντέλο
Simplicity

429

Απευθείας
Ανάθεση ν.
4412/2016

12

700

8400,00

20

20

400,00

30

47,5

1425,00

10

9,5

95,00

Δοχείο αποθήκευσης απιονισμένου νερού

10

49

490,00

Ελαστικά προσαρμογής κωνικής -Buchner

100

3

300,00

150

1,2

180,00

150

3

450,00

150

1,5

225,00

150

2

300,00

150

1

150,00

160

11

1760,00

Σέσουλα (scoop) πλαστική

20

7

140,00

Υδροβολείς ακετόνης

10

9,5

95,00

Εργαστηριακές Ποδιές
Μάσκες προστασίας

181

Προστατευτικά γυαλιά

Τεμάχια &
Συσκευασ
ίες

ΠΕ1/
ΠΕ1_3

Συνοπτικός ν.
4412/2016
Πλαστικά μπουκάλια με βιδωτό καπάκι

195

Πλαστικές ογκομετρικές φιάλες
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Κόστος χωρίς
ΦΠΑ(€)

Συνολικό
Κόστος (€)

81306,60

100068,00

α/α

Περιγραφή

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

ΕΙΔΟΣ

CPV
3 ψηφία

Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης/
θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Κόστος
(€)

Υδροβολείς στενού στομίου

30

4,5

135,00

HNO3 υπερκάθαρο

30

24

720,00

20

170

3400,00

Matrix Modifier Μg(NO3)2*6H2O/HNO3 MERCK

20

110

2200,00

Αζωμεθίνη

30

64

1920,00

Ασκορβικό οξύ

30

9,4

282,00

6

15,7

94,20

30

17,5

525,00

6

20

120,00

Πρότυπο διάλυμα Ba 1g/L

6

19,5

117,00

Πρότυπο διάλυμα Fe 1g/L

6

17,5

105,00

Πρότυπο διάλυμα Mn 1g/L

6

17,5

105,00

Πρότυπο διάλυμα Sb 1g/L

6

17,5

105,00

Πρότυπο διάλυμα TI 1g/L

6

24,4

146,40

Πρότυπο διάλυμα V 1g/L

6

19,5

117,00

12

95

1140,00

60

2,5

150,00

30

4,5

135,00

30

4,5

135,00

30

3,5

105,00

10

1,5

15,00

300

5

1500,00

300

14,5

4350,00

30

12,5

375,00

6

44

264,00

30

17,5

525,00

Matrix Modifier

Pd(NO3)2/HNO3 MERCK

Η3BΟ3
ΗΝΟ3
Πρότυπο διάλυμα Ag 1g/L

Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς (C.R.M) νερού.
Πιστοποιημένες τιμές των στοιχείων: Β, Ba, Sb,
V, Tl, Ag,Mn, Fe.
Μαγνητάκια ανάδευσης
Μαγνητάκια ανάδευσης σταυρού

243

249

316

Γυάλινα χωνιά
Γυάλινα βαζάκια
Γυάλινες ογκομετρικές φιάλες
337
Γυάλινο μπουκάλι με ενσωματωμένο
σταγονόμετρο
Ηθμοί 45μm
membran or capillary
Ηθμοί διαμέτρου 110 mm
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Κόστος χωρίς
ΦΠΑ(€)

Συνολικό
Κόστος (€)

α/α

Περιγραφή

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

ΕΙΔΟΣ

CPV
3 ψηφία

Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης/
θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Κόστος
(€)

30

17,5

525,00

Ηθμοί διαμέτρου 150 mm

30

24,5

735,00

Ηθμοί διαμέτρου 150mm

30

24,5

735,00

Ηθμοί διαμέτρου 70 mm

30

12,5

375,00

Ηθμοί διαμέτρου 90 mm

30

14,5

435,00

Ηθμοί πτυχωτοί 150 mm

30

19,5

585,00

Κωνικές φιάλες

40

2

80,00

Κωνικές φιάλες για διήθηση υπό κενό

60

17,5

1050,00

Κωνικές φιάλες ευρύλαιμες

20

3,5

70,00

Ογκομετρικοί κύλινδροι

90

6

540,00

Πιατάκια ζύγισης

50

2

100,00

Ποτήρια ζέσεως (χαμηλή φόρμα)

60

4

240,00

60

1,5

90,00

6

94

564,00

6

89

534,00

6

9,5

57,00

110

5

550,00

30

9,5

285,00

7

29

203,00

Χωνευτήρια Πορσελάνινα

20

3

60,00

Χωνιά Bouchner

30

29

870,00

Ψύκτρες

30

3,5

105,00

Contact Set

35

145

5075,00

Graphite tube with platform

15

470

7050,00

15

130

1950,00

6

48

288,00

Λυχνία EDL Sb

2

790

1580,00

Λυχνία HCL Fe

3

540

1620,00

Ρύγχη αυτόματης πιπέττας
Ρύγχη αυτόματης πιπέττας
Σιφώνια πληρώσεως
Σπάτουλες ζύγισης αντιδραστηρίων
Χαρτί διηθητικό

Sample Cups
Κυβέτες Glass

380
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Κόστος χωρίς
ΦΠΑ(€)

Συνολικό
Κόστος (€)

5

Αναλώσιμα Οργάνων
Υδρομετρήσεων (Κ.Λ. 64)

4

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός (Κ.Λ. 14)

α/α

Περιγραφή

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

ΕΙΔΟΣ

CPV
3 ψηφία

Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης/
θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Κόστος
(€)

Λυχνία HCL V

2

550

1100,00

Λυχνία EDL TI

2

780

1560,00

Λυχνία HCL Ag

2

650

1300,00

Λυχνία HCL Mn

3

620

1860,00

Λυχνία HCL Βa

2

770

1540,00

Λυχνία δευτερίου

1

1100

1100,00

12

1250

15000,00

12

135

1620,00

Βαρίδια
Επαφή καλωδίου
349
Καλώδια

ΠΕ1/
ΠΕ1_1

Συνοπτικός ν.
4412/2016

Τεμάχια

Προπέλες
Ηλεκτρονικά μέσα προβολής δεδομένων και
τηλεδιασκέψεων

322

GPS, πλοηγοί

381

Φωτογραφικές μηχανές

386

Αυτόματος δειγματολήπτης νερού από γέφυρα

383

Απλοί δειγματολήπτες νερού από γέφυρα 2
μεγέθη (15)
UV-VIS (Φασματοφωτόμετρο Ορατού
Υπεριώδους)
Φούρνος Γραφίτη (Φασματοφωτόμετρο
Ατομικής Απορρόφησης)

421

384

Απευθείας
Ανάθεση ν.
4412/2016

ΠΕ1/
ΠΕ1_1
ΠΕ1_2
ΠΕ1_3
ΠΕ1_4

Απευθείας
Ανάθεση ν.
4412/2016
Τεμάχια
Πρόχειρος ν.
4412/2016

CDR εγγραφής
USB 64G

302

Συνοπτικός ν.
4412/2016

Δικτυακός εκτυπωτής μεγάλου όγκου εργασιών
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12

600

7200,00

12

1200

14400,00

16

4496,77

8

5710,00

1

1209,68

1209,68

1

11000,00

11000,00

15

270,00

4050,00

1

12000,00

12000,00

1

47000,00

47000,00

600

1,00

600,00

60

30,00

1800,00

1

5000,00

5000,00

Κόστος χωρίς
ΦΠΑ(€)

Συνολικό
Κόστος (€)

38220,00

47392,80

143110,00

175460,00

α/α

Περιγραφή

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

ΕΙΔΟΣ

Μεταφορικά
μέσα (Κ.Λ.
13)

Συμμετοχή
σε Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης/
θεσμικό
πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές και
περιφεριακά

70

Κομπιουτεράκι

20

Μονάδες τροφοδοτικών αδιάλειπτης παροχής
(UPS)

6

CPV
3 ψηφία

Οχήματα

311

341

Τιμή
μονάδας

Τεμάχια

1

Κόστος χωρίς
ΦΠΑ(€)

Συνολικό
Κόστος (€)

26000,00

32240,00

45032,26
10,48

17
ΠΕ1/
ΠΕ1_1
ΠΕ1_2
ΠΕ1_4

Κόστος
(€)

209,68
5001,61

26000

26000,00

Πίνακας Β.5 Εξωτερικές Υπηρεσίες
Πίνακας Β.6 Άλλες Δαπάνες
Μετακινήσεις (εκτός έδρας υπαλλήλων ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ)

335.000,00€

Πίνακας Β.7 Έμμεσες Δαπάνες
Αμοιβές και έξοδα τακτικού προσωπικού (με βάση την λογιστικοποιημένη μισθοδοσία του προσωπικού τέλος 2016): 120.000,00€
Αμοιβές και έξοδα τρίτων για εργασίες που θα υλοποιηθούν στην έδρα του δικαιούχου:
Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 3.596.999,91€
ΦΠΑ (24%): 696.193,53
Καθαρή Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 2.900.806,38€
Βάση Υπολογισμού Έμμεσων Δαπανών:
4 συμβάσεις μίσθωσης έργου Χ 100%: 441.290,28€
17 συμβάσεις μίσθωσης έργου Χ 72,98%: 1.794.938,69€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:
120.000 + 441.290,28 + 1.794.938,80= 2.356.228,97€
ΈΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 2.356.228,97€ Χ 15% = 353.434,35€
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ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ
Σύσταση, οργάνωση και συντονισμός ομάδων
Από το φυσικό αντικείμενο του Έργου, όπως αυτό αναλύεται στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκύπτει ότι
το Έργο αυτό παρουσιάζει σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας και απαιτεί την εμπλοκή στελεχών με εμπειρία και
εξειδικευμένη γνώση. Συστατικό στοιχείο της επιτυχημένης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου αποτελεί ο ορθός και
συνεχής συντονισμός των εργασιών, τόσο μεταξύ των μελών που στελεχώνουν την ομάδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΕΥΔΠ
(πρώην ΙΕΒ), όσο και των εξωτερικών συνεργατών, αλλά και των συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος (ΕΚΒΥ,
ΕΛΚΕΘΕ, ΓΧΚ) και των παρόχων υπηρεσιών (μεταφορικές εταιρίες, εταιρίες ταχυμεταφορών κ.λπ.).
Η πολυπλοκότητα του Έργου προκύπτει από τα ακόλουθα σημεία:
(α) Εκτεταμένη χωρική κατανομή σημείων διενέργειας μετρήσεων και δειγματοληψιών.
(β) Ανάγκη λήψης μετρήσεων ή/και δειγμάτων εντός προδιαγεγραμμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με το
προ εγκεκριμένο πρόγραμμα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.
(γ) Κρατούσες καιρικές συνθήκες, ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο και διαμορφωνόμενες συνθήκες πεδίου και
κατάστασης οδών πρόσβασης.
(δ) Μετακίνηση δειγμάτων νερού σε μικρό χρονικό διάστημα από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας στα
εργαστήρια υποδοχής δειγμάτων.
Για την ορθή υλοποίηση του Έργου, συστήνεται ομάδα υλοποίησης η οποία στελεχώνεται κατά βάση από το τακτικό
προσωπικό του Φορέα και επικουρείται από εξωτερικούς συνεργάτες. Όπως αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο, η ομάδα
υλοποίησης του Έργου οργανώνεται κατά θεματικό αντικείμενο και εργασία, δίνοντας βάση τόσο στις τεχνικές εργασίες
πεδίου, όσο στις εργαστηριακές αναλύσεις, την επεξεργασία γραφείου και στο συντονισμό των εργασιών και τον έλεγχο
ποιότητας των διενεργούμενων εργασιών και των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Βασικό κριτήριο επιλογής των
εμπλεκόμενων στελεχών είναι αφενός η άρτια επιστημονική κατάρτιση και η μακρόχρονη εμπειρία τους στα αντικείμενα
του Έργου και αφετέρου η αριθμητική επάρκεια για την παράλληλη εκτέλεση των αντικειμένων αλλά και η δυνατότητα
άμεσης αντικατάστασης σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ενός στελέχους σε περίπτωση εγγενούς αδυναμίας
συμμετοχής λόγω αστάθμητων παραγόντων (π.χ. υγείας).
Στην ομάδα υλοποίησης του Έργου συμμετέχουν υπό το συντονισμό του ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ), στελέχη του ως άνω
Ινστιτούτου αλλά και στελέχη άλλων Ινστιτούτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας με χωρική διασπορά της
έδρας τους τέτοια που να επιτρέπουν την επιχειρησιακή κάλυψη του Έργου σε κάθε γεωγραφικό χώρο όπου αυτό
αναπτύσσεται, αλλά και την εύρυθμη διοικητική, οργανωτική και οικονομική διαχείρισή του. Τα μέλη που απαρτίζουν
την ομάδα υλοποίησης του Έργου κατέχουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, ώστε στο σύνολό τους να καλύπτουν κάθε
ανάγκη εργασίας για την απρόσκοπτη εκτέλεσή του. Συνολικά, η ομάδα υλοποίησης απαρτίζεται από 38 στελέχη και
επικουρείται από εξωτερικούς συνεργάτες κατάλληλων ειδικοτήτων για τις ανάγκες του Έργου.
Επιπρόσθετα για την κάλυψη των αναγκών του Έργου η ομάδα επικουρείται από εξωτερικούς συνεργάτες με τις
ακόλουθες ειδικότητες:
Σχέση απασχόλησης
Ειδικότητα
Αντικείμενο εργασίας
Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικών επιστημών
Δειγματοληψίες νερού
Σύμβαση μίσθωσης έργου
(17 άτομα)
ΠΕ Χημικός ή Χημικός Μηχανικός (2
Σύμβαση μίσθωσης έργου
Χημικές αναλύσεις
άτομα)
Συμβολή στο έργο της Παρακολούθησης του Σύμβαση μίσθωσης έργου
ΠΕ Οικονομικών Σπουδών με
Οικονομικού Αντικειμένου σε σχέση με την
εξειδίκευση στη διοίκηση-οικονομία
πορεία του Φυσικού Αντικειμένου
ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή
Σύμβαση μίσθωσης έργου
Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, ή Πολιτικού Μηχανικού,
ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού,
Συμβολή στο έργο της Παρακολούθησης της
ή Σχολής Περιβάλλοντος, ή Μηχανικών
πορείας υλοποίησης του Φυσικού
Περιβάλλοντος, ή άλλης
Αντικειμένου
Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ αντίστοιχης
ειδικότητας, με εξειδίκευση στις έγγειες
βελτιώσεις ή τη διαχείριση υδατικών
πόρων
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Η οργάνωση του Έργου πραγματοποιείται μέσω της δόμησης ομάδων εργασίας με συγκεκριμένα αντικείμενα. Οι ομάδες
εργασίας αλληλοεπιδρούν, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ροή των εργασιών και η εξασφάλιση της έγκαιρης και έγκυρης
παραγωγής αποτελεσμάτων. Η ομάδα εργασίας του Έργου χωρίζεται στις ακόλουθες δομημένες και αλληλεξαρτώμενες
ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα εργασίας συντονίζεται από ένα μέλος της:
Το σχήμα διαχείρισης, συντονισμού, υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων
αποτελείται από τις παρακάτω ομάδες:
a.

Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) (Επιτελική παρακολούθηση και γενικός συντονισμός)

b. Ομάδα διοικητικής και οικονομικής στήριξης (ΟΔΟ) (παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διοικητικών
και οικονομικών αναγκών του Έργου)

c. Ομάδα Συντονισμού Έργου (ΟΣΕ) (Συντονισμός των ομάδων εργασίας του φυσικού αντικειμένου,
συνέργειες με τους λοιπούς δικαιούχους και την ΕΓΥ)
d. Ομάδα τεχνικού ελέγχου-ελέγχου ποιότητας Έργου (ΟΤΕΠ) (έλεγχος της βέλτιστης τεχνικής απόδοσης των
ομάδων εργασίας και η εξασφάλιση της παραγωγής αξιόπιστων και ποιοτικά ελεγμένων αποτελεσμάτων
υψηλής πιστότητας και επαναληψιμότητας)
e.

Ομάδα δειγματοληψιών (ΟΔ) (λήψη δειγμάτων νερού, αποθήκευση, συσκευασία και μεταφορά στα
εργαστήρια υποδοχής)

f.

Ομάδα υδρομετρήσεων (ΟΥ) (εκτέλεση υδρομετρήσεων και επεξεργασία των μετρήσεων με στόχο τον
υπολογισμό των παροχών επιφανειακής απορροής στις θέσεις παρακολούθησης)

g.

Ομάδα χημικών αναλύσεων (ΟΧΑ) (διενέργεια των εργαστηριακών προσδιορισμών των παραμέτρων που
προβλέπονται από το Έργο στις λοιπές ουσίες)

h. Ομάδα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων (ΟΑΕ) (Αρχειοθέτηση, έλεγχος και επεξεργασία των
δεδομένα από τις ομάδες δειγματοληψιών (ΟΔ), υδρομετρήσεων (ΟΥ) και χημικών αναλύσεων (ΟΧΑ))
i.

Ομάδα ανάρτησης δεδομένων-αποτελεσμάτων (ΟΑΔΠ) (Ανάρτηση των μεταδεδομένων των παραδοτέων
στη βάση δεδομένων που λειτουργεί και περιλαμβάνεται στην σχετική ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων (http://nmwn.ypeka.gr/)

j.

Ομάδα τεχνικής υποστήριξης (ΟΤΥ) (Παροχή τεχνικής υποστήριξης στις ομάδες δειγματοληψιών (ΟΔ),
υδρομετρήσεων (ΟΥ) και χημικών αναλύσεων (ΟΧΑ). Κάλυψη αναγκών για γενικής φύσεως επισκευές,
συντήρηση του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των οχημάτων, καθώς επίσης και στη σύνθεση μικρών
ιδιοκατασκευών που απαιτούνται για τις ανάγκες διενέργειας των μετρήσεων πεδίου.

Αναλυτικότερα τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της κάθε ομάδας περιγράφονται στη συνέχεια.
1. Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ):
Για την επιτελική παρακολούθηση και τον συντονισμό του Έργου συγκροτείται Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) από
στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων &
Προϊόντων Έρευνας και Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων - πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων)
Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μελών της ΟΔΕ αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο Γ.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1.
2. Ομάδα διοικητικής και οικονομικής στήριξης (ΟΔΟ):
Η συγκεκριμένη ομάδα συστήνεται με σκοπό την επικουρική παρακολούθηση του διοικητικού και οικονομικού
αντικειμένου. Η ομάδα διοικητικής και οικονομικής στήριξης του Έργου, αναλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών για την
παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών αναγκών του Έργου, τόσο εντός όσο και εκτός του
Φορέα υλοποίησης. Αντικείμενο της ομάδας είναι η τήρηση των διοικητικών και οικονομικών πράξεων που απαιτούνται
για την εύρυθμη λειτουργία του Έργου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση προϋπολογισμών, την τήρηση
οικονομικών απολογισμών, την οργάνωση και προώθηση προς διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων εντός του Φορέα
(Διαύγεια, διαδικασίες αναθέσεων έργου, διαταγές μετακινήσεων, κ.λπ.) που περιγράφονται στο διαχειριστικό σχέδιο
του Έργου. Παράλληλα, αντικείμενο της ομάδας αυτής είναι η υποστήριξη των ομάδων εκτέλεσης εργασιών πεδίου σε
θέματα που άπτονται των αντικειμένων της (κρατήσεις ξενοδοχείων, οικονομική τακτοποίηση μεταφορικών εταιριών και
ταχυμεταφορέων, προμηθευτών κ.λπ.).
3. Ομάδα Συντονισμού Έργου (ΟΣΕ):
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Αντικείμενο της ομάδας αυτής είναι ο γενικός συντονισμός των ομάδων εργασίας του Έργου, η επικοινωνία με τη Γενική
Γραμματεία Υδάτων και ο συντονισμός με τους λοιπούς Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης (ΕΚΒΥ, ΓΧΚ, ΕΛΚΕΘΕ, ΔΕΥΑΛ, ΙΓΜΕ). Βασικό μέλημα της ομάδας είναι η τακτική και ουσιαστική
επικοινωνία και ενημέρωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και ο απόλυτος συντονισμός με τους λοιπούς
εμπλεκόμενους Φορείς υλοποίησης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης. Πρωταρχικός στόχος της ομάδας αυτής
είναι ο συνολικός συντονισμός των δράσεων του Έργου που υλοποιούνται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ)
και των ομάδων που συστήνονται για τον σκοπό αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του
Έργου και η παραγωγή στο ακέραιο των απαραίτητων μετρήσεων και προσδιορισμών. Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία
με όλες τις ομάδες του Έργου και ειδικότερα με την ομάδα τεχνικού ελέγχου και ελέγχου ποιότητας (ΟΤΕΠ) για την
άμεση εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων με στόχο την βελτιστοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων.
4. Ομάδα τεχνικού ελέγχου-ελέγχου ποιότητας Έργου (ΟΤΕΠ):
Στόχος της ομάδας αυτής είναι η εξασφάλιση της βέλτιστης τεχνικής απόδοσης των ομάδων εργασίας και η εξασφάλιση
της παραγωγής αξιόπιστων και ποιοτικά ελεγμένων αποτελεσμάτων υψηλής πιστότητας και επαναληψιμότητας. Για τον
σκοπό αυτό, η ομάδα αυτή ελέγχει, τροποποιεί όπου χρειάζεται και επικαιροποιεί (με βάση τις τοπικές συνθήκες κάθε
θέσης μέτρησης, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, τις κάθε φορά διαμορφωνόμενες συνθήκες εργαστηρίου και
γραφείου) τα πρωτόκολλα εργασιών (δειγματοληψίες, υδρομετρήσεις, χημικές αναλύσεις, επεξεργασία και
αρχειοθέτηση δεδομένων). Φροντίζει για τη συστηματική εκπαίδευση των ομάδων εργασιών πεδίου και χημικών
αναλύσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή και χωρίς απόκλιση των υιοθετημένων πρωτοκόλλων εργασιών. Σε
συνεργασία με τις ομάδες πεδίου, ελέγχει τις προκαθορισμένες θέσεις μετρήσεων, καταγράφει πιθανά προβλήματα
σχετιζόμενα τόσο με την επιστημονική εγκυρότητα όσο και με την προσβασιμότητα των θέσεων και μελετά εναλλακτικές
λύσεις τις οποίες προτείνει στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Ελέγχει τα παραγόμενα αποτελέσματα και αναζητά τα
πιθανά αίτια σφαλμάτων στις περιπτώσεις εντοπισμού μη αναμενόμενων τιμών. Η ομάδα αυτή βρίσκεται σε συνεχή
συντονισμό με την ομάδα συντονισμού του Έργου, αλλά και με τις ομάδες υλοποίησης εργαστηριακών αναλύσεων και
εργασιών πεδίου (ΟΔ, ΟΥ, ΟΧΑ).
5. Ομάδα δειγματοληψιών (ΟΔ):
Είναι υπεύθυνη για την ορθή λήψη δειγμάτων νερού, την κατάλληλη αποθήκευση, συσκευασία και μεταφορά στο
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα των δειγμάτων νερού στα εργαστήρια υποδοχής. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει
το πρωτόκολλο δειγματοληψίας, φύλαξης και αποστολής δειγμάτων νερού που έχει συνταχθεί, ακολουθώντας κάθε
φορά στο σύνολό τους τις διαδικασίες εξασφάλισης της ακεραιότητας και τεκμηρίωσης των λαμβανόμενων δειγμάτων.
Η ομάδα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα εργαστήρια υποδοχής για την αποστολή των δειγμάτων, με τις εταιρίες
μεταφορών και τις εταιρίες ταχυμεταφορών για τον συντονισμό των αποστολών των δειγμάτων νερού και την
επιστροφή από τα εργαστήρια υποδοχής των υλικών δειγματοληψίας (φιαλών, θερμομονωτικών δοχείων κ.λπ.), μετά
την έναρξη του Έργου. Παράλληλα, για την υποστήριξή της συνεργάζεται με την ομάδα διοικητικής και οικονομικής
στήριξης του Έργου (ΟΔΟ) και με την ομάδα τεχνικού ελέγχου και ελέγχου ποιότητας (ΟΤΕΠ), την οποία και τροφοδοτεί
σε τακτικά χρονικά διαστήματα με παρατηρήσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών και τον εντοπισμό πιθανών
προβλημάτων. Δέχεται τεχνική υποστήριξη για την επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού, οχημάτων και οργάνων, καθώς
επίσης και την κατασκευή μικροεξαρτημάτων, από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης (ΟΤΥ) του Έργου. Ενημερώνει για τις
διενεργούμενες δειγματοληψίες και τα στοιχεία της την ομάδα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων (ΟΑΕ).
Συντονιστής της ομάδας αυτής θα είναι στέλεχος του πρώην ΙΕΒ συνεπικουρούμενο από έναν εκ των δεκαεπτά
εξωτερικών συνεργατών, ο οποίος θα οριστεί από τους επιστημονικά υπευθύνους του Έργου.
6. Ομάδα υδρομετρήσεων (ΟΥ):
Είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση υδρομετρήσεων και την κατάλληλη επεξεργασία των μετρήσεων αυτών με στόχο
τον υπολογισμό διατομών και τελικά παροχών επιφανειακής απορροής στις θέσεις παρακολούθησης. Για τον σκοπό
αυτό εφαρμόζει το πρωτόκολλο υδρομετρήσεων και εκτέλεσης των απαραίτητων συνοδών μετρήσεων και
υπολογισμών. Για την υποστήριξή της συνεργάζεται με την ομάδα διοικητικής και οικονομικής στήριξης του Έργου (ΟΔΟ)
και με την ομάδα τεχνικού ελέγχου και ελέγχου ποιότητας (ΟΤΕΠ), την οποία και τροφοδοτεί σε τακτικά χρονικά
διαστήματα με παρατηρήσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων. Δέχεται
τεχνική υποστήριξη για την επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού, οχημάτων και οργάνων, καθώς επίσης και την κατασκευή
μικροεξαρτημάτων, από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης (ΟΤΥ) του Έργου. Παραδίδει τις πρωτογενείς μετρήσεις στην
ομάδα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων (ΟΑΕ). Συντονιστής της ομάδας αυτής θα είναι στέλεχος του πρώην
ΙΕΒ.
7. Ομάδα χημικών αναλύσεων (ΟΧΑ):
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Αντικείμενο της ομάδας χημικών αναλύσεων είναι η διενέργεια των εργαστηριακών προσδιορισμών των παραμέτρων
που προβλέπονται από το Έργο (λοιπές ουσίες), στα δείγματα νερού που αποστέλλονται τόσο από τις ομάδες
δειγματοληψιών του Έργου όσο και από τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης. Για τον σκοπό αυτό καταγράφει τα δείγματα κατά την άφιξή τους στο εργαστήριο,
ενημερώνει τους αποστολείς για τα παραληφθέντα δείγματα και την κατάσταση που παρελήφθησαν, ώστε το
συντομότερο δυνατό να εντοπιστούν πιθανές αστοχίες δειγμάτων που επιβάλουν την επανάληψη της δειγματοληψίας.
Προβαίνει στην κατάλληλη συντήρηση των δειγμάτων προ της διενέργειας των προσδιορισμών και στην
προεπεξεργασία τους όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση αποτελεσμάτων υψηλής ακρίβειας. Συντηρεί
τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για τους προσδιορισμούς καθώς και το βοηθητικό εξοπλισμό και φροντίζουν για την
τήρηση των κατάλληλων περιβαλλοντικών παραμέτρων στους χώρους εργαστηριακών αναλύσεων. Τηρεί τις διαδικασίες
διαπιστευμένων κατά ISO 1705 εργαστηριακών δομών και εφαρμόζει τις τεκμηριωμένες μεθόδους προσδιορισμού,
σύμφωνες με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ελέγχει και αναθεωρεί αν απαιτηθεί, τις εφαρμοζόμενες μεθόδους
προσδιορισμού. Ενημερώνει τακτικά την ομάδα τεχνικού ελέγχου και ελέγχου ποιότητας (ΟΤΕΠ) για τον εντοπισμό
πιθανών προβλημάτων και αναζητεί άμεσα την επίλυση του προβλήματος. Παραδίδει τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών αναλύσεων στην ομάδα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων (ΟΑΕ). Δέχεται υποστήριξη από
την ομάδα τεχνικής υποστήριξης του Έργου για κάλυψη των αναγκών μικροεπισκευών. Συντονιστής της ομάδας αυτής
θα είναι στέλεχος του πρώην ΙΕΒ.
8. Ομάδα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων (ΟΑΕ)(WISE):
Λαμβάνει δεδομένα από τις ομάδες δειγματοληψιών (ΟΔ), υδρομετρήσεων (ΟΥ) και χημικών αναλύσεων (ΟΧΑ), τα
οποία και αρχειοθετεί, ελέγχει και επεξεργάζεται κατά τα προαναφερθέντα πρότυπα και προς την κατεύθυνση
ποιοτικού ελέγχου και εντοπισμού πιθανών προβλημάτων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την ομάδα τεχνικού
ελέγχου και ελέγχου ποιότητας του Έργου (ΟΤΕΠ), με στόχο την επισήμανση σε αυτήν των εντοπισμένων προβλημάτων
και τη συνεχή βελτίωση του εποπτικού τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων.
9. Ομάδα ανάρτησης δεδομένων-αποτελεσμάτων (ΟΑΔΠ):
Σκοπός της ομάδας αυτής είναι να υποβάλλει στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας τα δεδομένα/αποτελέσματα των παραδοτέων σε ειδικές φόρμες, οι οποίες θα αναρτώνται στη βάση
δεδομένων που λειτουργεί και περιλαμβάνεται στην σχετική ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
(http://nmwn.ypeka.gr/), ώστε:
1) τα δεδομένα παρακολούθησης να είναι άμεσα διαθέσιμα στο κοινό και
2) να υποβάλλονται αυτόματα στην ΕΕ (ΕΟΠ) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Water Information System for Europe.
Για τον σκοπό αυτό, θα διατεθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων κωδικός πρόσβασης στην εν λόγω βάση δεδομένων
με τον οποίο η υπεύθυνη ομάδα του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ), θα έχει τη δυνατότητα της απευθείας ανάρτησης των ειδικών
φορμών. Η διαδικασία ανάρτησης περιλαμβάνει:
1) την υποβολή στην βάση των ειδικών φορμών με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης που έχει διατεθεί,
2) τον έλεγχο σφαλμάτων από το λειτουργικό σύστημα της βάσης και την αποστολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
3) τη διόρθωση των πιθανών σφαλμάτων και την τελική υποβολή, ώστε τα δεδομένα να αναρτηθούν στη βάση. Ο
συντονιστής και τα μέλη της ομάδας αυτής θα είναι στελέχη του πρώην ΙΕΒ.
10. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης (ΟΤΥ):
Η ομάδα αυτή παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όποια ομάδα την έχει ανάγκη και ειδικότερα στις ομάδες δειγματοληψιών
(ΟΔ), υδρομετρήσεων (ΟΥ) και χημικών αναλύσεων (ΟΧΑ). Καλύπτει τις ανάγκες των παραπάνω ομάδων σε μικρής
κλίμακας και γενικής φύσεως επισκευές και συντήρηση εξοπλισμού, μηχανημάτων, οχημάτων, καθώς επίσης και στη
σύνθεση μικρών ιδιοκατασκευών που απαιτούνται για τις ανάγκες διενέργειας των μετρήσεων πεδίου. Επιχειρεί τόσο
στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, όσο και στο πεδίο, όταν αυτό απαιτηθεί. Τέλος, η ομάδα αυτή είναι επιφορτισμένη
με την υλοποίηση μικροκατασκευών για την υποβοήθηση μετρήσεων πεδίου σε κάποιες από τις θέσεις
παρακολούθησης. Συντονιστής της ομάδας αυτής θα είναι στέλεχος του πρώην ΙΕΒ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.

Αναγνωριστικές επισκέψεις θέσεων δειγματοληψιών - υδρομετρήσεων

Πριν από την έναρξη των μηνιαίων συστηματικών υδρομετρήσεων (παροχή ποταμών) και των δειγματοληψιών νερού,
έμπειρη επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων, ΙΕΒ) που
συμμετέχει στις προαναφερθείσες εργασίες θα επισκεφθεί τις προκαθορισμένες από την ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ
2017/Β/2011) θέσεις προκειμένου να επανεκτιμήσει την καταλληλότητα-κατάσταση των θέσεων για τη διενέργεια των
μετρήσεων ή των δειγματοληψιών αφού μεσολάβησε αρκετά μεγάλο διάστημα από τις δειγματοληψίες –
υδρομετρήσεις της προηγούμενης περιόδου του Έργου.
Οι παράγοντες που εκτιμώνται είναι:
α)
επιστημονικά ορθή επιλογή των θέσεων (καταλληλότητα θέσης, υγρής διατομής, κ.λπ.)
β)
εκτίμηση προσβασιμότητας (κατάσταση δρόμου, μονοπατιών, φυτικής βλάστησης, λοιπά εμπόδια, επίδραση
καιρικών συνθηκών)
γ)
ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών για την υλοποίηση των εργασιών των συνεργείων στα σημεία υδρομέτρησης ή
δειγματοληψίας (απόσταση γέφυρας από την υγρή διατομή, επαρκής χώρος κίνησης συνεργείου και απόθεσης
εξοπλισμού κ.λπ.)
δ)
ασφάλεια προσωπικού κατά τη διάρκεια της μέτρησης ή δειγματοληψίας (π.χ. γέφυρες αυτοκινητοδρόμων /
σιδηροδρομικές / πρόχειρες ξύλινες)
ε)
έλεγχος σήματος για την επικοινωνία με κινητό τηλέφωνο σε περίπτωση ανάγκης
στ)
διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων (μετατόπιση της θέσης στο πλησιέστερο δυνατό
σημείο ή καταβολή προσπάθειας επίλυσης του όποιου άλλου προβλήματος εφόσον είναι δυνατό).
Σε περίπτωση αλλαγής της θέσης ή αδυναμίας εκτέλεσης της υδρομέτρησης ή της δειγματοληψίας θα ενημερώνεται η
Διαχειριστική Αρχή τόσο για το πρόβλημα όσο και για τη μεθόδευση επίλυσής του.
2.
Δειγματοληψίες
2.1
Υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία
Για τα δείγματα νερού που προορίζονται για το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων
Βελτιώσεων, ΙΕΒ) (προσδιορισμός «λοιπών ουσιών»), χρησιμοποιούνται πλαστικά μπουκάλια (κατάλληλου για τον
σκοπό αυτό υλικού) του ενός λίτρου με εσωτερικό πώμα για την αποφυγή διαρροής του δείγματος κατά τη μεταφορά.
Για τα δείγματα που προορίζονται για το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) (προσδιορισμός των υπόλοιπων ουσιών πλην
των «λοιπών ουσιών») χρησιμοποιούνται γυάλινες σκουρόχρωμες φιάλες (amber glass) με βιδωτό πώμα από Teflon (ή
υάλινο εσμυρισμένο με καλή εφαρμογή), υψηλής μηχανικής αντοχής για την αποφυγή αστοχιών κατά τη
δειγματοληψία, αποθήκευση και μεταφορά των δειγμάτων νερού. Οι φιάλες αυτές είναι χωρητικότητας 1 και 2,5
λίτρων.
Για τη μεταφορά των δειγμάτων χρησιμοποιούνται φορητά ψυγεία πολυουρεθάνης, συνήθως 40 λίτρων. Το υλικό αυτό
των ψυγείων έχει βασικά πλεονεκτήματα όπως μεγάλη θερμομονωτική ικανότητα, αντοχή σε υψηλές και χαμηλές
θερμοκρασίες και μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς κάποιου είδους συντήρηση, ενώ προσφέρει τη μέγιστη δυνατή
προστασία των φιαλών από πιθανά σπασίματα, αφού απορροφά σε σημαντικό ποσοστό κραδασμούς. Για τη διατήρηση
των δειγμάτων σε χαμηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας χρησιμοποιούνται πλαστικές μη τοξικές
παγοκυψέλες, συνήθως των 500ml.
Τέλος για τη λήψη και την τοποθέτηση του ύδατος στα μπουκάλια δειγματοληψίας, χρησιμοποιούνται ειδικοί
δειγματολήπτες και ιδιοκατασκευή του ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ), τα οποία εξασφαλίζουν τόσο την ασφάλεια του προσωπικού
όσο και την αρτιότητα της διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.
2.2
Διαδικασία λήψης δείγματος
Η διαδικασία λήψης δείγματος από τις 227 προκαθορισμένες θέσεις στα ποτάμια της χώρας περιλαμβάνει τα εξής
βήματα:
•
ο ημερολογιακός προγραμματισμός εκτέλεσης των δειγματοληψιών θα καθορίζεται από τον συντονιστή της
ομάδας δειγματοληψιών τον προηγούμενο μήνα από αυτόν που θα γίνονται.
•
την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας, κάθε συνεργείο συγκεντρώνει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε
συγκεκριμένο χώρο και ελέγχει, βάσει λίστας, ότι δεν λείπει κάτι.
•
πριν την αναχώρηση του συνεργείου, τη μέρα της δειγματοληψίας από το χώρο του ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) ή ΙΓΕΜΚ
(Αθήνα), τοποθετούνται οι παγοκυψέλες στα φορητά ψυγεία και φορτώνεται όλος ο εξοπλισμός στο αυτοκίνητο.
•
αφού εντοπιστεί η θέση δειγματοληψίας ξεφορτώνεται από το αυτοκίνητο ό,τι θα χρειαστεί για τη λήψη των
δειγμάτων από τη συγκεκριμένη θέση και σημειώνονται οι κωδικοί πάνω στο μπουκάλι και τις φιάλες. Στη συνέχεια
λαμβάνεται δείγμα νερού για το ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) (πλαστικό μπουκάλι του 1 lt) και δείγμα για το ΓΧΚ (1 γυάλινη φιάλη
των 2,5 lt και μία ή δύο φιάλες του 1 lt).
•
η λήψη του δείγματος γίνεται είτε άμεσα από το υδατικό σώμα στην περίπτωση που οι συνθήκες και η
κατάσταση της θέσης δειγματοληψίας το επιτρέπουν, είτε χρησιμοποιώντας το φορητό αντλητικό σύστημα
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(ιδιοκατασκευή) ή τον ειδικό δειγματολήπτη στην περίπτωση που οι συνθήκες και η κατάσταση της θέσης δεν
επιτρέπουν την πρόσβαση κοντά στο υδατικό σώμα (άμεση λήψη).
•
αμέσως μετά τη δειγματοληψία οι φιάλες τοποθετούνται προσεκτικά μέσα στα φορητά ψυγεία
δειγματοληψίας.
•
στη συνέχεια συμπληρώνονται τα δύο δελτία δειγματοληψίας (ένα για κάθε φορέα) με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία για κάθε δείγμα.
•
τέλος κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας φωτογραφίζεται οτιδήποτε θεωρηθεί σκόπιμο.
2.3
Αποθήκευση
Κατά τη συλλογή των δειγμάτων νερού, αυτά τοποθετούνται στα φορητά ψυγεία πολυουρεθάνης στα οποία είναι
τοποθετημένες, από το πρωί της ημέρας δειγματοληψίας, παγοκυψέλες, έτσι ώστε τα δείγματα να διατηρούνται σε
χαμηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας δειγματοληψίας. Κάθε συνεργείο είναι εξοπλισμένο με μικρό
ηλεκτρικό ψυγείο, το οποίο τροφοδοτείται από τη μπαταρία του αυτοκινήτου και στο οποίο υπάρχουν επιπλέον
παγοκυψέλες. Αυτό είναι χρήσιμο κυρίως κατά τους θερινούς μήνες που λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που
επικρατούν, οι παγοκυψέλες αποψύχονται ταχύτερα από ότι το χειμώνα. Υπάρχει έτσι η δυνατότητα να εναλλάσσονται
οι παγοκυψέλες, που έχουν υποστεί απόψυξη, κατά τη διάρκεια της ημέρας, με νέες παγωμένες παγοκυψέλες.
Τόσο το ηλεκτρικό όσο και τα πλαστικά ψυγεία πολυουρεθάνης, αποφεύγεται να βρίσκονται εκτεθειμένα στον ήλιο
όπως επίσης αποφεύγεται και το άσκοπο άνοιγμα και κλείσιμο των ψυγείων.
Με το πέρας της ημέρας δειγματοληψίας και εφόσον δεν υπάρχει διανυκτέρευση, τα δείγματα που προορίζονται για το
ΓΧΚ στέλνονται στον προορισμό τους, όπως θα επεξηγηθεί στη συνέχεια. Πριν την αποστολή ανανεώνονται εκ νέου οι
παγοκυψέλες. Τα δείγματα που προορίζονται για το ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) μεταφέρονται ή αποστέλλονται από την ομάδα
δειγματοληψίας στις εγκαταστάσεις του ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) και τοποθετούνται άμεσα στον ψυκτικό θάλαμο.
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση λόγω ανάγκης, της αποθήκευσης των δειγμάτων στην περιοχή όπου γίνεται η
διανυκτέρευση. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των δειγμάτων την επομένη της ημέρας
δειγματοληψίας. Βασική προϋπόθεση αυτού του ενδεχομένου είναι, ο χρόνος παράδοσης στο αντίστοιχο εργαστήριο,
να μην ξεπεράσει τις 48 ώρες από την ώρα λήψης του δείγματος. Στις περιπτώσεις αυτές, η αποθήκευση των δειγμάτων
γίνεται σε ηλεκτρικό ψυκτικό θάλαμο, η διαθεσιμότητα του οποίου έχει διασφαλιστεί προκαταβολικά, πριν την έναρξη
των δειγματοληψιών.
Σημειώνεται ότι για τη νησιωτική Ελλάδα λόγω της αναγκαστικής μεταφοράς των δειγμάτων ακτοπλοϊκά (απαγόρευση
μεταφοράς υγρών αεροπορικά), υπάρχει το ενδεχόμενο ο χρόνος αυτός να ξεπεραστεί σε ορισμένες περιπτώσεις,
ανάλογα πάντα και με τις καιρικές συνθήκες (π.χ. απαγορευτικό στα δρομολόγια των πλοίων).
2.4
Οργάνωση δειγμάτων κατά παραλήπτη
Πριν την αποστολή των δειγμάτων στους αντίστοιχους προορισμούς τους γίνεται ταξινόμηση αυτών πριν μπουν στα
φορητά ψυγεία μεταφοράς. Τα πλαστικά μπουκάλια του ενός λίτρου τοποθετούνται σε ξεχωριστό χώρο.
Στις γυάλινες φιάλες που προορίζονται για το ΓΧΚ γίνεται διαχωρισμός με βάση τον τόπο προορισμού του κάθε
δείγματος. Έτσι κάθε κιβώτιο πολυουρεθάνης περιλαμβάνει μόνο δείγματα που προορίζονται για τον ίδιο τελικό
προορισμό. Κάθε δείγμα που προορίζεται για το ΓΧΚ διαχωρίζεται το πολύ σε 2 τμήματα και αποστέλλεται το πολύ προς
δύο προορισμούς.
2.5
Συσκευασία δειγμάτων - Συνοδευτικά έγγραφα
Αφού γίνει η ταξινόμηση των δειγμάτων ξεκινάει η τοποθέτησή τους μέσα στα αριθμημένα, φορητά ψυγεία. Στη βάση
των ψυγείων τοποθετείται μια στρώση από παγοκυψέλες τυλιγμένες με χαρτί εφημερίδας, καθώς με αυτό τον τρόπο
αυξάνεται ο χρόνος απόψυξης. Στη συνέχεια, όσον αφορά τα πλαστικά μπουκάλια, τοποθετούνται όπως ακριβώς
ταξινομήθηκαν. Στην περίπτωση που χρειάζονται παραπάνω του ενός ψυγείου, συνεχίζεται η ταξινόμηση στο επόμενο
ψυγείο.
Όσον αφορά τις γυάλινες φιάλες, αμέσως μετά την ταξινόμησή τους, τυλίγονται με προστατευτικό υλικό από φυσαλίδες
αέρα, για την αποφυγή θραύσης τους κατά τη σύγκρουση μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα του ψυγείου. Στη συνέχεια
τοποθετούνται και αυτά σύμφωνα με τον διαχωρισμό που αναφέρθηκε παραπάνω.
Εφόσον είναι εφικτό χωροταξικά, είναι δυνατόν μεταξύ των δειγμάτων να τοποθετούνται παγοκυψέλες. Στην περίπτωση
που αυτό δεν είναι εφικτό, οι παγοκυψέλες τοποθετούνται στο επάνω μέρος των ψυγείων σε στρώση.
Κάθε ψυγείο συνοδεύεται από ένα «δελτίο αποστολής δειγμάτων». Στο πάνω μέρος του δελτίου αυτού,
συμπληρώνονται ο αριθμός του ψυγείου, τα στοιχεία του αποστολέα των δειγμάτων, η ημερομηνία και ο τρόπος
αποστολής καθώς επίσης και ο ακριβής αριθμός των δειγμάτων που φέρει το συγκεκριμένο ψυγείο π.χ. 2 φιάλες των
2,5lt και 2 φιάλες του 1lt.
Το δελτίο αποστολής, αφού υπογραφεί, μπαίνει μέσα σε ζελατίνα και τοποθετείται στο πάνω μέρος του ψυγείου
αμέσως πάνω από τα δείγματα ή τις παγοκυψέλες. Τοποθετείται το καπάκι και το ψυγείο σφραγίζεται με ταινία
συσκευασίας που φέρει την ένδειξη FRAGILE. Στο εξωτερικό πάνω μέρος του κάθε ψυγείου επικολλάται με ταινία
συσκευασίας ο αποστολέας και ο παραλήπτης (διεύθυνση - κινητό τηλέφωνο).
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2.6
Αποστολή - παραλαβή δειγμάτων
Η αποστολή των δειγμάτων νερού γίνεται με συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών. Όπως ήδη αναφέρθηκε τα
πλαστικά μπουκάλια που προορίζονται για το ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ), είτε αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα, είτε
μεταφέρονται από το συνεργείο κατά την επιστροφή τους στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου. Οι γυάλινες φιάλες
ανάλογα με τον ή τους προορισμούς τους αποστέλλονται μόνο με τη συνεργαζόμενη εταιρεία, είτε με το πέρας της
ημέρας δειγματοληψίας, είτε την επομένη εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος προσωρινής αποθήκευσής τους.
Το συνεργείο δειγματοληψίας παραδίδει στο κοντινότερο παράρτημα της συνεργαζόμενης εταιρίας τα δείγματα.
Σημειώνεται ότι η αποστολή των δειγμάτων γίνεται απευθείας στη διεύθυνση του αποδέκτη και όχι σε κάποιο γραφείο
της εταιρίας ταχυμεταφορών, ώστε να εξασφαλίζεται ο μικρότερος δυνατός χρόνος αποστολής.
Ο παραλήπτης των δειγμάτων, μόλις παραλάβει τα ψυγεία, ελέγχει τα δείγματα (αρτιότητα, ακριβή αριθμό) και στη
συνέχεια συμπληρώνει το «δελτίο αποστολής δειγμάτων» με τα δικά του στοιχεία στο κάτω μέρος αυτού. Στη συνέχεια
αποστέλλει με φαξ το δελτίο στον αποστολέα, αφού πρώτα συμπληρώσει ότι παρέλαβε τα δείγματα που αναγράφονται
σε αυτό ή όποια άλλη τυχόν παρατήρηση προκύψει.
2.7
Πιθανά προβλήματα και αντιμετώπιση
Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών ενδεχομένως να προκύψουν προβλήματα, τα οποία είτε μπορεί να
καθυστερήσουν μια δειγματοληψία είτε να την αναβάλουν. Από την εμπειρία προηγούμενων δειγματοληψιών, θα
αναφερθούν παρακάτω τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισής
τους.
Θραύση φιάλης κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας: Στην περίπτωση αυτή συλλέγεται εκ νέου το δείγμα σε νέα φιάλη
(κάθε συνεργείο διαθέτει για το σκοπό αυτό επαρκή αριθμό εφεδρικών φιαλών) και γίνεται λήψη φωτογραφιών της
φιάλης που έσπασε. Σημειώνεται το γεγονός στο «δελτίο δειγματοληψίας» και γίνεται αναφορά με το πέρας της
δειγματοληψίας στον υπεύθυνο για τον εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται μεγάλη προσοχή με τις γυάλινες
φιάλες, για την αποφυγή ατυχήματος.
Θραύση φιάλης μετά την απομάκρυνση από τη θέση δειγματοληψίας: Εφόσον το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα, το
συνεργείο επιστρέφει στη θέση και λαμβάνει εκ νέου το δείγμα. Σε διαφορετική περίπτωση, είτε λαμβάνεται το δείγμα
κατά την επιστροφή του συνεργείου στο τέλος της δειγματοληψίας, είτε επαναλαμβάνεται η δειγματοληψία της θέσης
άλλη ημέρα.
Προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση αποθήκευσης των γυάλινων φιαλών σε μεγάλα ηλεκτρικά ψυγεία. Αποφεύγεται η
τοποθέτηση τους σε σημεία από όπου περνάει το σύστημα ψύξης, καθώς υπάρχει κίνδυνος να παγώσει το δείγμα ή και
να σπάσουν οι γυάλινες φιάλες.
Αδυναμία δειγματοληψίας λόγω πλημμυρικής παροχής - καιρικών συνθηκών: Πριν από κάθε δειγματοληψία γίνεται από
το συνεργείο σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο για την πρόγνωση του καιρού στις περιοχές δειγματοληψίας και
επικοινωνία με τοπικούς συνδέσμους για ενημέρωση επί των κρατούντων συνθηκών. Παρόλα αυτά αν σε κάποιες θέσεις
είναι αδύνατη η δειγματοληψία λόγω πλημμυρικής παροχής ή καιρικών συνθηκών, η δειγματοληψία προγραμματίζεται
για επόμενη ημέρα και λαμβάνονται χαρακτηριστικές φωτογραφίες του υδατικού σώματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει
να διασφαλίζεται πρώτα η ασφάλεια του προσωπικού του συνεργείου.
Μη προσβάσιμο σημείο δειγματοληψίας: Αν η πρόσβαση στο σημείο δειγματοληψίας είναι αδύνατη ή επικίνδυνη τότε
μετατοπίζεται η θέση δειγματοληψίας στο πλησιέστερο σημείο που μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί. Λαμβάνονται
φωτογραφίες τόσο από την αρχική όσο και από την τελική θέση και σημειώνονται οι συντεταγμένες της νέας αυτής
θέσης (με τη χρήση GPS). Η θέση αυτή προτείνεται με τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση προς την αναθέτουσα Αρχή και
για την επικύρωσή της ζητείται η συγκατάθεσή της.
Έλλειψη μπουκαλιών / φιαλών ή παγοκυψελών: Όπως ήδη αναφέρθηκε, πριν από κάθε δειγματοληψία γίνεται
διεξοδικός έλεγχος των υλικών που απαιτούνται και συγκεντρώνονται αυτά σε συγκεκριμένο χώρο έτσι ώστε να
αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις. Επίσης, πάντα υπολογίζονται παραπάνω υλικά από αυτά που απαιτούνται.
Στην περίπτωση έλλειψης μπουκαλιών, αν το κέντρο εξοπλισμού είναι σε απόσταση που επιτρέπεται η επιστροφή του
συνεργείου σε αυτό προτείνεται σαν λύση. Σε διαφορετική περίπτωση η δειγματοληψία αναβάλλεται για την επομένη.
Στην περίπτωση έλλειψης παγοκυψελών και στην περίπτωση που οι επιπλέον παγοκυψέλες χρειάζονται επόμενη ημέρα,
υπάρχει η δυνατότητα να αγοραστούν νέες από την πλησιέστερη πόλη και να καταψυχθούν στο μέρος διανυκτέρευσης.
Εκφόρτιση μπαταριών τροφοδοσίας των αντλιών δειγματοληψίας: Κάθε συνεργείο φέρει μαζί του εφεδρικές μπαταρίες
(για ιδιοκατασκευή και ειδικό δειγματολήπτη), μετασχηματιστή αυτοκινήτου καθώς και φορτιστή για τις μπαταρίες
τροφοδοσίας. Αν ο εξοπλισμός αυτός δεν υπάρχει, για οποιονδήποτε λόγο, στο αυτοκίνητο του συνεργείου, τότε
αγοράζεται νέα μπαταρία τροφοδοσίας από το πλησιέστερο δυνατό σημείο.
Αδυναμία προσδιορισμού θέσης δειγματοληψίας: Κάθε συνεργείο είναι εφοδιασμένο με δέκτη GPS, πρόγραμμα
πλοήγησης, τοπικούς χάρτες, ώστε να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός των θέσεων. Κάθε θέση σημαίνεται με ευκρινή τρόπο
για τον οπτικό εντοπισμό της από μικρή απόσταση. Κάθε συνεργείο είναι εφοδιασμένο με τηλέφωνα τοπικών φορέων
που είναι γνώστες της κάθε περιοχής, ώστε να αναζητηθούν πληροφορίες. Κάθε συνεργείο έχει μελετήσει διεξοδικά από
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το γραφείο τις θέσεις δειγματοληψίας και έχει ανατρέξει για το σκοπό αυτό και στη χρήση βοηθημάτων επισκόπησης
(π.χ. Google Earth).
3
Υδρομετρήσεις
3.1
Όργανα μέτρησης
Τα βασικά όργανα μέτρησης που θα χρησιμοποιηθούν από το ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) για τις υδρομετρήσεις, είναι μετρητές
ταχύτητας ροής με προπέλα (μυλίσκοι). Οι μυλίσκοι θα έχουν δυνατότητα να δεχθούν προπέλες διαφόρων μεγεθών,
ώστε να μπορούν να μετρούν ποικίλες ταχύτητες ροής. Οι μυλίσκοι θα είναι κατάλληλοι για μέτρηση με ανάρτηση, με
καλώδιο ανακρέμασης και βαρίδιο, κατάλληλοι για υδρομετρήσεις σε ποτάμια με σχετικά μεγάλο βάθος ροής. Στις
περιπτώσεις μικρών βαθών ροής η μέτρηση θα γίνεται με χρήση μυλίσκου με ράβδους στήριξης. Το σύστημα μέτρησης
θα διαθέτει και κατάλληλους ψηφιακούς μετρητές, με δυνατότητα αναγραφής του αριθμού στροφών και του χρόνου ή
απευθείας υπολογισμού της ταχύτητας ροής.
Κατά τη διενέργεια των υδρομετρήσεων επιπλέον του μυλίσκου θα χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός και ατομικά
μέσα προστασίας για την προστασία των χρηστών. Τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να είναι ειδικό βαρούλκο, μετροταινίες
κλπ. ενώ τα ατομικά μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν δερμάτινα γάντια, αδιάβροχες ψηλές μπότες κ.λπ.
Κατά τη διαδικασία μέτρησης θα χρησιμοποιηθεί συσκευή GPS με τη χρήση του οποίου επιβεβαιώνεται κάθε φορά η
θέση (σταθμός) μέτρησης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποσότητας των υδάτων [ΚΥΑ 140384/19-08-2011
(ΦΕΚ 2017/Β/2011)].
3.2
Διαδικασία εκτέλεσης μετρήσεων
Θα γίνονται συστηματικές υδρομετρήσεις παροχής στις 54 θέσεις ποταμών με μόνιμη ή μη μόνιμη ροή, του Εθνικού
Δικτύου Παρακολούθησης ανά την χώρα όπως αυτές ορίζονται στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β) και
όπως διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη περίοδο λειτουργίας του έργου, κάθε μήνα για όλα τα έτη από το 2018 έως
και το 2023. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν 648 υδρομετρήσεις κάθε έτος έως το 2023. Στην πορεία υλοποίησης του
Έργου θα προστεθεί περιορισμένος αριθμός θέσεων υδρομετρήσεων και αριθμός υδρομετρήσεων λόγω χρονικής
πύκνωσης και κατά συνέπεια περιορισμένος αριθμός επιπρόσθετων υδρομετρήσεων. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα
εκτέλεσης μικρού αριθμού υδρομετρήσεων εντός του 2017. Σημειώνεται ότι ο ημερολογιακός προγραμματισμός
εκτέλεσης των υδρομετρήσεων καθορίζεται από τον συντονιστή της ομάδας υδρομετρήσεων τον προηγούμενο μήνα
από αυτόν που θα γίνονται. Στην περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων και μη δυνατής πρόσβασης στα σημεία
υδρομετρήσεων, καθώς και άλλων αντικειμενικών λόγων αδυναμίας εκτέλεσης της μηνιαίας υδρομέτρησης θα
ενημερώνεται η Διαχειριστική Αρχή. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται με μυλίσκους νέας τεχνολογίας όπως αυτοί
περιγράφονται στην Αναλυτική Παρουσίαση της Μεθοδολογίας Εκτέλεσης των Επιμέρους Εργασιών, του Τεχνικού
Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
Τα συνεργεία υδρομετρήσεων, με ευθύνη του επικεφαλής του συνεργείου, θα έχουν υποχρέωση τήρησης του
πρωτοκόλλου διενέργειας υδρομετρήσεων και συμπλήρωσης όλων των προτυπωμένων εντύπων.
Τουλάχιστον δύο με τρεις ημέρες πριν την έναρξη διενέργειας (σετ) υδρομετρήσεων, ο επικεφαλής μαζί με τα μέλη των
συνεργείων θα πρέπει να μεριμνούν για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο του εξοπλισμού (μυλίσκοι, καλώδια, μετρητές,
μετροταινίες, εργαλεία, έντυπα, διάφορα υλικά, μέσα προσωπικής προστασίας κ.λπ.). Επίσης πρέπει να μεριμνούν για
την προετοιμασία των δρομολογίων, τον έλεγχο του δελτίου καιρού, των οδοιπορικών κίνησης, των αυτοκινήτων και του
προγράμματος διαμονής εκτός έδρας (όπου απαιτείται).
Η διενέργεια υδρομέτρησης περιλαμβάνει μετάβαση στην προκαθορισμένη θέση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης
και επιβεβαίωσή της με χρήση GPS. Αμέσως μετά, η ομάδα εργασίας (συνεργείο) ακολουθεί τη διαδικασία που
προβλέπεται από το πρωτόκολλο διενέργειας υδρομετρήσεων (συμπλήρωση εγγράφων, συναρμολόγηση και στήσιμο
εξοπλισμού, διακριτοποίηση υγρής διατομής και σήμανση ορίων, μέτρηση βαθών, μετρήσεις με μυλίσκο κ.λπ.).
Ο επικεφαλής του συνεργείου οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο για την ασφάλεια του προσωπικού κατά τη διάρκεια των
μετρήσεων και να επιλέγει την προσφορότερη μέθοδο μέτρησης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ροής (μέτρηση με
ράβδο ή με ανάρτηση, διακριτοποίηση υγρής διατομής κ.λπ.).
Υποχρέωση του επικεφαλής των υδρομετρήσεων είναι ο επί τόπου αρχικός υπολογισμός ταχυτήτων και παροχών ανά
τμήμα υγρής διατομής, ώστε με βάση τις επιμέρους μετρήσεις και τα σχετικά τους μεγέθη, να ελέγχεται η ορθότητα της
υδρομέτρησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, επαναλαμβάνεται η μέτρηση σε μία ή σε όλες τις
διατομές. Μετά το πέρας των μετρήσεων ακολουθεί αποσυναρμολόγηση, συλλογή, καθαρισμός και έλεγχος του
εξοπλισμού και προετοιμασία για μετάβαση σε επόμενη θέση μέτρησης ή επιστροφή στην έδρα.
3.3
Επεξεργασία αποτελεσμάτων
Τα συνεργεία, αμέσως μετά την επιστροφή στην έδρα τους, σε συνεργασία με το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό του
Έργου, ελέγχουν και καταγράφουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία των υδρομετρήσεων. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο
εμφανιστούν ασυμφωνίες στις επί μέρους μετρήσεις, κινείται η διαδικασία για επανάληψη της μέτρησης.
Όλα τα δεδομένα καταγράφονται ηλεκτρονικά με βάση τις προδιαγραφές της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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3.4
Διασφάλιση ποιότητας
Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδρομετρήσεων θα ληφθούν τα εξής μέτρα:
•
Η συστηματική προετοιμασία των συνεργείων υδρομετρήσεων (προσωπικό, δρομολόγια, οχήματα, εξοπλισμός,
προτυπωμένα έντυπα).
•
Η τήρηση πρωτοκόλλου διενέργειας υδρομετρήσεων.
•
Η χρήση και συμπλήρωση προτυπωμένων εντύπων.
•
Επικεφαλής κάθε συνεργείου υδρομετρήσεων θα είναι πάντοτε εξειδικευμένος επιστήμονας, σχετικός με
μέτρηση υδρομορφολογικών παραμέτρων
•
Τα υπόλοιπα μέλη των συνεργείων θα είναι έμπειρο προσωπικό σε εργασίες μέτρησης περιβαλλοντικών
παραμέτρων.
•
Θα προβλεφθεί η κατά διαστήματα παρακολούθηση των συνεργείων διενέργειας υδρομετρήσεων από
επιλεγμένο επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα και η ομοιογένεια των
διαδικασιών.
•
Τα όργανα μέτρησης θα συντηρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και θα τηρείται
ημερολόγιο χρήσης και συντήρησης κάθε οργάνου.
•
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ή εάν προκύψει ειδικός λόγος, τα όργανα μέτρησης θα ελέγχονται για την ορθή
λειτουργία τους.
3.5
Πιθανά προβλήματα και αντιμετώπιση
•
Ακραίες καιρικές συνθήκες που καθιστούν τη διενέργεια μέτρησης αδύνατη. Αντιμετώπιση με καθορισμό νέας
ημερομηνίας μέτρησης, το δυνατόν πλησιέστερα στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.
•
Βλάβη μη αντιμετωπίσιμη επί τόπου. Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του μυλίσκου, οι μετρήσεις
πραγματοποιούνται με εφεδρική συσκευή που διαθέτει το ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) και ο μυλίσκος αποστέλλεται στον
κατασκευαστή προς επισκευή.
•
Βλάβη στο όργανο μέτρησης (μυλίσκος) κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Εάν η βλάβη αντιμετωπίζεται τοπικά, η
μέτρηση γίνεται άμεσα μετά την επιδιόρθωση του οργάνου. Διαφορετικά ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου
2.
•
Εύρεση μη ορθών αποτελεσμάτων κατά την επεξεργασία των μετρήσεων (στην έδρα). Επανάληψη μέτρησης σε
νέα ημερομηνία, το δυνατόν πλησιέστερα στην αρχικά προγραμματισμένη.
•
Περίπτωση μηδενικής παροχής. Το συνεργείο επισκέπτεται σε κάθε περίπτωση τις θέσεις υδρομετρήσεων στα
προκαθορισμένα διαστήματα (μηνιαία), ακόμη και σε υδατορεύματα μη μόνιμης ροής. Σε περίπτωση μηδενικής
παροχής, καταγράφεται το γεγονός.
•
Περίπτωση ασθένειας μέλους συνεργείου. Το μέλος που αδυνατεί να συμμετάσχει σε μέτρηση, αντικαθίσταται
άμεσα από αντίστοιχα καταρτισμένο μέλος (μόνιμο υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη) του ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ).
4
Εργαστηριακές αναλύσεις
4.1
Εργαστήριο Φυσικοχημικών Δοκιμών Εδάφους - Νερού - Φυτικών Ιστών
Το εργαστήριο χημικών αναλύσεων εδαφών, νερών και φυτικών ιστών του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην
Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων) (στο εξής "Εργαστήριο") καταλαμβάνει χώρο 275 m2, σε πρόσφατα ανακαινισμένο
κτήριο το οποίο βρίσκεται πίσω από το κεντρικό κτήριο γραφείων του Ινστιτούτου, στη Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου.
Το Εργαστήριο εξυπηρετείται από τους εξής χώρους:
•
Αίθουσα Παραλαβής δειγμάτων
•
Αίθουσα Προκατεργασίας δειγμάτων
•
Αίθουσα Ζυγών
•
Αίθουσα Κλιβάνου και Ψυγείων
•
Εργαστήριο Χημικών Δοκιμών
•
Εργαστήριο Διαπιστευμένων Δοκιμών
•
Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
•
Βοηθητικοί χώροι και Γραφεία
Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει το Εργαστήριο, ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που
καθορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 και τους Κανονισμούς Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ. Από τον Απρίλιο του 2009
στους χώρους του Εργαστηρίου διενεργούνται διαπιστευμένες δοκιμές σε δείγματα νερού και εδάφους ενώ κάθε χρόνο
πραγματοποιείται μια εσωτερική και μια από τον ΕΣΥΔ αξιολόγηση για την τεχνική ικανότητα του Εργαστηρίου στις
χημικές δοκιμές.
Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι διακατέχονται από πολύ καλή επαγγελματική πρακτική. Έχουν επίγνωση της
χρησιμότητας και της σπουδαιότητας των ενεργειών τους, αποβλέπουν στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος
Διαχείρισης της Ποιότητας και εφαρμόζουν στην εργασία τους τις πολιτικές και τις διαδικασίες που απορρέουν από
αυτό. Στους εργαζόμενους του Εργαστηρίου παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση στο αντικείμενο που τους έχει ανατεθεί
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και η διαρκής ενημέρωση σχετικά με την τεκμηρίωση για την ποιότητα. Οι χώροι στους οποίους διενεργούνται οι
δοκιμές, οι πηγές ενέργειας και ακτινοβολίας, ο φωτισμός, η θέρμανση-ψύξη και ο εξαερισμός ελέγχονται συστηματικά
ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή διεξαγωγή των δοκιμών.
Το Εργαστήριο επιλέγει και χρησιμοποιεί αξιόπιστο εξοπλισμό και πρότυπα, κατάλληλες μεθόδους και αναπτύσσει
εσωτερικούς ελέγχους, ώστε να παρέχει όσο το δυνατό πιο αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών στους πελάτες του. Το
Εργαστήριο του ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναλύσεων και δοκιμών σε εδάφη, νερά και φυτικούς
ιστούς:
Εδάφη
•
EC, CaCO3, pH, CEC, Οργανική ουσία
•
Μηχανική ανάλυση (κοκομετρική σύσταση)
•
Υδατοδιαλυτά και ανταλλάξιμα ιόντα, SAR, ESP
•
Θρεπτικά
•
Ιχνοστοιχεία - Βαρέα μέταλλα
•
Αξιολόγηση κατάστασης εδαφών, σύσταση λίπανσης, σύσταση βελτίωσης προβληματικών εδαφών
Νερά
•
pH, EC, BOD, COD, K, Na, Ca, Mg
•
Cl, SO4, CO3, HCO3
•
P, N-NO3, N-NH4, ολικό Ν
•
Βαρέα μέταλλα
•
ESP, SAR
•
Αξιολόγηση ποιότητας νερών
Φυτικοί ιστοί
•
N, P, K, Ca, Mg, B
•
Ιχνοστοιχεία - Βαρέα μέταλλα
•
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) διαθέτει και εργαστήριο φυσικών
ιδιοτήτων, για τον προσδιορισμό παραμέτρων και τη διεξαγωγή μετρήσεων σε εδάφη:
•
Υδατοϊκανότητα και σημείο μόνιμης μάρανσης
•
Εξαγωγή χαρακτηριστικής καμπύλης του εδάφους
•
Προσδιορισμός φαινόμενου ειδικού βάρους
•
Εργαστηριακός προσδιορισμός υδραυλικής αγωγιμότητας του εδάφους
4.2
Χημικές αναλύσεις-δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου
Για τον εργαστηριακό προσδιορισμό των Αργύρου (Ag), Αντιμονίου (Sb), Σιδήρου (Fe), Μαγγανίου (Mn), Θαλλίου (Tl) και
Βαναδίου (V) χρησιμοποιείται φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (AAS-GF) και
ακολουθείται η μέθοδος ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:2003, ενώ για τον προσδιορισμό του Βαρίου (Ba) ακολουθείται εσωτερική
μέθοδος του Εργαστηρίου βασισμένη στον εργαστηριακό οδηγό "Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater" (21st Edition, 2005). Για τον προσδιορισμό του Βορίου ακολουθείται εσωτερική μέθοδος του Εργαστηρίου
βασισμένη στον εργαστηριακό οδηγό Soil Analysis, Part 3, Chemical Methods, Chapter 21.
Οι μέθοδοι προσδιορισμού του Μαγγανίου, Αντιμονίου και Βορίου είναι διαπιστευμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO
17025.
Κατά τις μετρήσεις θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός του Εργαστηρίου όπως Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης
με φούρνο γραφίτη, συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού, ρυθμιζόμενες αυτόματες πιπέττες, υάλινα βοηθητικά
σκεύη, φιάλες πολυαιθυλενίου, φίλτρα διήθησης και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και πρότυπα διαλύματα.
Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων, εκτελείται κάθε φορά βαθμονόμηση του οργάνου με χρήση πρότυπων
διαλυμάτων και δημιουργία καμπυλών αναφοράς. Κάθε δείγμα μετριέται τουλάχιστον δύο φορές και αν η συγκέντρωσή
του είναι εκτός της περιοχής βαθμονόμησης, τότε επαναλαμβάνεται η μέτρηση, αφού προηγουμένως γίνει η κατάλληλη
αραίωση.
Για τον προσδιορισμό του Βορίου (B) σε νερά, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της αζομεθίνης, η οποία αποτελεί
εσωτερική μέθοδο του Εργαστηρίου, βασισμένη στο Soil Analysis, Part 3, Chemical Methods (Chapter 21).
Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δοκιμές σε δείγματα
νερού:
•
προσδιορισμοί Αργύρου (Ag). Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική ατομοποίηση
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
•
προσδιορισμοί Βαρίου (Ba). Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική ατομοποίηση
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
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•
προσδιορισμοί Αντιμονίου (Sb). Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
•
προσδιορισμοί Σιδήρου (Fe). Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
•
προσδιορισμοί Μαγγανίου (Mn). Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
•
προσδιορισμοί Βορίου (Β). Φασματοφωτομετρία ορατού- υπεριώδους
•
προσδιορισμοί Θαλλίου (Tl). Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
•
προσδιορισμοί Βαναδίου (V). Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)

ατομοποίηση
ατομοποίηση
ατομοποίηση

ατομοποίηση
ατομοποίηση

4.3
Πιθανά προβλήματα - Αντιμετώπιση
•
Σημαντικός παράγοντας στη διενέργεια αξιόπιστων και μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει υπολογιστεί
αναλύσεων είναι η έγκαιρη προσέλευση των δειγμάτων νερού και κάτω από τις συνθήκες που απαιτεί το σχετικό
πρωτόκολλο. Είναι πιθανή η μη έγκαιρη προσέλευση των δειγμάτων νερού εξαιτίας δυσκολιών στη μετακίνηση τους
από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας (κακοκαιρίες, απεργίες, αστοχίες συντονισμών κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές
επαναλαμβάνεται η δειγματοληψία εάν υπάρχει υπόνοια αστοχίας των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, ενώ εάν υπάρχει
μόνο χρονική καθυστέρηση θα υπάρχει πρόβλεψη κάλυψης.
•
Οι βλάβες των οργάνων του χημείου του ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) θα είναι χρονικά ανασταλτικός παράγοντας της
διενέργειας των αναλύσεων νερού και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θα απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα για
να αποκατασταθούν εξαιτίας κυρίως της χρονοβόρας προμήθειας ανταλλακτικών από το εξωτερικό. Θα λαμβάνεται
μέριμνα για τη βέλτιστη συντήρηση των δειγμάτων, ή εάν απαιτείται θα τροποποιείται το πρόγραμμα δειγματοληψιών
ή/και θα λαμβάνεται εκ νέου το δείγμα.
•
Κατά καιρούς παρατηρούνται ελλείψεις αναλωσίμων χημείου (π.χ. καθαρής ασετιλίνης για την ατομική
απορρόφηση) που προκαλούν καθυστερήσεις στη διενέργεια των αναλύσεων. Αυτό θα αντιμετωπιστεί κατά το δυνατόν
με ύπαρξη αποθεμάτων αναλωσίμων στο χημείο του ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ).
•
Εάν παρατηρηθούν τιμές των αποτελεσμάτων των αναλύσεων εκτός συνηθισμένων πεδίων θα γίνεται
επαναληπτική ανάλυση ή ακόμα και επαναληπτική δειγματοληψία.
5
Διαχείριση δεδομένων και μεταδεδομένων
Η οδηγία 2007/2/ΕΚ, καθορίζει τους γενικούς κανόνες που αποσκοπούν στη δημιουργία της υποδομής χωρικών
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), για τους σκοπούς
των περιβαλλοντικών πολιτικών της Κοινότητας και της άσκησης πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν
αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η INSPIRE βασίζεται σε υποδομές χωρικών πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει και
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.
Κατά την παρακολούθηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδατορρευμάτων της Ελλάδας, προκύπτουν
δεδομένα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αποτελούν χωρικά δεδομένα
καθώς συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή και αφορούν στα θέματα που
απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της Οδηγίας. Τα δεδομένα που θα παραχθούν θα αποτελούν σύνολα και
σειρές χωρικών δεδομένων.
Το ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) θα καταχωρεί τα γεωχωρικά δεδομένα που συλλέγει ή παράγει με τρόπο ώστε ο τελικός
αποδέκτης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων) να συμμορφώνεται άμεσα και πλήρως
με τον Κανονισμό 1205/2008 της ΕΕ (για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και του Ν. 3882/2010).
Κατά τη δημιουργία-συμπλήρωση-συντήρηση των μεταδεδομένων θα ληφθεί μέριμνα ώστε το πεδίο τιμών κάθε
στοιχείου να αποτελείται από ημερομηνίες, κωδικούς σύμφωνους με αποδεκτά διεθνή πρότυπα, μορφές ελεύθερου
κειμένου, λέξεις κλειδιά προερχόμενα από ελεγχόμενους καταλόγους ή θησαυρούς όρων, ώστε να εξασφαλίζεται η
διαλειτουργικότητα.
Κατά τις δειγματοληψίες νερού για την εκτίμηση της ποιοτικής κατάστασης και κατά τις υδρομετρήσεις, θα
συμπληρώνονται κατάλληλα διαμορφωμένα δελτία, ώστε να συγκεντρώνονται επί τόπου όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες, οι οποίες σε επόμενη φάση θα καταγράφονται ηλεκτρονικά μαζί με τα δεδομένα.
Τα δεδομένα/αποτελέσματα των παραδοτέων θα υποβάλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ειδικές φόρμες και αυτές θα αναρτώνται στη βάση δεδομένων που λειτουργεί και
περιλαμβάνεται στην σχετική ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (http://nmwn.ypeka.gr/), ώστε: 1) τα
δεδομένα παρακολούθησης να είναι άμεσα διαθέσιμα στο κοινό, και 2) να υποβάλλονται αυτόματα στην ΕΕ (ΕΟΠ) μέσω
του ηλεκτρονικού συστήματος Water Information System for Europe). Για τον σκοπό αυτό, θα διατεθεί από την Ειδική
Γραμματεία Υδάτων κωδικός πρόσβασης στην εν λόγω βάση δεδομένων με τον οποίο η υπεύθυνη ομάδα του ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ), θα έχει τη δυνατότητα της απευθείας ανάρτησης των ειδικών φορμών. Η διαδικασία ανάρτησης
περιλαμβάνει: 1) την υποβολή στην βάση των ειδικών φορμών με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης που έχει διατεθεί,
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2) τον έλεγχο σφαλμάτων από το λειτουργικό σύστημα της βάσης και την αποστολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου,
και 3) τη διόρθωση των πιθανών σφαλμάτων και την τελική υποβολή, ώστε τα δεδομένα να αναρτηθούν στη βάση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
1.1

Δειγματοληψία νερού
Οργάνωση συνεργείων

Κάθε συνεργείο δειγματοληψιών απαρτίζεται από 2-3 άτομα. Κάθε συνεργείο 1-2 ημέρες πριν τη δειγματοληψία
διαμορφώνει το τελικό πρόγραμμα δειγματοληψίας (σειρά θέσεων δειγματοληψίας, σημεία αποστολής δειγμάτων,
τόπος διανυκτέρευσης εφόσον χρειάζεται κτλ.), ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος αυτής. Το τελικό αυτό
πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάση το ολοκληρωμένο πλάνο εργασιών πεδίου του συνολικού έργου, λαμβάνοντας
υπόψη ιδιαιτερότητες που έχουν προκύψει κατά την τελευταία χρονική περίοδο και σχετίζονται με μετεωρολογικές
συνθήκες, προσβασιμότητα στις περιοχές δειγματοληψιών, πιθανές βλάβες οχημάτων κ.λπ.
Την προηγούμενη της δειγματοληψίας συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένο χώρο όλα τα απαραίτητα υλικά που
απαιτούνται καθώς και τα έγγραφα που πρέπει να έχουν μαζί τους. Με βάση τη λίστα υλικών και εγγράφων, που έχει
δημιουργηθεί για κάθε δράση, γίνεται επαναλαμβανόμενος έλεγχος των υλικών έτσι ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
παράλειψης κάποιου λειτουργικού αντικειμένου.
Ελέγχεται το αυτοκίνητο που πρόκειται να μετακινηθεί την επομένη, ώστε αυτό να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και
να είναι γεμάτο με καύσιμα. Παράλληλα, ελέγχεται-επιβεβαιώνεται η ύπαρξη των απαραίτητων υλικών στις επιμέρους
περιοχές συγκέντρωσής τους, καθώς επίσης και η διαθεσιμότητα ψυκτικών θαλάμων για συντήρηση δειγμάτων κατά τις
βραδινές ώρες (όπου αυτό έχει προγραμματιστεί και απαιτείται).
1.2

Υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία

Για τα δείγματα νερού που προορίζονται για το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων
Βελτιώσεων) (προσδιορισμός «λοιπών ρύπων»), χρησιμοποιούνται πλαστικά μπουκάλια (κατάλληλου για το σκοπό αυτό
υλικού) του ενός λίτρου με εσωτερικό πώμα για την αποφυγή διαρροής του δείγματος κατά τη μεταφορά.
Για τα δείγματα που προορίζονται για το Γενικό Χημείο του Κράτους (προσδιορισμός των υπόλοιπων ουσιών πλην των
«λοιπών ρύπων») χρησιμοποιούνται γυάλινες σκουρόχρωμες φιάλες (amber glass) με βιδωτό πώμα από Teflon (ή
υάλινο εσμυρισμένο με καλή εφαρμογή), υψηλής μηχανικής αντοχής για την αποφυγή αστοχιών κατά τη
δειγματοληψία, αποθήκευση και μεταφορά των δειγμάτων νερού. Οι φιάλες αυτές είναι χωρητικότητας 1 και 2,5
λίτρων.
Για τη μεταφορά των δειγμάτων χρησιμοποιούνται φορητά ψυγεία πολυουρεθάνης, συνήθως 40 λίτρων. Το υλικό αυτό
των ψυγείων έχει βασικά πλεονεκτήματα όπως μεγάλη θερμομονωτική ικανότητα, αντοχή σε υψηλές και χαμηλές
θερμοκρασίες και μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς κάποιου είδους συντήρηση, ενώ προσφέρει τη μέγιστη δυνατή
προστασία των φιαλών από πιθανά σπασίματα, αφού απορροφά σε σημαντικό ποσοστό κραδασμούς. Για τη διατήρηση
των δειγμάτων σε χαμηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας χρησιμοποιούνται πλαστικές μη τοξικές
παγοκυψέλες, συνήθως των 500ml.
Τέλος για τη λήψη και την τοποθέτηση του ύδατος στα μπουκάλια δειγματοληψίας, χρησιμοποιείται ιδιοκατασκευή του
ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) αλλά και ειδικοί δειγματολήπτες, οι οποίοι εξασφαλίζουν τόσο την ασφάλεια του προσωπικού όσο και
την αρτιότητα της διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.
1.3

Διαδικασία λήψης δείγματος

Α) Δειγματοληψία στην περίπτωση άμεσης λήψης δείγματος από το υδατικό σώμα
Τοποθετούνται στα χέρια γάντια μιας χρήσης, τα οποία αλλάζονται όσες φορές κριθεί σκόπιμο κατά τη διάρκεια της
δειγματοληψίας. Σημειώνεται ότι από μια θέση δειγματοληψίας σε μια άλλη είναι απαραίτητο να αντικαθίστανται τα
γάντια μιας χρήσης.
Ανοίγεται το πώμα της φιάλης και ξεπλένεται αυτή με το νερό του δείγματος. Το πώμα πρέπει είτε να κρατείται στο χέρι
είτε να τοποθετείται σε σημείο που δεν υπάρχει περίπτωση να λερωθεί ή να σκονιστεί και πάντα από την ανάποδη
πλευρά (το ανοικτό μέρος προς τα επάνω). Στη συνέχεια γεμίζεται η φιάλη κρατώντας την υπό γωνία. Ξεπλένεται και το
καπάκι με νερό δείγματος πριν αυτό βιδωθεί στη φιάλη δειγματοληψίας. Κλείνεται προσεκτικά αεροστεγώς, ώστε να
αποφευχθεί η δημιουργία φυσαλίδων.
Από κάθε θέση παίρνονται 3 ή 4 δείγματα με την ίδια διαδικασία: α) ένα δείγμα στο πλαστικό μπουκάλι 1 lt, β) ένα
δείγμα στη μεγάλη γυάλινη φιάλη των 2,5lt, γ) και ένα ή δύο δείγματα στη γυάλινη φιάλη του 1 lt.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα δείγματα που προορίζονται για το ΓΧΚ (γυάλινες φιάλες), προστίθενται 50 mg/lt θειοθειϊκού νατρίου ως
χημική συντήρηση.
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B) Δειγματοληψία στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άμεση λήψη από το υδατικό σώμα
Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείται ειδικός δειγματολήπτης ή ιδιοκατασκευή του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) η οποία
αποτελείται από μικρή αντλία νερού, ελαστικό σωλήνα άντλησης μήκους έξι μέτρων και μπαταρία τροφοδοσίας. Η λήψη
του δείγματος πραγματοποιείται από ένα μέσο βάθος μεταξύ επιφάνειας και πυθμένα (όπου αυτό είναι εφικτό) και σε
κάθε περίπτωση κάτω από την επιφάνεια του νερού ώστε να διασφαλίζεται η απουσία συλλογής φερτών υλικών, ή
τουλάχιστον να επιτυγχάνεται η ελάχιστη συλλογή τους. Η θέση άντλησης στα επιφανειακά νερά θα πρέπει να επιλεγεί
με τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι (α) δε θα ακουμπήσει η αντλία ή ο ειδικός δειγματολήπτης τον πυθμένα και (β) δε
θα πλησιάσει η αντλία ή ο ειδικός δειγματολήπτης στην όχθη του επιφανειακού υδατικού σώματος. Για το σκοπό αυτό
ρυθμίζεται, με κατάλληλη διάταξη, η θέση στο κατάλληλο σημείο του σωλήνα ή του κάδου άντλησης.
Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες και ειδικοί δειγματολήπτες φυλάσσονται πριν και μετά τη δειγματοληψία σε καθαρές
σακούλες για την αποφυγή επιμολύνσεων, ενώ η μη αλλοίωση του δείγματος εξασφαλίζεται με τη λειτουργία για 1-2
λεπτά της αντλίας πριν τη λήψη δείγματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το νερό δεν αντλείται ή δεν συλλέγεται κοντά στον πυθμένα ούτε από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού.
Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η συλλογή ξένων σωμάτων που είτε επιπλέουν είτε έχουν καθιζάνει. Η διαδικασία
δειγματοληψίας στη συνέχεια είναι ίδια με την περίπτωση της άμεσης λήψης από το υδατικό σώμα με την σημείωση ότι
κατά τη διάρκεια της λήψης του δείγματος γεμίζεται η φιάλη κρατώντας την σε απόσταση από το στόμιο του σωλήνα
πλήρωσης ή τον κάδο συλλογής.
1.4

Κωδικός δείγματος - Δελτίο δειγματοληψίας

Σε κάθε δείγμα που λαμβάνεται σημειώνεται με ανεξίτηλο μαρκαδόρο επάνω στο μπουκάλι/φιάλη δειγματοληψίας ο
κωδικός θέσης και η ημερομηνία δειγματοληψίας.
Σε κάθε θέση δειγματοληψίας νερού συμπληρώνεται το δελτίο δειγματοληψίας. Το έγγραφο αυτό είναι συνοδευτικό
κάθε δείγματος, αποτελεί δηλαδή την «ταυτότητά» του. Σε αυτό αναγράφονται:
α) τα στοιχεία του δειγματολήπτη (ονοματεπώνυμο και υπογραφή)
β) τα στοιχεία της δειγματοληψίας (περίοδος, ημερομηνία και ώρα)
γ) τα στοιχεία της θέσης δειγματοληψίας (υδατικό διαμέρισμα, τοποθεσία, κατάσταση)
δ) τα στοιχεία του δείγματος (όγκος, τρόπος δειγματοληψίας, κωδικός της θέσης δειγματοληψίας)
ε) άλλες παρατηρήσεις
Σημειώνεται ότι σε κάθε θέση συμπληρώνονται δύο δελτία δειγματοληψίας, ένα συνοδευτικό του δείγματος για το ΙΕΒ
και ένα συνοδευτικό των δειγμάτων για το ΓΧΚ
Στη συνέχεια ακολουθεί η αποθήκευση των δειγμάτων στα φορητά ψυγεία δειγματοληψίας, η συσκευασία τους και η
αποστολή-παραλαβή τους προς και από τους αποδέκτες.

2
2.1

Μεταφορά υλικών δειγματοληψίας
Μεταφορά υλικών σε τοπικό επίπεδο

Όλος ο εξοπλισμός, για τις δειγματοληψίες νερού, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου
έργου, αρχικά βρίσκεται αποθηκευμένος στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην
Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων). Προκειμένου να γίνει πιο ευέλικτος ο τρόπος τροφοδοσίας με εξοπλισμό, των κατά
τόπους συνεργείων δειγματοληψίας, πριν την έναρξη των δειγματοληψιών ο υπεύθυνος για το θέμα αυτό από πλευράς
ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ), οφείλει να αποστείλει στα άλλα κέντρα αποθήκευσης (Αθήνα, Κρήτη), τον απαραίτητο εξοπλισμό για
την κάλυψη των δειγματοληψιών που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα κέντρα. Με τον τρόπο αυτό στη συνέχεια, τα κατά
τόπους συνεργεία τροφοδοτούνται το καθένα απευθείας από το πλησιέστερο κέντρο εξοπλισμού.
Ο τρόπος αποστολής του εξοπλισμού ακολουθεί παρόμοια διαδικασία με αυτή των δειγμάτων. Ο αποστολέας του
εξοπλισμού συμπληρώνει το «δελτίο αποστολής εξοπλισμού», στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά το τι αποστέλλεται.
Στη συνέχεια συμπληρώνει τα στοιχεία του, το υπογράφει και το στέλνει ως συνοδευτικό με τον υπόλοιπο εξοπλισμό.
Η διαφορά με την αποστολή δειγμάτων είναι ότι ο εξοπλισμός δειγματοληψίας αποστέλλεται με μεταφορική εταιρία και
όχι με εταιρία ταχυμεταφορών εφόσον δεν υπάρχει, στην περίπτωση αυτή, χρονική δέσμευση άφιξής του.
Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός δειγματοληψίας, πριν αποσταλεί οπουδήποτε, καθαρίζεται και ελέγχεται για την
αρτιότητά του οπότε είναι έτοιμος προς χρήση από τον παραλήπτη.
Ο παραλήπτης του εξοπλισμού ελέγχει διεξοδικά το τι παραλαμβάνει και αν όλα είναι σύμφωνα με το «δελτίο
αποστολής εξοπλισμού». Στη συνέχεια συμπληρώνει με τη σειρά του το δελτίο αποστολής και το αποστέλλει με φαξ
στον αποστολέα.
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2.2

Επιστροφή υλικών από τα εργαστήρια

Τα εργαστήρια αναλύσεων των δειγμάτων νερού, με την παραλαβή των δειγμάτων ακολουθούν την διαδικασία που ήδη
αναφέρθηκε (έλεγχος, αποστολή δελτίου με φαξ κτλ.). Τα εργαστήρια αποστέλλουν άμεσα τα ψυγεία και τις παγοκύστες
πίσω στο κέντρο εξοπλισμού, ενώ μπουκάλια και φιάλες πρέπει να επιστραφούν το αργότερο ένα με ενάμιση μήνα από
την παραλαβή τους από τα εργαστήρια. Η διαδικασία επιστροφής των υλικών ακολουθεί την αντίστροφη πορεία,
δηλαδή το εργαστήριο συμπληρώνει το «δελτίο αποστολής εξοπλισμού», το στέλνει μαζί με τα υλικά και ο παραλήπτης
οφείλει, αφού τα παραλάβει, να στείλει με φαξ το δελτίο συμπληρωμένο στο εργαστήριο.
Σημειώνεται ότι τα μπουκάλια και οι φιάλες δειγματοληψίας επιστρέφονται στο κέντρο εξοπλισμού, έτοιμα προς χρήση
(άδεια και πλυμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές).

3
3.1

Υδρομετρήσεις
Μεθοδολογία μέτρησης παροχής υδατορεύματος με μυλίσκο

Από τις διάφορες μεθόδους μέτρησης της παροχής σε υδατορεύματα (με πλωτήρες, με βάση την κλίση της επιφάνειας
του νερού, με μυλίσκους), η μέθοδος μέτρησης με μυλίσκους θεωρείται ως η πιο αξιόπιστη, είναι αυτή που έχει
επικρατήσει διεθνώς για υδρομετρήσεις, και θα εφαρμοστεί κατά τις μετρήσεις των επιφανειακών νερών στις θέσεις
(σταθμούς) μέτρησης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποσότητας των υδάτων [ΚΥΑ 140384/19-08-2011 (ΦΕΚ
2017/Β/2011)].
Η μέτρηση της παροχής με μυλίσκο γίνεται είτε μετρώντας μία μέση ταχύτητα ροής για όλη την υγρή διατομή (σε
περιπτώσεις μικρού πλάτους υδατορευμάτων, μικρών καναλιών κ.λπ.), είτε χωρίζοντας την υγρή διατομή σε
περισσότερα του ενός τμήματα και μετρώντας τη μέση ταχύτητα σε κάθε τμήμα ξεχωριστά. Στη συνέχεια η μέση
ταχύτητα ροής κάθε τμήματος της διατομής πολλαπλασιαζόμενη επί την επιφάνεια της υγρής διατομής δίνει την παροχή
του κάθε τμήματος (Q=VA), σύμφωνα με την εξίσωση συνέχειας [Henderson 1966, Τερζίδης Γεώργιος 1997,
Αναστασιάδου-Παρθενίου 2007]. Αθροίζοντας τις παροχές κάθε τμήματος της υγρής διατομής προκύπτει η στιγμιαία
παροχή του ρεύματος.
Η μέτρηση με μυλίσκο της μέσης ταχύτητας ροής μιας υγρής διατομής (ή σε τμήμα υγρής διατομής, στα υδατορεύματα
με μεγάλο πλάτος) βασίζεται στη μέτρηση της σημειακής ταχύτητας ροής σε ένα ή δύο σημεία του βάθους της ροής.
Στην περίπτωση που για μία υγρή διατομή επιλεγεί να μετρηθεί η σημειακή ταχύτητα σε δύο βάθη, τότε η μέση
ταχύτητα (της διατομής) προκύπτει ως μέσος όρος των δύο μετρήσεων.
Οι μυλίσκοι είναι όργανα μέτρησης της σημειακής ταχύτητας ροής και η αρχή λειτουργίας τους είναι η εξής: ο μυλίσκος
(μικρός μύλος με ελικοειδή πτερύγια που περιστρέφονται από τη ροή) στηρίζεται σε μία ράβδο ή αναρτάται και
βυθίζεται στο νερό. Ο μυλίσκος τοποθετείται στη διεύθυνση της ροής είτε έχοντας κατακόρυφη τη ράβδο, είτε στην
περίπτωση της ανάρτηση με τη βοήθεια σταθερών πτερυγίων στο πίσω μέρος του μυλίσκου, ώστε οι γραμμές ροής να
είναι παράλληλες προς το σώμα του μυλίσκου και κάθετες προς το επίπεδο περιστροφής των πτερυγίων. Η σημειακή
ταχύτητα ροής στο σημείο που βρίσκεται ο άξονας του μυλίσκου είναι ανάλογη της ταχύτητας περιστροφής των
πτερυγίων, και η μέτρησή της βασίζεται σε μέτρηση του αριθμού των περιστροφών (n) των πτερυγίων ανά
δευτερόλεπτο.
Στο Σχήμα 1 φαίνεται ένα μυλίσκος με ανάρτηση από σχοινί, κατάλληλος για υδρομετρήσεις σε ποτάμια (βλέπε επίσης
παράρτημα: 1η φωτογραφία). Μαζί με το σχοινί αναρτώνται επίσης και τα καλώδια σύνδεσης του σώματος του
μυλίσκου με το όργανο καταγραφής του αριθμού των στροφών των περιστρεφόμενων από τη ροή πτερυγίων. Στο σχήμα
φαίνεται επίσης και το ειδικό ατρακτοειδές βαρίδιο, που χρησιμοποιείται για τη βύθιση του οργάνου στο νερό, καθώς
και τα σταθερά πτερύγια ευθυγράμμισης του μυλίσκου.
Το εξάρτημα που φέρει τα πτερύγια ονομάζεται «προπέλα» και οι στροφές της στα παλαιότερα όργανα μετρούνται με
απλό καταγραφέα στροφών και χρονόμετρο. Τα πιο σύγχρονα όργανα είναι εφοδιασμένα με ψηφιακούς καταγραφείς,
οι οποίοι διαθέτουν εσωτερικό ρολόι και στις οθόνες τους εμφανίζουν αριθμό στροφών, χρόνο, μέση ταχύτητα ροής
κ.λπ.
Η εξαγωγή της μαθηματικής σχέσης μετατροπής του αριθμού στροφών της προπέλας σε ταχύτητα ροής γίνεται από την
κατασκευάστρια εταιρεία κατά τη βαθμονόμηση του οργάνου και είναι καθοριστική για την ακρίβεια της μέτρησης.
Οι εξισώσεις υπολογισμού της ταχύτητας έχουν τη γενική μορφή:
V = a. n + b

(1)

όπου n είναι ο αριθμός στροφών της προπέλας ανά δευτερόλεπτο και τα a και b είναι σταθερές που έχουν υπολογιστεί
από την κατασκευάστρια εταιρεία κατά τη διαδικασία βαθμονόμησης του οργάνου. Η κατασκευάστρια εταιρεία μαζί με
τις εξισώσεις υπολογισμού της ταχύτητας δίνει επίσης και το εύρος ταχυτήτων ροής για το οποίο ενδείκνυται η χρήση
κάθε προπέλας. Οι μυλίσκοι μπορεί να συνοδεύονται από περισσότερες της μίας προπέλες, ώστε να δίνεται η
δυνατότητα μέτρησης σε διαφορετικά διαστήματα ταχυτήτων ροής.
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Μυλίσκος με ανάρτηση από σχοινί, κατάλληλος για υδρομετρήσεις σε ποτάμια
Στην περίπτωση που σε μία υγρή διατομή (ή τμήμα υγρής διατομής) επιλεγεί να γίνει μία μέτρηση ταχύτητας (ως προς
την κατακόρυφο), αυτή θεωρείται ότι είναι και η μέση ταχύτητα του τμήματος του υδατορεύματος. Στην περίπτωση που
γίνουν μετρήσεις της σημειακής ταχύτητας (σε δύο θέσεις ως προς την κατακόρυφο), η μέση ταχύτητα της υγρής
διατομής υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των δύο σημειακών ταχυτήτων.
Η παροχή Q υπολογίζεται στη συνέχεια ως το γινόμενο της υγρής διατομής Α επί τη μέση ταχύτητα ροής V:
Q=VA

(2)

Πριν αρχίσει η υδρομέτρηση σε μια διατομή, θα πρέπει να επιλέγεται το βάθος εκείνο στο οποίο πρέπει να βυθισθεί το
σώμα του μυλίσκου, και επίσης το αν για τον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας ροής κάθε τμήματος της υγρής διατομής
αρκεί η μέτρηση της σημειακής ταχύτητας σε ένα σημείο κατά την κατακόρυφο ή απαιτούνται μετρήσεις της σημειακής
ταχύτητας σε δύο σημεία.
Έχει αποδειχθεί θεωρητικά [Henderson F.M. 1966, Τερζίδης Γ. 1982, 1997] ότι για την περίπτωση στρωτής ροής η μέση
ταχύτητα μιας υγρής διατομής ισούται με τη σημειακή ταχύτητα σε απόσταση από τον πυθμένα ίση με τα 0,4 του
βάθους. Άρα ο μυλίσκος πρέπει να βυθιστεί σε απόσταση 0,6 του βάθους από την ελεύθερη επιφάνεια. Βέβαια η ροή
του νερού στα φυσικά υδατορεύματα δεν είναι στρωτή, όμως στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται γενικά αποδεκτό ότι η
μέση ταχύτητα ροής σε φυσικό ρέμα, όταν πρόκειται να γίνει μέτρησή της σε ένα μόνο σημείο κατά την κατακόρυφο,
προσεγγίζεται ικανοποιητικά αν μετρηθεί σε απόσταση 0,6 του βάθους από την ελεύθερη επιφάνεια.
Στα ποτάμια αν το βάθος ροής είναι αρκετά μεγάλο ώστε πρακτικά να είναι εφικτό, γίνονται δύο ή τρεις μετρήσεις της
σημειακής ταχύτητας στην ίδια κατακόρυφο και η μέση ταχύτητα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των σημειακών
ταχυτήτων. Συνήθως η σημειακή ταχύτητα μετριέται σε δύο σημεία κατά την κατακόρυφο σε θέσεις 0,2y και 0,8y, όπου
y είναι το βάθος ροής.

Μυλίσκος σε θέση μέτρησης (Προμαχώνας Σερρών, 20/6/2008)
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Όσον αφορά τη μέτρηση της υγρής διατομής Α, εάν η διατομή του υδατορεύματος είναι ή μπορεί να προσεγγιστεί με
γνωστό γεωμετρικό σχήμα, ο υπολογισμός του εμβαδού της είναι εύκολος με απλές γνώσεις γεωμετρίας.
Δυσκολία εμφανίζεται στον υπολογισμό της ακανόνιστης διατομής των φυσικών υδατορρευμάτων, όπως είναι τα
ποτάμια, τα οποία συνήθως έχουν και μεγάλο πλάτος. Η τακτική που ακολουθείται για τη μέτρηση της παροχής τους,
είναι η παρακάτω:
Στη θέση μέτρησης η υγρή διατομή Α χωρίζεται σε επί ν μέρους τμήματα με εμβαδά Α 1, Α2,…,Αi,…,Aν, όπως φαίνεται στο
σχήμα 4. Τα εμβαδά αυτών των τμημάτων υπολογίζονται γεωμετρικά προσεγγίζοντάς τα με τραπέζια (στα ενδιάμεσα
τμήματα) ή τρίγωνα (στα ακραία τμήματα). Στη συνέχεια γίνεται μέτρηση της μέσης ταχύτητας Vi σε κάθε τμήμα Αi, σε
ένα ή δύο σημεία ανάλογα με το βάθος ροής, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, και υπολογίζεται η παροχή Qi που
περνάει από κάθε επί μέρους τμήμα.
Η συνολική παροχή Q που περνάει από τη διατομή Α του ποταμού θα ισούται με το άθροισμα των επί μέρους παροχών
Qi , δηλαδή θα υπολογίζεται από τον τύπο:

Q
i 1

Qi

(V1A1

V2 A 2

... Vi A i

... V A )

(3)

Χωρισμός διατομής φυσικού υδατορεύματος σε επί μέρους διατομές Αi
Για τις υδρομετρήσεις του έργου θα χρησιμοποιηθούν μυλίσκοι με προπέλα, με ράβδο ή με ανάρτηση και με την
κατάλληλη προπέλα, ανάλογα με το βάθος ροής και τα χαρακτηριστικά του υδατορεύματος.
Βιβλιογραφία παραγράφου
Αναστασιάδου-Παρθενίου Ε., 2007. «Μέτρηση παροχής σε επιφανειακά υδατορεύματα (διώρυγες, ποτάμια)».
Σημειώσεις για τη Θερινή Πρακτική Άσκηση των φοιτητών Γεωπονίας. Θεσσαλονίκη.
Henderson F.M., 1966. “Open Channel Flow”. MacMillan Co, New York.
Τερζίδης Α. Γεώργιος, 1982. «Μαθήματα Υδραυλικής – 3. Ανοικτοί Αγωγοί». Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
Τερζίδης Α. Γεώργιος, 1997. «Εφαρμοσμένη Υδραυλική». Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

4
4.1

Εργαστηριακές αναλύσεις
Εργαστήριο Φυσικοχημικών Δοκιμών Εδάφους - Νερού - Φυτικών Ιστών

Το εργαστήριο χημικών αναλύσεων εδαφών (στο εξής "Εργαστήριο"), νερών και φυτικών ιστών του Ινστιτούτου
2
Εδαφοϋδατικών Πόρων καταλαμβάνει χώρο 275 m , σε πρόσφατα ανακαινισμένο κτήριο το οποίο βρίσκεται πίσω από
το κεντρικό κτήριο γραφείων του Ινστιτούτου, στη Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. Περιλαμβάνει τους εξής χώρους:
Αίθουσα Προκατεργασίας δειγμάτων
Αίθουσα Ζυγών
Αίθουσα Κλιβάνου και Ψυγείων
Ψυκτικός Θάλαμος
Εργαστήριο Χημικών Δοκιμών
Εργαστήριο Διαπιστευμένων Δοκιμών
Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
Βοηθητικοί χώροι και Γραφεία
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Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 (αρ. Πιστ. 536-3) και τους
Κανονισμούς Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ. Από τον Απρίλιο του 2009 στους χώρους του Εργαστηρίου διενεργούνται
διαπιστευμένες εδαφικές δοκιμές ενώ τον Απρίλιο του 2011 έγινε η επέκταση του πεδίου τεχνικής ικανότητας του
Εργαστηρίου σε χημικές δοκιμές σε νερά.
Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι διακατέχονται από υψηλό επαγγελματισμό. Έχουν επίγνωση της χρησιμότητας και
της σπουδαιότητας των ενεργειών τους, αποβλέπουν στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
και εφαρμόζουν στην εργασία τους τις πολιτικές και τις διαδικασίες που απορρέουν από αυτό. Στους εργαζόμενους του
Εργαστηρίου παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση στο αντικείμενο που τους έχει ανατεθεί και η διαρκής ενημέρωση
σχετικά με την τεκμηρίωση για την ποιότητα. Οι χώροι στους οποίους διενεργούνται οι δοκιμές, οι πηγές ενέργειας και
ακτινοβολίας, ο φωτισμός, η θέρμανση και ο εξαερισμός ελέγχονται συστηματικά ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή
διεξαγωγή των δοκιμών. Το Εργαστήριο επιλέγει και χρησιμοποιεί αξιόπιστο εξοπλισμό και πρότυπα, κατάλληλες
μεθόδους, αναπτύσσει εσωτερικούς ελέγχους και συμμετέχει συστηματικά σε διαπιστευμένα σχήματα διεργαστηριακών
δοκιμών, ώστε να παρέχει όσο το δυνατό πιο αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών στους πελάτες του.
Το Εργαστήριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δοκιμών και αναλύσεων:
Εδάφη
EC, CaCO3, pH, CEC, Οργανική ουσία
Μηχανική ανάλυση (κοκομετρική σύσταση)
Υδατοδιαλυτά και ανταλλάξιμα ιόντα, SAR, ESP
Θρεπτικά
Ιχνοστοιχεία - Βαρέα μέταλλα
Αξιολόγηση κατάστασης εδαφών, σύσταση λίπανσης, σύσταση βελτίωσης προβληματικών εδαφών
Νερά
pH, EC, BOD, COD, K, Na, Ca, Mg
Cl, SO4, CO3, HCO3
P, N-NO3, N-NH4, Ν ολικού
Βαρέα μέταλλα
ESP, SAR
Αξιολόγηση ποιότητας νερών
Φυτικοί ιστοί
N, P, K, Ca, Mg, B
Ιχνοστοιχεία - Βαρέα μέταλλα
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) διαθέτει και εργαστήριο φυσικών
ιδιοτήτων, για τον προσδιορισμό παραμέτρων και τη διεξαγωγή μετρήσεων σε εδάφη:
Υδατοϊκανότητα και σημείο μόνιμης μάρανσης
Εξαγωγή χαρακτηριστικής καμπύλης του εδάφους
Προσδιορισμός φαινόμενου ειδικού βάρους
Εργαστηριακός προσδιορισμός υδραυλικής αγωγιμότητας του εδάφους
4.2

Χημικές αναλύσεις - μετρήσεις - δοκιμές

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δοκιμές σε δείγματα νερού:
προσδιορισμοί Αργύρου (Ag). Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
προσδιορισμοί Βαρίου (Ba). Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
προσδιορισμοί Αντιμονίου (Sb). Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
προσδιορισμοί Σιδήρου (Fe). Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
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προσδιορισμοί Μαγγανίου (Mn). Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική ατομοποίηση
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
προσδιορισμοί Βορίου (Β). Φασματοφωτομετρία ορατού- υπεριώδους
προσδιορισμοί Θαλλίου (Tl). Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική ατομοποίηση
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
προσδιορισμοί Βαναδίου (V). Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ηλεκτροθερμική ατομοποίηση
(φούρνος γραφίτη) (AAS-GF)
Για τον προσδιορισμό Αργύρου, Αντιμονίου, Σιδήρου, Μαγγανίου, Θαλλίου και Βαναδίου σε νερά, ακολουθείται η
μέθοδος ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:2003. Για το προσδιορισμό του Βαρίου ακολουθείται εσωτερική μέθοδος του εργαστηρίου
st
βασισμένη στον εργαστηριακό οδηγό STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER &WASTEWATER 21
Edition 2005. Για τον προσδιορισμό του Βορίου ακολουθείται εσωτερική μέθοδος του Εργαστηρίου βασισμένη στον
εργαστηριακό οδηγό Soil Analysis, Part 3, Chemical Methods, Chapter 21.
Οι μέθοδοι προσδιορισμού του Μαγγανίου, Αντιμονίου και Βορίου είναι διαπιστευμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO
17025.

4.2.1

Αρχή της μεθόδου προσδιορισμού Αργύρου, Βαρίου, Αντιμονίου, Σιδήρου, Μαγγανίου, Θαλλίου και
Βαναδίου

Η μέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα που έχουν τα ελεύθερα άτομα ενός στοιχείου να απορροφούν φως ορισμένου
μήκους κύματος. Συγκεκριμένη ποσότητα δείγματος εισάγεται στο φούρνο γραφίτη και κατόπιν ακολουθείται
πρόγραμμα θερμοκρασιών πέντε βημάτων για την ατομοποίηση του μετάλλου. Η ποσότητα των ατόμων του μετάλλου
είναι ανάλογη με την απορρόφηση της ακτινοβολίας της λυχνίας που διέρχεται από το φούρνο γραφίτη. Η απορρόφηση
αυτή μετατρέπεται σε κορυφή της οποίας το εμβαδόν εκφράζει τον ποσοτικό προσδιορισμό του μετάλλου σύμφωνα με
την καμπύλη βαθμονόμησης.
4.2.1.1 Συνθήκες μέτρησης
Η μέτρηση της συγκέντρωσης του μετάλλου πραγματοποιείται με φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης με
φούρνο γραφίτη (AAS-GF, Perkin Elmer 700) συνδεδεμένο με παροχή αερίου αργού υψηλής καθαρότητας και η
εξισορρόπηση σήματος υποβάθρου γίνεται με λυχνία δευτερίου. Η βαθμονόμηση του οργάνου, πραγματοποιείται με έξι
πρότυπα διαλύματα τα οποία παρασκευάζονται με κατάλληλη αραίωση από πρότυπο διάλυμα του μετάλλου 1000 mg/l.
Η καμπύλη βαθμονόμησης ορίζεται ως ευθύγραμμη, διερχόμενη από το μηδέν με συντελεστή συσχέτισης ≥0,995. Το
βέλτιστο μήκος κύματος, η περιοχή βαθμονόμησης, καθώς και τα όρια ποσοτικοποίησης της μεθόδου για κάθε μέταλλο
φαίνονται στον Πίνακα 1.

Ag
Ba
Sb
Fe

Μήκος κύματος
nm
328.1
553.6
217.6
248.3

Πίνακας 1.
Όριο ποσοτικοποίησης μεθόδου
μg/l
1
10
2,77
10

Mn

279.5

6,52

5-25

Τl
V

276,8
318,4

5
5

5-25
5-25

Μέταλλο

Περιοχή βαθμονόμησης μg/l
1-10
10-100
2-20
10-50

4.2.1.2 Εξοπλισμός και αντιδραστήρια
Απαραίτητα για την εφαρμογή της μεθόδου είναι τα παρακάτω όργανα και αναλώσιμα:
α)

Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (AAS-GF)

β)

Συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού

γ)

Ρυθμιζόμενες αυτόματες πιπέτες 100-1000 μl και 0,5-5 ml

δ)

Υάλινα σκεύη, βοηθητικά της ανάλυσης και απαραίτητα για την παρασκευή προτύπων διαλυμάτων (ογκομετρικές
φιάλες μιας χαραγής, σιφώνια πληρώσεως, ποτήρια ζέσεως, ογκομετρικοί κύλινδροι)

ε)

Φιάλες πολυαιθυλενίου 100 ml
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στ) Φίλτρα διήθησης μεγέθους πόρου 0,45 μm
ζ)

Αντλία κενού

Αντιδραστήρια που απαιτούνται είναι τα εξής: υπερκάθαρο νερό, υπερκάθαρο HNO 3 65%, HNO3 65% αναλυτικής
καθαρότητας, πρότυπα διαλύματα των μετάλλων 1000 mg/l, διάλυμα εξομοίωσης περιβάλλοντος ( matrix modifier) Pd
και MgNO3.
4.2.1.3 Προετοιμασία δείγματος
Το δείγμα νερού που φτάνει στο εργαστήριο διηθείται υπό κενό με φίλτρο μεγέθους πόρου 0.45 μm. Το διήθημα
συλλέγεται σε φιάλες πολυαιθυλενίου και οξινίζεται με 0.5 ml υπερκάθαρο HNO3 65%. Το δείγμα με αυτή τη μορφή
ο
διατηρείται σε θερμοκρασία 2-5 C μέχρι τη στιγμή της ανάλυσης.
4.2.1.4 Μέτρηση
Αρχικά πραγματοποιείται βαθμονόμηση του οργάνου με τη χρήση προτύπων διαλυμάτων. Οι συγκεντρώσεις των
διαλυμάτων αυτών που προκύπτουν μετά από κατάλληλη αραίωση έτοιμων διαλυμάτων του εμπορίου συγκέντρωσης
1000 mg/l όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2). Μετά την επιτυχή δημιουργία της καμπύλης
αναφοράς εισάγεται συγκεκριμένος όγκος δείγματος στο φούρνο γραφίτη μαζί με διάλυμα εξομοίωσης περιβάλλοντος
όπου αυτό είναι απαραίτητο (Πίνακας 2). Κατόπιν ακολουθείται το πρόγραμμα θερμοκρασιών του κάθε μετάλλου που
περιλαμβάνει την ξήρανση, πυρόλυση και ατμοποίηση του μετάλλου. Κάθε δείγμα μετριέται τουλάχιστον δύο φορές και
αν η συγκέντρωσή του είναι εκτός της περιοχής βαθμονόμησης του, τότε επαναλαμβάνεται η μέτρηση αφού
προηγουμένως γίνει η κατάλληλη αραίωση του.

Μέταλλο
Ag
Ba
Sb
Fe
Mn
Τl
V

Πρότυπα διαλύματα
(μg/l)
0, 1, 2, 3, 5, 10
0, 10, 30,50, 70, 100
0, 5, 10, 15, 20
0, 5, 10, 15, 20, 25
0, 5, 10, 15, 20, 25
0, 5, 10, 15, 20, 25
0, 5, 10, 15, 20, 25

Πίνακας 2.
Όγκος δείγματος
(μl)
20
20
20
20
10
20
20
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Όγκος Matrix
modifier (μl)
15/10
15/10
10
5
15/10
-

Matrix
modifier
Pd/MgNO3
Pd/MgNO3
MgNO3
MgNO3
Pd/MgNO3
-

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

4.2.2

Μέθοδος προσδιορισμού Βορίου (Β) σε νερά με χρήση αζομεθίνης-H

Η μέθοδος αυτή αποτελεί εσωτερική μέθοδο του Εργαστηρίου βασισμένη στο Soil Analysis, Part 3, Chemical Methods,
st
Chapter 21 και στο STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER &WASTEWATER 22 Edition 2012.
4.2.2.1 Αρχή της μεθόδου
Όταν σε ένα δείγμα νερού το οποίο περιέχει βόριο προστεθεί αζομεθίνη-H σε όξινο περιβάλλον, προκύπτει προϊόν
κιτρινόχρωο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί φασματοφωτομετρικά. Η απορρόφηση του τελικού προϊόντος σε
συγκεκριμένο μήκος κύματος μετατρέπεται σε συγκέντρωση βορίου χρησιμοποιώντας κατάλληλη καμπύλη αναφοράς.
4.2.2.2 Εξοπλισμός και αντιδραστήρια
Απαραίτητος για την εφαρμογή της μεθόδου είναι ο παρακάτω εξοπλισμός :
α) Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) με κυψελίδα G πάχους 1cm.
β) Ρυθμιζόμενη αυτόματη πιπέττα όγκου 0,5-5 ml.
γ) Ογκομετρικές φιάλες πολυαιθυλενίου μιας χαραγής απαραίτητες για την παρασκευή προτύπων διαλυμάτων
δ) Δοχεία πολυαιθυλενίου για την αποθήκευση των δειγμάτων καθώς και για την μέτρησή τους.
Αντιδραστήρια που απαιτούνται είναι: αζομεθίνη-H, οξικό αμμώνιο, οξικό οξύ, Na2EDTA, ασκορβικό οξύ και βορικό οξύ.
4.2.2.3 Προετοιμασία δείγματος
Το δείγμα παραλαμβάνεται από το εργαστήριο και διηθείται όπως φαίνεται στην παράγραφο 4.2.1.3. Στη συνέχεια
όγκος δείγματος, συνήθως 20 mL, εισάγεται σε φιάλη πολυαιθυλενίου στην οποία πρόκειται να γίνει η μέτρηση. Στη
συνέχεια προστίθεται διάλυμα EDTA, ρυθμιστικό διάλυμα CH3COOH/CH3COONH4 καθώς και διάλυμα αζομεθίνης-H. Με
αυτό τον τρόπο δημιουργείται το έγχρωμο σύμπλοκο του οποίου την απορρόφηση μετράμε μετά την πάροδο 2 ωρών.

4.2.2.4 Συνθήκες και μέτρηση
Η μέτρηση πραγματοποιείται σε Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) σε μήκος κύματος 420 nm με
κυψελίδα G 1cm. Αρχικά δημιουργείται η καμπύλη βαθμονόμησης του οργάνου με πρότυπα διαλύματα βορίου
συγκεντρώσεων 0- 0,02-0,05-0,2-0,6-1,2-2 mg Β/l που έχουν προκύψει από κατάλληλες αραιώσεις διαλύματος βορίου
1000 mg Β/l. Για τα πρότυπα διαλύματα ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και για τα δείγματα (προσθήκη EDTA,
ρυθμιστικού, αζομεθίνης). Κατόπιν μετριέται η απορρόφηση των δειγμάτων η οποία μετατρέπεται σε συγκέντρωση με
την βοήθεια της καμπύλης αναφοράς. Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη δημιουργία του έγχρωμου συμπλόκου
είναι 2 ώρες.

5

Διαχείριση δεδομένων και μεταδεδομένων

Η οδηγία 2007/2/ΕΚ, καθορίζει τους γενικούς κανόνες που αποσκοπούν στη δημιουργία της υποδομής χωρικών
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), για τους σκοπούς
των περιβαλλοντικών πολιτικών της Κοινότητας και της άσκησης πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν
αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η INSPIRE βασίζεται σε υποδομές χωρικών πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει και
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.
Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία 2007/2/ΕΚ είναι η "υποδομή χωρικών πληροφοριών", τα "χωρικά
δεδομένα", τα "σύνολα χωρικών δεδομένων", οι "υπηρεσίες χωρικών δεδομένων", τα "μεταδεδομένα", οι "δημόσιες
αρχές" και οι "τρίτοι". Η πληροφορία αφορά περιοχές όπου ένα κράτος μέλος ασκεί δικαιοδοτικά δικαιώματα και
καλύπτει θέματα όπως διοικητικές ενότητες, χρήσεις γης, τοπογραφία, γεωλογία, υδρογραφία, περιβαλλοντικές
παρατηρήσεις, δίκτυα μεταφοράς, κατανομή πληθυσμού, ενδιαιτήματα, βιομηχανικούς τόπους, ζώνες φυσικών
κινδύνων κλπ (θέματα των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Οδηγίας)
Οι χωρικές πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη μεταδεδομένα (metadata), τα οποία μεταξύ άλλων
αφορούν: α) τη συμμόρφωση των συνόλων χωρικών δεδομένων προς τις εκτελεστικές διατάξεις της Οδηγίας, β) τους
όρους που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και τη χρήση τους και ανάλογα
με την περίπτωση, τα αντίστοιχα τέλη, γ) την ποιότητα και την εγκυρότητα των συνόλων χωρικών δεδομένων, δ) τις
δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανομή των συνόλων και
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων, ε) τους περιορισμούς πρόσβασης του κοινού και τους λόγους των περιορισμών αυτών,
σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας.
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5.1

Κατηγορίες μεταδεδομένων (σύμφωνα με Κανονισμό ΕΚ 1205/2008)

Τα στοιχεία των μεταδεδομένων ("στοιχείο μεταδεδομένων": διακριτή μονάδα μεταδεδομένων, σύμφωνα με το
πρότυπο EN ISO 19115) που πρέπει να συνοδεύουν τα χωρικά δεδομένα ή τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων,
κατατάσσονται στις κατηγορίες του Πίνακα 5.1
Πίνακας 5.1. Στοιχεία μεταδεδομένων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ταυτοποίηση
Κατηγοριοποίηση χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών
Λέξη(εις) κλειδί(ιά)
Γεωγραφική θέση
Χρονική αναφορά
Ποιότητα και εγκυρότητα
Συμμόρφωση
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση και χρήση
Οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη
διανομή συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων
10. Μεταδεδομένα σχετικά με τα μεταδεδομένα

5.2

Πολλαπλότητα και όροι μεταδεδομένων

Τα μεταδεδομένα περιγράφουν είτε πόρο ("πόρος": πόρος πληροφοριών που αφορά άμεσα ή έμμεσα συγκεκριμένη
θέση ή γεωγραφική περιοχή), δηλαδή σύνολα (dataset) ή σειρές συνόλων χωρικών (series) δεδομένων, είτε υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην καταγραφή των μεταδεδομένων, ενώ είναι
διαφορετική και η πολλαπλότητα και οι όροι που καθορίζουν την αναγκαιότητα της καταγραφής.
Η πολλαπλότητα των μεταδεδομένων, δηλαδή η εμφάνισή τους ή όχι και η επανάληψή τους ή όχι σε σύνολο
αποτελεσμάτων, συμβολίζεται σύμφωνα με την Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (Unified Modelling Language UML). Οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της πολλαπλότητας των μεταδεδομένων εμφανίζονται στον
Πίνακα 5.2.
Πίνακας 5.2.
1
1..*
0..1
0..*

Έκφραση πολλαπλότητας, σύμφωνα με την Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML)

το στοιχείο μεταδεδομένων εμφανίζεται μία και μόνο φορά σε σύνολο αποτελεσμάτων
το στοιχείο μεταδεδομένων εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά σε σύνολο αποτελεσμάτων
δηλώνει την υπό προϋποθέσεις εμφάνιση του στοιχείου μεταδεδομένων σε σύνολο
αποτελεσμάτων, αλλά μόνο μία φορά
δηλώνει την υπό προϋποθέσεις εμφάνιση του στοιχείου μεταδεδομένων σε σύνολο
αποτελεσμάτων, μία ή περισσότερες φορές

Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν πόρο περιλαμβάνουν, όταν πρόκειται για σύνολα χωρικών δεδομένων ή σειρές
συνόλων χωρικών δεδομένων, τα στοιχεία μεταδεδομένων ή τις ομάδες στοιχείων μεταδεδομένων που δίνονται στον
Πίνακα 5.3:
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Πίνακας 5.3. Μεταδεδομένα για σύνολα και σειρές συνόλων χωρικών δεδομένων
Παρ
απομπ
ή
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.7
2.1
3
4.1
5
6.1
6.2

7
8.1
8.2
9
10.1
10.2
10.3

Στοιχεία μεταδεδομένων

Πολλαπλότητ
α

Τίτλος πόρου
Σύνοψη πόρου
Τύπος πόρου
Εντοπιστής πόρου

1
1
1
0..*

Μοναδικό αναγνωριστικό
πόρου
Γλώσσα πόρου

1..*

Θεματική κατηγορία
Λέξη κλειδί
Περίγραμμα γεωγραφικών
συντεταγμένων
Χρονική αναφορά
Καταγωγή
Χωρική ανάλυση

1..*
1..*
1..*

Συμμόρφωση
Όροι για την πρόσβαση και
τη χρήση
Περιορισμοί σχετικά με την
πρόσβαση κοινού
Αρμόδιο μέρος
Αρμόδιος για επικοινωνία
σχετικά με τα μεταδεδομένα
Ημερομηνία μεταδεδομένων
Γλώσσα μεταδεδομένων

1..*
1..*

0..*

1..*
1
0..*

Όρος

Υποχρεωτικά εάν υπάρχει URL όπου παρέχονται
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πόρο
ή/και υπηρεσίες σχετικά με την πρόσβαση

Υποχρεωτικά εάν ο πόρος περιλαμβάνει
πληροφορίες υπό μορφή κειμένου

Υποχρεωτικά για σύνολα δεδομένων και σειρές
συνόλων δεδομένων εφόσον μπορεί να
καθοριστεί ισοδύναμη κλίμακα ή απόσταση
χωρικής ανάλυσης

1..*
1..*
1..*
1
1

Στην περίπτωση της παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης υδατορευμάτων της Ελλάδας, τα
δεδομένα που θα προκύψουν είναι χωρικά, καθώς συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένη τοποθεσία ή
γεωγραφική περιοχή και αφορούν στα θέματα που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της Οδηγίας. Πιο
συγκεκριμένα πρόκειται για σύνολα χωρικών δεδομένων και σειρές χωρικών δεδομένων.
Το ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) θα καταχωρεί τα γεωχωρικά δεδομένα που συλλέγει ή παράγει με τρόπο ώστε ο τελικός
αποδέκτης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων) να συμμορφώνεται άμεσα και πλήρως
με τον Κανονισμό 1205/2008 της ΕΕ (για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και του Ν. 3882/2010).
Κατά τη δημιουργία-συμπλήρωση-συντήρηση των μεταδεδομένων θα ληφθεί μέριμνα ώστε το πεδίο τιμών κάθε
στοιχείου να αποτελείται από ημερομηνίες, κωδικούς σύμφωνους με αποδεκτά διεθνή πρότυπα, μορφές ελεύθερου
κειμένου, λέξεις κλειδιά προερχόμενα από ελεγχόμενους καταλόγους ή θησαυρούς όρων, ώστε να εξασφαλίζεται η
διαλειτουργικότητα.
Κατά τις δειγματοληψίες νερού για την εκτίμηση της ποιοτικής κατάστασης και κατά τις υδρομετρήσεις, θα
συμπληρώνονται κατάλληλα διαμορφωμένα δελτία, ώστε να συγκεντρώνονται επί τόπου όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες, οι οποίες σε επόμενη φάση θα καταγράφονται ηλεκτρονικά μαζί με τα δεδομένα.
Για την ηλεκτρονική καταγραφή των μεταδεδομένων θα χρησιμοποιηθούν τόσο το λογιστικό φύλλο-εργαλείο που
διατίθεται από την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), ενώ θα καταχωρούνται και στα αρχεία
μεταδεδομένων του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών που θα δημιουργηθεί, ανάλογα με τον τρόπο
καταχώρησης και αποστολής των δεδομένων που θα επιλεγεί από τον αναθέτοντα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Το σύνολο των παραγόμενων πρωτογενών δεδομένων προτείνεται να παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή, για
οικονομία πρωτογενών πηγών, διατήρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε χαμηλά επίπεδα και ευχρηστία
διαχείρισης της πληροφορίας. Ωστόσο, θα παραδίδεται αν αυτό απαιτείται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, το
σύνολο ή μέρος των παραγόμενων αποτελεσμάτων και σε έντυπη μορφή.
Τα δεδομένα που πρόκειται να παραχθούν αφορούν αποτελέσματα χημικών αναλύσεων λοιπών ουσιών, αποτελέσματα
υδρομετρήσεων και επίσης στοιχεία των θέσεων παρακολούθησης (υδρομετρήσεις και δειγματοληψίες νερού), καθώς
επίσης και των διενεργούμενων εργασιών στις θέσεις αυτές, εντός της διάρκειας υλοποίησης του έργου. Τέλος, στα
παραδιδόμενα δεδομένα θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία τεκμηρίωσης των διενεργούμενων μετρήσεων πεδίου, και
των εφαρμοζόμενων μεθόδων διενέργειας εργαστηριακών προσδιορισμών. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που θα
καταχωρούνται στις ειδικές φόρμες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατηγορία παραμέτρων, παράμετρο, όριο
ανίχνευσης, μονάδα μέτρησης, μέση/ανώτερη/κατώτερη ετήσια τιμή. Η καταχώρηση των δεδομένων θα γίνεται με βάση
τις οδηγίες και τα πρότυπα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (χρησιμοποιώντας τις ειδικές φόρμες που διαμορφώνονται
από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων).
Η επεξεργασία και αρχειοθέτηση των πρωτογενών δεδομένων και των λοιπών στοιχείων τεκμηρίωσης θα
πραγματοποιείται με τρόπο ώστε το τελικό προϊόν (παραδοτέα δεδομένα) να βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση των
υποχρεώσεων της χώρας σε σχέση με την υποβολή στοιχείων αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ),
ακολουθώντας τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που καθορίζονται από τον ΕΟΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών της Οδηγίας INSPIRE. Η Οδηγία αυτή, καθορίζει τους
γενικούς κανόνες που αποσκοπούν στη δημιουργία της υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
για τους σκοπούς των περιβαλλοντικών πολιτικών της Κοινότητας και της άσκησης πολιτικών ή δραστηριοτήτων που
ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η INSPIRE βασίζεται σε υποδομές χωρικών πληροφοριών που έχουν
δημιουργήσει και διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.
Στην περίπτωση της παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης υδατορευμάτων της Ελλάδας, τα
δεδομένα που θα προκύψουν είναι χωρικά, καθώς συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένη τοποθεσία ή
γεωγραφική περιοχή και αφορούν στα θέματα που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της Οδηγίας. Πιο
συγκεκριμένα πρόκειται για σύνολα χωρικών δεδομένων και σειρές χωρικών δεδομένων.
Το ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) θα καταχωρεί τα γεωχωρικά δεδομένα που συλλέγει ή παράγει με τρόπο ώστε ο τελικός αποδέκτης
(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων) να συμμορφώνεται άμεσα και πλήρως με τον
Κανονισμό 1205/2008 της ΕΕ (για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και του Ν. 3882/2010). Για την ηλεκτρονική
καταγραφή των μεταδεδομένων θα χρησιμοποιηθούν τόσο το λογιστικό φύλλο-εργαλείο που διατίθεται από την Εθνική
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), ενώ θα καταχωρούνται και στα αρχεία μεταδεδομένων του γεωγραφικού
συστήματος πληροφοριών που θα δημιουργηθεί, ανάλογα με τον τρόπο καταχώρησης και αποστολής των δεδομένων
στη βάση που έχει δημιουργηθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Κατά τη δημιουργία-συμπλήρωση-συντήρηση των μεταδεδομένων θα ληφθεί μέριμνα ώστε το πεδίο τιμών κάθε
στοιχείου να αποτελείται από ημερομηνίες, κωδικούς σύμφωνους με αποδεκτά διεθνή πρότυπα, μορφές ελεύθερου
κειμένου, λέξεις κλειδιά προερχόμενα από ελεγχόμενους καταλόγους ή θησαυρούς όρων, ώστε να εξασφαλίζεται η
διαλειτουργικότητα.
Κατά τις δειγματοληψίες νερού για την εκτίμηση της ποιοτικής κατάστασης και κατά τις υδρομετρήσεις, θα
συμπληρώνονται κατάλληλα διαμορφωμένα δελτία, ώστε να συγκεντρώνονται επί τόπου όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες, οι οποίες σε επόμενη φάση θα καταγράφονται ηλεκτρονικά μαζί με τα δεδομένα.
Για την ηλεκτρονική καταγραφή των μεταδεδομένων θα χρησιμοποιηθούν τόσο το λογιστικό φύλλο-εργαλείο που
διατίθεται από την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), ενώ θα καταχωρούνται και στα αρχεία
μεταδεδομένων του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών που έχει δημιουργηθεί.
Η δομή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της προόδου των εργασιών που θα περιλαμβάνονται στις ετήσιες
εκθέσεις αξιολόγησης του Έργου θα συνάδει με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και θα
υποστηρίζεται από την απεικόνισή τους σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Θα περιλαμβάνεται αναλυτική έκθεση
των εργασιών που εκτελέστηκαν και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, επισημαίνοντας τυχόν προβλήματα που
ενδέχεται να προκύψουν.

-66-

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: (ΚΥΑ 140384/9-9-2011 ΦΕΚ 2017/Β/2011)
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Ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια 3 από τις 45 σελίδες του παραρτήματος, στις οποίες αποτυπώνονται με
λεπτομέρεια τα στοιχεία του συνόλου των θέσεων του Εθνικού Δικτύου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παρακολούθησης των
Υδάτων της Ελληνικής επικράτειας.
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III.

Την τροποποίηση της, με αριθμ. 13 της 94ης Συνεδρίασης /27-07-2017 Απόφασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εγκριθείσας Διαχειριστικής Ικανότητας
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για την υλοποίηση του ανωτέρω Έργου ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

1A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
188763/10-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2284 ΤΕΥΧΟΣ Β)
Συστατική πράξη

Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων.

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας / Κανονισμός φορέα

919/131869 /27-10-2014 (ΦΕΚ 2289)
Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ.

1B. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1. Εντεταλμένη Οικονομική Υπηρεσία
Ονομασία υπηρεσίας/ων

Τμήμα Διοικητικής,
Οικονομικής και Νομικής
Υποστήριξης Προγραμμάτων
Διεύθυνση Υποστήριξης
Ερευνητικών, Αναπτυξιακών
Έργων και Προϊόντων Έρευνας

Ονοματεπώνυμο
προϊσταμένου

Αρ. απόφασης ορισμού
προϊσταμένου

β

Διευθύντρια
Δρ Ευαγγελία Βαβουλίδου
Γενική Διευθύντρια
Δρ Ειρήνη Πιτταρά

Αρ. στελεχών
ΠΕ, ΤΕ

Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ

5 ΠΕ
1 ΤΕ

5 ΔΕ

ης

Η 15 απόφαση της 48 /7-112014 Συνεδρίασης του ΔΣ
Η αριθμ. 3, εκτός ημερησίας
ης
διάταξης, της 87 /23-3-2017
Συνεδρίασης του ΔΣ

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής
Έρευνας
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2. Υπηρεσία που υλοποιεί το έργο

Ονομασία υπηρεσίας/ων

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών
Πόρων (ΙΕΥΠ)
[(Πρώην Ινστιτούτο Εγγείων
Βελτιώσεων (ΙΕΒ)]

Ονοματεπώνυμο
προϊσταμένου

Δρ Σίδερης Θεοχαρόπουλος

Αρ. απόφασης ορισμού
προϊσταμένου

β

Αρ. στελεχών
ΠΕ, ΤΕ

Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ

11

5

ης

Η 15 απόφαση της 48 /7-112014 Συνεδρίασης του ΔΣ

3. Νομική Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική)

Ονομασία υπηρεσίας/ων

Ονοματεπώνυμο
προϊσταμένου

Νομική Υπηρεσία

Μουρούζης Στέφανος

β

ης

Η 15 απόφαση της 48 /7-112014 Συνεδρίασης του ΔΣ

Αρ. στελεχών
ΠΕ, ΤΕ

Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ

6 Δικηγόροι
2 ΠΕ

2 ΔΕ

4. Άλλη εμπλεκόμενη Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική)

Ονομασία υπηρεσίας/ων

Ονοματεπώνυμο
προϊσταμένου

Τμήμα Προμηθειών
Τμήμα Οικονομικό
Διεύθυνση Οικονομικού

Διευθύντρια
Αδαμαντία Γαλανοπούλου

Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού

Γενική Διευθύντρια
Γερασιμούλα Αγγελοπούλου

β

Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ

3 ΠΕ

2ΔΕ

ης

Η 15 απόφαση της 48 /7-112014 Συνεδρίασης του ΔΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αρ. στελεχών
ΠΕ, ΤΕ

-74/107-

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Αποφαινόμενα όργανα για τεχνικά έργα και μελέτες
Ονομασία οργάνου που
αποφαίνεται ή γνωμοδοτεί

Αρχή/υπηρεσία/όργανο

Νομοθεσία ορισμού

Προϊσταμένη Αρχή /
Εποπτεύουσα Αρχή
Διευθύνουσα Υπηρεσία /
Επιβλέπουσα υπηρεσία
Τεχνικό Συμβούλιο
Αρμόδιο όργανο για εξέταση
Αιτήσεων Θεραπείας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

Αποφαινόμενα όργανα για αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών
Ονομασία οργάνου που
αποφασίζει

Αρχή/υπηρεσία/όργανο

Νομοθεσία ορισμού

Για την έγκριση της διενέργειας
της προμήθειας/υπηρεσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

188763/10-10-2011 (ΦΕΚ 2284 ΤΕΥΧΟΣ Β)

Για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών και όρων της
προκήρυξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε
συνεργασία με τον Διευθυντή
του ΙΕΥΠ και τους Επιστημονικά
Υπεύθυνους.

188763/10-10-2011 (ΦΕΚ 2284 ΤΕΥΧΟΣ Β)

Για τη συγκρότηση των
επιτροπών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

188763/10-10-2011 (ΦΕΚ 2284 ΤΕΥΧΟΣ Β)

Για την υπογραφή της σύμβασης

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ

188763/10-10-2011 (ΦΕΚ 2284 ΤΕΥΧΟΣ Β)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΙΕΥΠ – πρώην ΙΕΒ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝ ΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και Ωρίμανση έργων

Δ.01

Εφαρμόζεται κατά την περίοδο των προκαταρκτικών ενεργειών και καλύπτει τα στάδια από την αξιολόγηση της
σκοπιμότητας και τον καθορισμό του αντικειμένου, τον προγραμματισμό, τον καθορισμό του τρόπου υλοποίησης, μέχρι
την κατάρτιση του σχετικού Τεχνικού Δελτίου και την ένταξή του σε κάποιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για τη
χρηματοδότησή του.
Αρμόδια όργανα για την τήρηση της διαδικασίας είναι το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων
Βελτιώσεων) και η Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων & Προϊόντων Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους καθορίζεται το πλαίσιο των απαιτήσεων του έργου καθώς και οι απαραίτητες
ενέργειες για τον σχεδιασμό και την ωρίμανσή του (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, οικονομικοί πόροι κ.λπ.) σύμφωνα
με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στην σχετική πρόσκληση.
Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων & Προϊόντων Έρευνας τηρεί «Φάκελο Ωρίμανσης» του Έργου
ο οποίος περιλαμβάνει:
• την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του Έργου
• τα στοιχεία για τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Έργου
• το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα των κάθε είδους ενεργειών που θα απαιτηθούν για την ωρίμανση του Έργου
μέχρι την έναρξη της υλοποίησής του
• την εκτιμώμενη διάρκεια του Έργου
• το εκτιμώμενο κόστος
• τον τρόπο χρηματοδότησης του Έργου
Το ΤΔΕ διαμορφώνεται στην αρχική φάση έναρξης του Έργου από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους και υπόκειται σε
τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του. Σε περίπτωση τροποποίησης το αίτημα των Επιστημονικά Υπευθύνων
θα διαβιβάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού.

Το ΤΔΕ είναι το βασικό παραδοτέο του σταδίου ωρίμανσης, περιλαμβάνεται στο «Φάκελο του Έργου» και κατά τη σύνταξή
του λαμβάνονται υπόψη οι κατά περίπτωση ιδιαίτεροι κανόνες και διαδικασίες που θα εφαρμοστούν κατά την υλοποίηση
του έργου.
Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων, και ο χρόνος που είναι απαραίτητος για
ενέργειες που απαιτούν εγκρίσεις, όπως εσωτερικές διαδικασίες, διαδικασίες επιλογής προσωπικού κ.λπ.
Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού γίνονται ακριβείς υπολογισμοί των οικονομικών μεγεθών σε πραγματικό κόστος.
Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων & Προϊόντων Έρευνας υποβάλλει αίτημα στην αρμόδια
υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης, η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Οργανισμού, για την ένταξη
του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με σκοπό την εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότησή
του. Εκδίδεται η σχετική Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ) από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού για την
ένταξη του έργου στο ΠΔΕ.
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Σχήμα αρμοδιοτήτων
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΙΕΥΠ-πρώην ΙΕΒ
Δρ Χατζηγιαννάκης Ευάγγελος
Δρ Δαλαμπάκης Πασχάλης

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΓΔΑΕ
Χατζή Μαρία
Ηλιάδου Σοφία
Νόμιμος εκπρόσωπος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δ.02

Έκδοση πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η ανάθεση των εργασιών στους εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης έργου που αφορά σε 17
Αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε 2 ΠΕ Χημικούς/ Χημικούς Μηχανικούς, σε 1 ΠΕ Οικονομικών Σπουδών με εξειδίκευση
στην οικονομία-διοίκηση και σε 1 ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ή
Πολιτικού Μηχανικού, ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, ή Σχολής Περιβάλλοντος, ή Μηχανικών
Περιβάλλοντος, ή άλλης Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, με εξειδίκευση στις έγγειες βελτιώσεις
ή τη διαχείριση υδατικών πόρων, θα πραγματοποιηθεί μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα
αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, βάσει των διατάξεων του ν. 2190/1994, του ν.
2527/1997, της ΠΥΣ 33/2006, του Π.Δ. 164/2004, του ν. 4387/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα των Επιστημονικά Υπευθύνων, το οποίο θα περιλαμβάνει τις εργασίες που
πρέπει να εκτελέσουν οι εξωτερικοί συνεργάτες, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται, το
χρονικό διάστημα της ανάθεσης, καθώς και το οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο θα διαβιβαστεί με τη γνώμη
του Διευθυντή του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ).
Τα βήματα έχουν ως κάτωθι:
α/α

1

Ενέργειες

2

Υπηρεσιακό Σημείωμα Επιστημονικά Υπευθύνων που θα
διαβιβάζεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου με τη
γνώμη του στη ΓΔΑΕ
Αίτημα ανάληψης δέσμευσης δαπάνης (πρωτογενές)

3

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Εγκεκριμένο αίτημα)

4

Σύνταξη σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

5

Αποστολή σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στη διαχειριστική αρχή
Απόφαση έγκρισης ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς
συνεργάτες, έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης

6

Υπογράφων/Υπεύθυνος ενέργειας

Επιστημονικά Υπεύθυνοι Έργου/
Διευθυντής Ινστιτούτου
Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην ΙΕΒ)
Διευθυντής Ινστιτούτου
Εδαφοϋδατικών Πόρων
Διευθύνων Σύμβουλος και
Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Επιστημονικά Υπεύθυνοι Έργου/
Ομάδα Διαχείρισης Έργου
Ομάδα Διαχείρισης Έργου
Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΙΕΥΠ – πρώην ΙΕΒ

Ανάρτηση

ΚΗΜΔΗΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ /
ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
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7

8

ενδιαφέροντος και ορισμός επιτροπών αξιολόγησης
προτάσεων και ενστάσεων και εξουσιοδότηση
Διευθύνοντος Συμβούλου για την έκδοση της πρόσκλησης,
την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης και του
προσωρινού πίνακα κατάταξης
Έκδοση πρόσκλησης

Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΗΜΔΗΣ/
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ανάρτηση περίληψης στον ιστότοπο του Οργανισμού
(elgo.gr) και δημοσίευση σε δύο εφημερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Τοιχοκόλληση του αναλυτικού κειμένου της πρόσκλησης,
στην έδρα του ΙΕΥΠ και της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στα κατά τόπους Δημοτικά
καταστήματα και ανάρτηση στον ιστότοπο του
Οργανισμού (elgo.gr)
Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
(πρώην ΙΕΒ) και Ομάδα Διαχείρισης
Έργου
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
(πρώην ΙΕΒ) και Ομάδα Διαχείρισης
Έργου

11

Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης Επιτροπής
και προσωρινού πίνακα κατάταξης

Διευθύνων Σύμβουλος (με
εξουσιοδότηση από το ΔΣ)

12

Ενστάσεις επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης

Επιτροπή Ενστάσεων

13

Πρακτικό αξιολόγησης των ενστάσεων

Επιτροπή Ενστάσεων

14

Απόφαση έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων,
τελικού πίνακα κατάταξης και ανάθεση εργασιών στους
αναδόχους

Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΑΥΓΕΙΑ /
ΚΗΜΔΗΣ
και ιστότοπο
του
Οργανισμού,
έδρα του
ΙΕΥΠ και της
Κεντρικής
Υπηρεσίας
του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ,
στα κατά
τόπους
Δημοτικά
καταστήματα

15

Υπογραφή Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Επιστημονικά Υπεύθυνοι-Πρόεδρος
ΔΣ

Ανάρτηση
Συμβάσεων
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και στο
ΚΗΜΔΗΣ

9

10

Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΙΕΥΠ – πρώην ΙΕΒ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
ιστότοπο του
Οργανισμού,
έδρα του
ΙΕΥΠ και της
Κεντρικής
Υπηρεσίας
του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ,
στα κατά
τόπους
Δημοτικά
καταστήματα
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ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Α. Απευθείας αναθέσεις
Για υπηρεσίες και προμήθειες για ποσά έως 20.000, 00 €, άνευ ΦΠΑ
α/α

Ενέργειες

Υπογράφων/Υπεύθυνος ενέργειας

Ανάρτηση

1

Υπηρεσιακό Σημείωμα Επιστημονικά Υπευθύνων που θα
διαβιβαστεί από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου με τη
γνώμη του

2

Αίτημα ανάληψης δέσμευσης δαπάνης (πρωτογενές)

3

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Εγκεκριμένο αίτημα)

4

Λήψη τριών προσφορών με μέριμνα της Επιτροπής
Προμηθειών, Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης
Προσφορών

5

Απόφαση ανάθεσης

Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΙΑΥΓΕΙΑ /
ΚΗΜΔΗΣ

6

Υπογραφή Σύμβασης

Επιστημονικά ΥπεύθυνοιΠρόεδρος ΔΣ

ΚΗΜΔΗΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνοι Έργου
Διευθυντής Ινστιτούτου
Εδαφοϋδατικών Πόρων
Αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο
και Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΗΜΔΗΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ /
ΚΗΜΔΗΣ

Η υπάρχουσα ανά έτος, ορισμένη

με απόφαση του Διευθυντή του
ΙΕΥΠ Επιτροπή του ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Β. Συνοπτικός διαγωνισμός
Για υπηρεσίες και προμήθειες για ποσά από 20.000,00 € έως και 60.000,00 € άνευ ΦΠΑ
α/α
1

2

Ενέργειες
Αίτημα Επιστημονικά Υπευθύνων που θα διαβιβάζεται
από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου με τη γνώμη του στη
ΓΔΑΕ
Αίτημα ανάληψης δέσμευσης δαπάνης (πρωτογενές)

Υπογράφων/Υπεύθυνος ενέργειας
Επιστημονικά Υπεύθυνοι Έργου/
Διευθυντής Ινστιτούτου
Εδαφοϋδατικών Πόρων
Διευθυντής Ινστιτούτου
Εδαφοϋδατικών Πόρων

3

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Εγκεκριμένο αίτημα)

Διευθύνων Σύμβουλος και
Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

4

Κατάρτιση σχεδίου διακήρυξης

Επιστημονικά Υπεύθυνοι Έργου/
Ομάδα Διαχείρισης Έργου

5

Αποστολή σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στη διαχειριστική αρχή

Ομάδα Διαχείρισης Έργου

6

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, έγκριση κειμένου
διακήρυξης και ορισμός επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών, ενστάσεων και
παραλαβής/Εξουσιοδότηση Διευθύνοντος Συμβούλου για

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΙΕΥΠ – πρώην ΙΕΒ

Ανάρτηση

ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ /
ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
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την έκδοση της διακήρυξης και της απόφασης
κατακύρωσης

7

Έκδοση διακήρυξης/περίληψη διακήρυξης

Διευθύνων Σύμβουλος

8

Ενέργειες Δημοσιότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα
του ν. 4412/2016.

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
(πρώην ΙΕΒ) και Ομάδα Διαχείρισης
Έργου

Διενέργεια διαγωνισμού-Αξιολόγηση προσφορών
(α) έλεγχος δικαιολογητικών για τη νομιμότητα της
συμμετοχής, (β) αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς,
βαθμολόγηση και (γ) αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς.

9

11

Πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών

12

Απόφαση κατακύρωσης (με επιμέλεια της ΟΔΕ και του
Τμήματος Διοικητικής, Οικονομικής και Νομικής
Υποστήριξης)

13

Σχέδιο Σύμβασης

15

16

ΚΗΜΔΗΣ/ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Επιτροπή Προμηθειών, Διενέργειας
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης
Προσφορών
Επιτροπή Προμηθειών, Διενέργειας
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης
Προσφορών

Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΙΑΥΓΕΙΑ/
ΚΗΜΔΗΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνοι Έργου/
Ομάδα Διαχείρισης Έργου
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής &
Νομικής Υποστήριξης Προγραμμάτων

Έλεγχος σχεδίου σύμβασης
Υπογραφή Συμβάσεων

Επιστημονικά Υπεύθυνοι-Πρόεδρος
ΔΣ

Διαδικασία Ενστάσεων. Ενστάσεις προσφυγές
υποβάλλονται κατά της διακήρυξης, της συμμετοχής
υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την
κατακυρωτική απόφαση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιτροπή Ενστάσεων

ΚΗΜΔΗΣ

Γ. Ανοικτός τακτικός & ανοικτός διεθνής διαγωνισμός
Για υπηρεσίες και προμήθειες για ποσά από 60.000,00 € έως και 209.000,00 € άνευ ΦΠΑ και για ποσά άνω
των 209. 000,00 € άνευ ΦΠΑ.
α/α

Ενέργειες

1

Αίτημα Επιστημονικά Υπευθύνων για τη Διενέργεια του
Διαγωνισμού/Διαβίβαση αιτήματος

2

Αίτημα ανάληψης δέσμευσης δαπάνης (πρωτογενές
αίτημα)

3

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Εγκεκριμένο αίτημα)

4

Κατάρτιση σχεδίου διακήρυξης

5
6

Αποστολή σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στη διαχειριστική αρχή
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, έγκριση διακήρυξης και
ορισμός επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών, ενστάσεων και

Υπογράφων/Υπεύθυνος
ενέργειας
Επιστημονικά Υπεύθυνοι
Έργου/Διευθυντής Ινστιτούτου
Εδαφοϋδατικών Πόρων
Διευθυντής Ινστιτούτου
Εδαφοϋδατικών Πόρων
Διευθύνων Σύμβουλος και
Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Επιστημονικά Υπεύθυνοι Έργου και
Τμήμα Προμηθειών

Ανάρτηση

ΚΗΜΔΗΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
ΚΗΜΔΗΣ

Ομάδα Διαχείρισης Έργου
Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΙΕΥΠ – πρώην ΙΕΒ
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παραλαβής/Εξουσιοδότηση Διευθύνοντος Συμβούλου για
την έκδοση της διακήρυξης, την έγκριση του πρακτικού
αξιολόγησης προσφορών, την έκδοση των αποτελεσμάτων
της αξιολόγησης και την έκδοση της απόφασης
κατακύρωσης
7
8
9
10
11

Έκδοση διακήρυξης/περίληψη διακήρυξης
Ενέργειες Δημοσιότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα
του ν. 4412/2016
Αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών και σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης
Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής των τεχνικών προσφορών
Αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών και σύνταξη πρακτικού αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού

Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΗΜΔΗΣ/ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ομάδα Διαχείρισης Έργου
Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού
Διευθύνων Σύμβουλος
Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού

12

Απόφαση αποτελεσμάτων αξιολόγησης διαγωνισμού

Διευθύνων Σύμβουλος

13

Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης

Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού

14

Απόφαση κατακύρωσης με την επιμέλεια του Τμήματος
Προμηθειών

Διευθύνων Σύμβουλος

16

Σχέδιο Σύμβασης

17

Έλεγχος σχεδίου σύμβασης

18

Υπογραφή σύμβασης

Επιστημονικά ΥπεύθυνοιΠρόεδρος ΔΣ

Διαδικασία Ενστάσεων. Ενστάσεις - προσφυγές
υποβάλλονται κατά της διακήρυξης, της συμμετοχής
υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την
κατακυρωτική απόφαση.

Επιτροπή Ενστάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ/
ΚΗΜΔΗΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνοι Έργου/
Ομάδα Διαχείρισης Έργου
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής
και Νομικής Υποστήριξης
Προγραμμάτων
ΚΗΜΔΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Την αριθμ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/16-112016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω
των ορίων των οδηγιών, του Του 2195/2002 Κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν 213/2008
ης
της 28 Νοεμβρίου 2007, του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 - Μέρος Ι & ΙΙ) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», του ν. 4013/2011, άρθρο 2, παρ. 2 (δ), (ΦΕΚ 204 Α), «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων ΣυμβάσεωνΑντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 238, παρ. 2β. του ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων», του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων
των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007) πλην όσων
καταργούνται με το άρθρο 377 του ν. 4412/2016 , του ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143/2014 τ.Α’ «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και εποπτείας) ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» πλην όσων καταργούνται με
το άρθρο 377 του ν. 4412/2016, του άρθρου 21 του ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη, τον ν.
4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΙΕΥΠ – πρώην ΙΕΒ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
Για τη Διαχείριση του έργου υπεύθυνη είναι η ΟΔΕ (Ομάδα Διαχείρισης Έργου) η οποία ορίζεται στην απόφαση
υλοποίησης με ίδια μέσα.
Σε περίπτωση αναγκαστικής αποχώρησης μέλους της ΟΔΕ (συνταξιοδότηση, μετάθεση κ.λπ.) η θέση του στην
ομάδα θα καλύπτεται άμεσα από υπάλληλο που θα οριστεί από τη Διοίκηση του Οργανισμού.
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο τρόπος χειρισμού του οικονομικού αντικειμένου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Περιγραφή εργασιών

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Αίτημα ΕΥ, με διαβιβαστικό προς την Συντονίστρια Διαχείρισης
έργου για άνοιγμα λογιστικού κωδικού Έργου (Υποέργων).
β) Ενέργειες της Συντονίστριας Διαχείρισης έργου στην Οικονομική
Υπηρεσία (Λογιστήριο) ώστε να ανοίξει ειδική οικονομική μερίδα –
λογαριασμό στο Λογιστικό Σχέδιο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΙΤΗΜΑ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
(Πρωτογενές
αίτημα)

α) Σύνταξη αιτήματος Δέσμευσης και αποστολή στη ΓΔΑΕ
(υπογραφή Επιστημονικά Υπεύθυνοι, Δ/ντής ΙΕΥΠ)
β) Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ για ΑΔΑΜ (για δαπάνες καθαρής αξίας
πάνω από 1000€)
γ) Αποστολή στη ΓΔΑΕ για προώθησή του στη ΓΔΔΟ

Δ.03

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
(Εγκεκριμένο
αίτημα)

α) Έκδοση απόφασης (υπογραφή αρμοδίου ανάλογα με ποσό
(Απόφαση ΔΣ Συνεδρίαση 73η/23.03.2016. Αρ. Θέματος: 11Α).
β) Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για ΑΔΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ για ΑΔΑΜ (για
δαπάνες καθαρής αξίας πάνω από 1000€)
γ) Αποστολή στο ΙΕΒ (Γραμματεία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΙΕΥΠ – πρώην ΙΕΒ

Υπεύθυνος

α) Επιστημονικά
Υπεύθυνοι (ΕΥ)
β) Συντονίστρια
Διαχείρισης Έργου

ΙΕΥΠ-Πρώην ΙΕΒ

α) ΓΔΔΟ
β) ΓΔΔΟ &ΓΔΑΕ
γ) ΓΔΑΕ
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΔΑΠΑΝΗΣ

α) Παραλαβή παραστατικού από λογιστήριο ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ).
β) Έλεγχος από ΕΥ για επιλεξιμότητα παραστατικού από το Έργο.
γ) Σφραγίδα Έργου στο παραστατικό.
δ) Υπογραφές στο παραστατικό από Επιτροπή Παραλαβών, ΕΥ και
Δ/ντή ΓΔΑΕ (στα ημερολόγια κινήσεως δεν υπογράφει η Επιτροπή
Παραλαβών και αντί του Δ/ντή ΓΔΑΕ υπογράφει ο Δ/ντής ΙΕΥΠ)
ε) Πρακτικό παραλαβής από την επιτροπή (όταν υπάρχει σύμβαση)
στ) Υπολογισμός ΦΠΑ, επιλέξιμου ΦΠΑ, φόρων, ποσού δικαιούχου
κ.λπ. και υπόδειξη του λογαριασμού από τον οποίο πρέπει να
πληρωθεί το κάθε ποσό (πίνακας πρότασης εξόφλησης
παραστατικού).
ζ) Διαβίβαση του παραστατικού στη ΓΔΑΕ, με συνημμένα τα
απαραίτητα για την εξόφληση του καθώς και του πίνακα πρότασης
εξόφλησης παραστατικού.
Στην περίπτωση που το τιμολόγιο αφορά πάγιο εξοπλισμό:
1) Αίτημα ΕΥ για παραχώρηση στο ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ) ή σε άλλη
συνεργαζόμενη μονάδα.
2) Απόφαση παραχώρησης και αποστολή στο ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ) ή σε άλλη
συνεργαζόμενη μονάδα μετά από εισήγηση της Συντονίστριας του
έργου.
3) Καταχώρηση στο Μητρώο Παγίων (του ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ) ή άλλης
συνεργαζόμενης μονάδας από τους αρμόδιους υπαλλήλους)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
& ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

α) 'Έλεγχος για επιβεβαίωση επιλεξιμότητας παραστατικών
β) Υπηρεσιακό σημείωμα στο λογιστήριο για εξόφληση.
γ) Καταχώρηση στο λογιστικό πρόγραμμα (στη λογιστική μερίδα του
Έργου) εκτύπωση συμψηφιστικής εγγραφής και εντάλματος
πληρωμής
δ) Έκδοση απόφασης έγκρισης πληρωμής (υπογραφή αρμοδίου
ανάλογα με ποσό (Απόφαση ΔΣ Συνεδρίαση 73η/23.03.2016. Αρ.
Θέματος: 11Α).
ε) Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για ΑΔΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ για ΑΔΑΜ
στ) Προώθηση στο ταμείο για πληρωμή

ΠΛΗΡΩΜΗ &
ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

α) 'Έλεγχος από το ταμείο της πληρότητας των παραστατικών προς
εξόφληση.
β) Έκδοση παραστατικού μεταφοράς ποσού σε βάρος του
τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται για το Έργο.
γ) Καταχώρηση των παραστατικών εξόφλησης στο λογιστικό
πρόγραμμα και εκτύπωση της απόδειξης πληρωμής.

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Με την ολοκλήρωση των εγγραφών πληρωμών (τιμολόγια μαζί με
παραστατικά για φόρους, ΦΠΑ και ότι άλλο για να είναι
εξοφλημένα) αρχειοθετούνται σε αρχείο αποκλειστικά για το Έργο.
Η αρχειοθέτηση γίνεται ανά ημερομηνία πληρωμής των
παραστατικών για το σύνολο του Έργου

ΕΛΕΓΧΟΣ

Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται με μέριμνα του Οικονομικά Υπεύθυνου
α) έλεγχος των εγγραφών και διασφαλίζεται η συμφωνία των
παραστατικών με τις λογιστικές εγγραφές
β) έλεγχος ορθής και πλήρους αρχειοθέτησης των δαπανών στους
φακέλους που έχουν δηλωθεί σαν αρχείο του έργου
γ) έλεγχος δαπανών (OTS) και υπολοίπου Τραπεζικού λογαριασμού
(extrait)
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ΙΕΥΠ-Πρώην ΙΕΒ
εκτός από την περ. 2
(ΓΔΑΕ)

δ) Όταν δεν υπάρχει
ειδικά ορισμένη
Επιτροπή Παραλαβών
υπογράφουν τα μέλη
της Επιτροπής του ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ

ΓΔΑΕ

ΓΔΑΕ

ΓΔΑΕ

ΓΔΑΕ
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ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ
ΛΟΓΩ PRORATA

α) Από το μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα του λογιστηρίου
εκδίδονται μηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν
το σύνολο των εξοφλημένων παραστατικών δαπανών του κάθε
Υποέργου.
β) Ελέγχονται για την πληρότητα και την ορθότητα των
καταχωρήσεων, υπογράφονται από τους αρμόδιους για την
καταχώρηση και παραδίδονται στον Υπεύθυνο οικονομικού
αντικειμένου για επανέλεγχο και διαμόρφωση των μηνιαίων
δελτίων δαπανών που θα υποβληθούν στη Διαχειριστική Αρχή.
γ) Υπογράφονται από τους ΕΥ και τον Υπεύθυνο οικονομικού
αντικειμένου του Έργου
δ) Αναρτώνται από τους ΕΥ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣ.
ε) Αποστέλλονται στη Διαχειριστική Αρχή και σε έντυπη μορφή.
α) Μετά τον υπολογισμό και την πιστοποίηση της prorata του
προηγούμενου έτους για τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ο Υπεύθυνος
οικονομικού αντικειμένου προβαίνει σε διόρθωση του επιλέξιμου
ποσού στις δαπάνες του προηγούμενου έτους και στην αποτύπωση
τους σε καταστάσεις συμψηφισμών οι οποίες στέλνονται στην
Συντονίστρια και στην Υπεύθυνη Διαχείρισης έργου.
β) Το λογιστήριο πραγματοποιεί τους συμψηφισμούς
δ) ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ανωτέρω)
ε) ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ (ανωτέρω)

ΓΔΑΕ
ΕΥ

ΓΔΑΕ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η παρακολούθηση του Έργου πραγματοποιείται μέσω της δόμησης ομάδων εργασίας με συγκεκριμένα αντικείμενα. Οι
ομάδες εργασίας αλληλοεπιδρούν, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ροή των εργασιών και η εξασφάλιση της έγκαιρης και
έγκυρης παραγωγής αποτελεσμάτων. Η Ομάδα Έργου, η οποία ορίζεται στην απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα, χωρίζεται
στις ακόλουθες δομημένες και αλληλεξαρτώμενες ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα εργασίας συντονίζεται από ένα μέλος
της:
Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ):
Δ.04

Για την επιτελική παρακολούθηση και τον συντονισμό του Έργου συγκροτείται Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) από
στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων &
Προϊόντων Έρευνας και Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων - πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων).
Ομάδα διοικητικής και οικονομικής στήριξης (ΟΔΟ):
Η συγκεκριμένη ομάδα συστήνεται με σκοπό την επικουρική παρακολούθηση του διοικητικού και οικονομικού
αντικειμένου. Η ομάδα διοικητικής και οικονομικής στήριξης του Έργου, αναλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών για την
παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών αναγκών του Έργου, τόσο εντός όσο και εκτός του
Φορέα υλοποίησης. Αντικείμενο της ομάδας είναι η τήρηση των διοικητικών και οικονομικών πράξεων που απαιτούνται
για την εύρυθμη λειτουργία του Έργου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση προϋπολογισμών, την τήρηση
οικονομικών απολογισμών, την οργάνωση και προώθηση προς διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων εντός του Φορέα
(Διαύγεια, διαδικασίες αναθέσεων έργου, διαταγές μετακινήσεων, κ.λπ.) που περιγράφονται στο διαχειριστικό σχέδιο του
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Έργου. Παράλληλα, αντικείμενο της ομάδας αυτής είναι η υποστήριξη των ομάδων εκτέλεσης εργασιών πεδίου σε θέματα
που άπτονται των αντικειμένων της (κρατήσεις ξενοδοχείων, οικονομική τακτοποίηση μεταφορικών εταιριών και
ταχυμεταφορέων, προμηθευτών κ.λπ.).
Ομάδα συντονισμού Έργου (ΟΣΕ):
Αντικείμενο της ομάδας αυτής είναι ο γενικός συντονισμός των ομάδων εργασίας του Έργου, η επικοινωνία με τη Γενική
Γραμματεία Υδάτων και ο συντονισμός με τους λοιπούς Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης (ΕΚΒΥ, ΓΧΚ, ΕΛΚΕΘΕ, ΔΕΥΑΛ, ΙΓΜΕ). Βασικό μέλημα της ομάδας είναι η τακτική και ουσιαστική
επικοινωνία και ενημέρωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και ο απόλυτος συντονισμός με τους λοιπούς εμπλεκόμενους
Φορείς υλοποίησης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης. Πρωταρχικός στόχος της ομάδας αυτής είναι ο συνολικός
συντονισμός των δράσεων του Έργου που υλοποιούνται από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) και των ομάδων που
συστήνονται για τον σκοπό αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου και η παραγωγή στο
ακέραιο των απαραίτητων μετρήσεων και προσδιορισμών. Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλες τις ομάδες του Έργου
και ειδικότερα με την ομάδα τεχνικού ελέγχου και ελέγχου ποιότητας (ΟΤΕΠ) για την άμεση εφαρμογή διορθωτικών
κινήσεων με στόχο την βελτιστοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων.
Ομάδα τεχνικού ελέγχου-ελέγχου ποιότητας Έργου (ΟΤΕΠ):
Στόχος της ομάδας αυτής είναι η εξασφάλιση της βέλτιστης τεχνικής απόδοσης των ομάδων εργασίας και η εξασφάλιση της
παραγωγής αξιόπιστων και ποιοτικά ελεγμένων αποτελεσμάτων υψηλής πιστότητας και επαναληψιμότητας. Για τον σκοπό
αυτό, η ομάδα αυτή ελέγχει, τροποποιεί όπου χρειάζεται και επικαιροποιεί (με βάση τις τοπικές συνθήκες κάθε θέσης
μέτρησης, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, τις κάθε φορά διαμορφωνόμενες συνθήκες εργαστηρίου και γραφείου) τα
πρωτόκολλα εργασιών (δειγματοληψίες, υδρομετρήσεις, χημικές αναλύσεις, επεξεργασία και αρχειοθέτηση δεδομένων).
Φροντίζει για τη συστηματική εκπαίδευση των ομάδων εργασιών πεδίου και χημικών αναλύσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η
σταθερή και χωρίς απόκλιση των υιοθετημένων πρωτοκόλλων εργασιών. Σε συνεργασία με τις ομάδες πεδίου, ελέγχει τις
προκαθορισμένες θέσεις μετρήσεων, καταγράφει πιθανά προβλήματα σχετιζόμενα τόσο με την επιστημονική εγκυρότητα
όσο και με την προσβασιμότητα των θέσεων και μελετά εναλλακτικές λύσεις τις οποίες προτείνει στην Ειδική Γραμματεία
Υδάτων. Ελέγχει τα παραγόμενα αποτελέσματα και αναζητά τα πιθανά αίτια σφαλμάτων στις περιπτώσεις εντοπισμού μη
αναμενόμενων τιμών. Η ομάδα αυτή βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με την ομάδα συντονισμού του Έργου, αλλά και με
τις ομάδες υλοποίησης εργαστηριακών αναλύσεων και εργασιών πεδίου (ΟΔ, ΟΥ, ΟΧΑ).
Ομάδα δειγματοληψιών (ΟΔ):
Είναι υπεύθυνη για την ορθή λήψη δειγμάτων νερού, την κατάλληλη αποθήκευση, συσκευασία και μεταφορά στο
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα των δειγμάτων νερού στα εργαστήρια υποδοχής. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει το
πρωτόκολλο δειγματοληψίας, φύλαξης και αποστολής δειγμάτων νερού που έχει συνταχθεί, ακολουθώντας κάθε φορά στο
σύνολό τους τις διαδικασίες εξασφάλισης της ακεραιότητας και τεκμηρίωσης των λαμβανόμενων δειγμάτων. Η ομάδα
βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα εργαστήρια υποδοχής για την αποστολή των δειγμάτων, με τις εταιρίες μεταφορών
και τις εταιρίες ταχυμεταφορών για τον συντονισμό των αποστολών των δειγμάτων νερού και την επιστροφή από τα
εργαστήρια υποδοχής των υλικών δειγματοληψίας (φιαλών, θερμομονωτικών δοχείων κ.λπ.), μετά την έναρξη του Έργου.
Παράλληλα, για την υποστήριξή της συνεργάζεται με την ομάδα διοικητικής και οικονομικής στήριξης του έργου (ΟΔΟ) και
με την ομάδα τεχνικού ελέγχου και ελέγχου ποιότητας (ΟΤΕΠ), την οποία και τροφοδοτεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα
με παρατηρήσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων. Δέχεται τεχνική
υποστήριξη για την επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού, οχημάτων και οργάνων, καθώς επίσης και την κατασκευή
μικροεξαρτημάτων, από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης (ΟΤΥ) του Έργου. Ενημερώνει για τις διενεργούμενες
δειγματοληψίες και τα στοιχεία της την ομάδα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων (ΟΑΕ). Συντονιστής της ομάδας
αυτής θα είναι στέλεχος του πρώην ΙΕΒ συνεπικουρούμενο από έναν εκ των δεκαεπτά εξωτερικών συνεργατών, ο οποίος
θα οριστεί από τους επιστημονικά υπευθύνους του Έργου.
Ομάδα υδρομετρήσεων (ΟΥ):
Είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση υδρομετρήσεων και την κατάλληλη επεξεργασία των μετρήσεων αυτών με στόχο
τον υπολογισμό διατομών και τελικά παροχών επιφανειακής απορροής στις θέσεις παρακολούθησης. Για τον σκοπό αυτό
εφαρμόζει το πρωτόκολλο υδρομετρήσεων και εκτέλεσης των απαραίτητων συνοδών μετρήσεων και υπολογισμών. Για την
υποστήριξή της συνεργάζεται με την ομάδα διοικητικής και οικονομικής στήριξης του Έργου (ΟΔΟ) και με την ομάδα
τεχνικού ελέγχου και ελέγχου ποιότητας (ΟΤΕΠ), την οποία και τροφοδοτεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα με
παρατηρήσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων. Δέχεται τεχνική
υποστήριξη για την επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού, οχημάτων και οργάνων, καθώς επίσης και την κατασκευή
μικροεξαρτημάτων, από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης (ΟΤΥ) του Έργου. Παραδίδει τις πρωτογενείς μετρήσεις στην
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΙΕΥΠ – πρώην ΙΕΒ

-85/107-

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ
ομάδα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων (ΟΑΕ). Συντονιστής της ομάδας αυτής θα είναι στέλεχος του πρώην
ΙΕΒ.
Ομάδα χημικών αναλύσεων (ΟΧΑ):
Αντικείμενο της ομάδας χημικών αναλύσεων είναι η διενέργεια των εργαστηριακών προσδιορισμών των παραμέτρων που
προβλέπονται από το Έργο (λοιπές ουσίες), στα δείγματα νερού που αποστέλλονται τόσο από τις ομάδες δειγματοληψιών
του Έργου όσο και από τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης. Για τον σκοπό αυτό καταγράφει τα δείγματα κατά την άφιξή τους στο εργαστήριο, ενημερώνει τους
αποστολείς για τα παραληφθέντα δείγματα και την κατάσταση που παρελήφθησαν, ώστε το συντομότερο δυνατό να
εντοπιστούν πιθανές αστοχίες δειγμάτων που επιβάλουν την επανάληψη της δειγματοληψίας. Προβαίνει στην κατάλληλη
συντήρηση των δειγμάτων προ της διενέργειας των προσδιορισμών και στην προεπεξεργασία τους όταν αυτή κρίνεται
απαραίτητη για την εξασφάλιση αποτελεσμάτων υψηλής ακρίβειας. Συντηρεί τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για τους
προσδιορισμούς καθώς και τον βοηθητικό εξοπλισμό και φροντίζουν για την τήρηση των κατάλληλων περιβαλλοντικών
παραμέτρων στους χώρους εργαστηριακών αναλύσεων. Τηρεί τις διαδικασίες διαπιστευμένων κατά ISO 1705
εργαστηριακών δομών και εφαρμόζει τις τεκμηριωμένες μεθόδους προσδιορισμού, σύμφωνες με τη διεθνή βιβλιογραφία.
Ελέγχει και αναθεωρεί αν απαιτηθεί, τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προσδιορισμού. Ενημερώνει τακτικά την ομάδα
τεχνικού ελέγχου και ελέγχου ποιότητας (ΟΤΕΠ) για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και αναζητεί άμεσα την επίλυση
του προβλήματος. Παραδίδει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων στην ομάδα αρχειοθέτησης και
επεξεργασίας δεδομένων (ΟΑΕ). Δέχεται υποστήριξη από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης του έργου για κάλυψη των
αναγκών μικροεπισκευών. Συντονιστής της ομάδας αυτής θα είναι στέλεχος του πρώην ΙΕΒ.
Ομάδα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων (ΟΑΕ)(WISE):
Λαμβάνει δεδομένα από τις ομάδες δειγματοληψιών (ΟΔ), υδρομετρήσεων (ΟΥ) και χημικών αναλύσεων (ΟΧΑ), τα οποία
και αρχειοθετεί, ελέγχει και επεξεργάζεται κατά τα προαναφερθέντα πρότυπα και προς την κατεύθυνση ποιοτικού ελέγχου
και εντοπισμού πιθανών προβλημάτων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την ομάδα τεχνικού ελέγχου και ελέγχου
ποιότητας του έργου (ΟΤΕΠ), με στόχο την επισήμανση σε αυτήν των εντοπισμένων προβλημάτων και τη συνεχή βελτίωση
του εποπτικού τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων
Ομάδα ανάρτησης δεδομένων-αποτελεσμάτων (ΟΑΔΠ):
Σκοπός της ομάδας αυτής είναι να υποβάλλει στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας τα δεδομένα/αποτελέσματα των παραδοτέων σε ειδικές φόρμες, οι οποίες θα αναρτώνται στη βάση δεδομένων
που λειτουργεί και περιλαμβάνεται στην σχετική ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (http://nmwn.ypeka.gr/),
ώστε:
1) τα δεδομένα παρακολούθησης να είναι άμεσα διαθέσιμα στο κοινό και
2) να υποβάλλονται αυτόματα στην ΕΕ (ΕΟΠ) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Water Information System for Europe.
Για τον σκοπό αυτό, θα διατεθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων κωδικός πρόσβασης στην εν λόγω βάση δεδομένων με
τον οποίο η υπεύθυνη ομάδα του ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ), θα έχει τη δυνατότητα της απευθείας ανάρτησης των ειδικών φορμών.
Η διαδικασία ανάρτησης περιλαμβάνει:
1) την υποβολή στην βάση των ειδικών φορμών με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης που έχει διατεθεί,
2) τον έλεγχο σφαλμάτων από το λειτουργικό σύστημα της βάσης και την αποστολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
3) τη διόρθωση των πιθανών σφαλμάτων και την τελική υποβολή, ώστε τα δεδομένα να αναρτηθούν στη βάση. Ο
συντονιστής και τα μέλη της ομάδας αυτής θα είναι στελέχη του πρώην ΙΕΒ.
Ομάδα τεχνικής υποστήριξης (ΟΤΥ):
Η ομάδα αυτή παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όποια ομάδα την έχει ανάγκη και ειδικότερα στις ομάδες δειγματοληψιών
(ΟΔ), υδρομετρήσεων (ΟΥ) και χημικών αναλύσεων (ΟΧΑ). Καλύπτει τις ανάγκες των παραπάνω ομάδων σε μικρής
κλίμακας και γενικής φύσεως επισκευές και συντήρηση εξοπλισμού, μηχανημάτων, οχημάτων, καθώς επίσης και στην
σύνθεση μικρών ιδιοκατασκευών που απαιτούνται για τις ανάγκες διενέργειας των μετρήσεων πεδίου. Επιχειρεί τόσο στις
εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, όσο και στο πεδίο, όταν αυτό απαιτηθεί. Τέλος, η ομάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με την
υλοποίηση μικροκατασκευών για την υποβοήθηση μετρήσεων πεδίου σε κάποιες από τις θέσεις παρακολούθησης.
Συντονιστής της ομάδας αυτής θα είναι στέλεχος του πρώην ΙΕΒ.
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ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Το σύνολο των παραγόμενων πρωτογενών δεδομένων παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή, για οικονομία πρωτογενών
πηγών, διατήρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε χαμηλά επίπεδα και ευχρηστία διαχείρισης της πληροφορίας.
Ωστόσο, θα παραδίδεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, το σύνολο των ετήσιων παραγόμενων αποτελεσμάτων στο τέλος
του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους και σε έντυπη μορφή. Στην τελική έκθεση θα παραδοθεί το σύνολο των
αποτελεσμάτων του Έργου.
Τα δεδομένα που πρόκειται να παραχθούν αφορούν αποτελέσματα χημικών αναλύσεων λοιπών ουσιών, αποτελέσματα
υδρομετρήσεων και επίσης στοιχεία των θέσεων παρακολούθησης (υδρομετρήσεις και δειγματοληψίες νερού), καθώς
επίσης και των διενεργούμενων εργασιών στις θέσεις αυτές, εντός της διάρκειας υλοποίησης του Έργου. Τέλος, στα
παραδιδόμενα δεδομένα θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης των διενεργούμενων μετρήσεων πεδίου και των
εφαρμοζόμενων μεθόδων διενέργειας εργαστηριακών προσδιορισμών. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που θα καταχωρούνται
στις ειδικές φόρμες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατηγορία παραμέτρων, παράμετρο, όριο ανίχνευσης, μονάδα
μέτρησης, μέση/ανώτερη/κατώτερη ετήσια τιμή. Η καταχώρηση των δεδομένων θα γίνεται με βάση τις οδηγίες και τα
πρότυπα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (χρησιμοποιώντας τις ειδικές φόρμες που θα διατεθούν από την Ειδική
Γραμματεία Υδάτων).

Δ.05

Η επεξεργασία και αρχειοθέτηση των πρωτογενών δεδομένων και των λοιπών στοιχείων τεκμηρίωσης θα
πραγματοποιείται με τρόπο ώστε το τελικό προϊόν (παραδοτέα δεδομένα) να βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση των
υποχρεώσεων της χώρας σε σχέση με την υποβολή στοιχείων αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ),
ακολουθώντας τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που καθορίζονται από τον ΕΟΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών της Οδηγίας INSPIRE. Η Οδηγία αυτή, καθορίζει τους
γενικούς κανόνες που αποσκοπούν στη δημιουργία της υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για
τους σκοπούς των περιβαλλοντικών πολιτικών της Κοινότητας και της άσκησης πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται
να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η INSPIRE βασίζεται σε υποδομές χωρικών πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει και
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.
Η δομή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της προόδου των εργασιών που θα περιλαμβάνονται στις ετήσιες
εκθέσεις αξιολόγησης του έργου θα συνάδει με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και θα
υποστηρίζεται από την απεικόνισή τους σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Θα περιλαμβάνεται αναλυτική έκθεση των
εργασιών που εκτελέστηκαν και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, επισημαίνοντας τυχόν προβλήματα που ενδέχεται
να προκύψουν.
Τα δεδομένα/αποτελέσματα των παραδοτέων θα υποβάλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ειδικές φόρμες και αυτές θα αναρτώνται στη βάση δεδομένων που λειτουργεί και
περιλαμβάνεται στην σχετική ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (http://nmwn.ypeka.gr/), ώστε: 1) τα δεδομένα
παρακολούθησης να είναι άμεσα διαθέσιμα στο κοινό, και 2) να υποβάλλονται αυτόματα στην ΕΕ (ΕΟΠ) μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος Water Information System for Europe). Για τον σκοπό αυτό, θα διατεθεί από την Ειδική
Γραμματεία Υδάτων κωδικός πρόσβασης στην εν λόγω βάση δεδομένων με τον οποίο η υπεύθυνη ομάδα του ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ), θα έχει τη δυνατότητα της απευθείας ανάρτησης των ειδικών φορμών. Η διαδικασία ανάρτησης περιλαμβάνει: 1) την
υποβολή στην βάση των ειδικών φορμών με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης που έχει διατεθεί, 2) τον έλεγχο
σφαλμάτων από το λειτουργικό σύστημα της βάσης και την αποστολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, και 3) τη
διόρθωση των πιθανών σφαλμάτων και την τελική υποβολή, ώστε τα δεδομένα να αναρτηθούν στη βάση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Δ.06

Με ευθύνη των Επιστημονικά Υπευθύνων διενεργείται έλεγχος του βαθμού υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και της
ομαλής ροής δαπανών για τις ανάγκες του Έργου, σε εξαμηνιαία βάση. Ο παραπάνω έλεγχος βεβαιώνεται εγγράφως από
τους ΕΥ του Έργου και το σύνολο των στοιχείων επιβεβαίωσης (ημερολόγια εργασιών πεδίου, ημερολόγιο εργασιών
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εργαστηρίου/γραφείου) αποστέλλεται στην Ομάδα Διαχείρισης Έργου.
Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου ελέγχει, επιβεβαιώνει και πιστοποιεί εγγράφως τις εργασίες και δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν στο κάθε εξάμηνο σε εναρμόνιση των προβλεπόμενων από το εγκεκριμένο ΤΔΕ, σημειώνοντας
πιθανές αποκλίσεις τόσο από το ΤΔΕ όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενο, όσο και στο οικονομικό αντικείμενο όσον αφορά
στην πρόβλεψη δαπανών εξαμήνου. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός 1 μηνός από την εκπνοή κάθε εξαμήνου
ώστε εγκαίρως να υποβάλλεται στην πλατφόρμα ΟΠΣ το δελτίο εξαμηνιαίας προόδου Έργου, αφού πρώτα αυτό έχει
πιστοποιηθεί με την παραπάνω διοικητική αποτίμηση.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Δ.07

Με ευθύνη των Επιστημονικά Υπευθύνων συντάσσονται οι εκθέσεις και οι αναφορές που ζητούνται βάση της σύμβασης
υλοποίησης του Έργου και της απόφασης ένταξης αυτού και περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν: την πρόοδο
υλοποίησης του Έργου, τον βαθμό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου, το χρονοδιάγραμμα υποβολής ενδιάμεσων
και τελικών εκθέσεων, τον προγραμματισμό των προς υλοποίηση δράσεων.
Οι ανωτέρω εκθέσεις και αναφορές όταν απαιτείται υποβάλλονται στη Διαχειριστική Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή από τους
Επιστημονικά Υπεύθυνους και σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων και
Προϊόντων Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας
Η παροχή διευκρινήσεων και η ενημέρωση της Διαχειριστικής Αρχής για θέματα που αφορούν στα οικονομικά στοιχεία
διαχείρισης του Έργου είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων και Προϊόντων
Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

1. ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISΟ 9001 ή ΕΛΟΤ 1429 ΣΕ ΙΣΧΥ
Αριθμός πιστοποιητικού και

Οργανισμός που το εξέδωσε και αριθμός/φορέας

Πεδίο

επισύναψη σε PDF του

διαπίστευσής του (επισυνάπτεται σε PDF η

πιστοποίησης

πιστοποιητικού και της πλέον

διαπίστευση του πιστοποιητικού οργανισμού)

πρόσφατης επιθεώρησης
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος πράξης

Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας
(Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»

Υποέργο 1

Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες (Αυτεπιστασία)

Υποέργο 2

Αποστολές δειγμάτων - Ταχυμεταφορές

Υποέργο 3

Προμήθεια Οργάνων Υδρομετρήσεων
Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου

Α/Α

Στέλεχος¹

Ειδικότητα

Υπηρεσιακή
μονάδα

Σχέση εργασίας

Ρόλος / Αρμοδιότητα

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συμμετέχει

Προβλεπόμενη
απασχόληση σε
ανθρωπομήνες
για τη συνολική
διάρκεια της
πράξης²

1

Θεοχαρόπουλος
Σίδερης

Τακτικός
Ερευνητής,
Γεωπόνος

ΙΕΥΠ (ΙΕΑ)

Αορίστου Χρόνου

Διοικητικά Υπεύθυνος ΙΕΥΠ

1, 2, 3

3

2

Παπαδόπουλος
Φραντζής

Τακτικός
Ερευνητής,
Γεωπόνος

ΙΕΥΠ (ΙΕΘ)

Αορίστου Χρόνου

Αναπληρωτής Διοικητικά Υπεύθυνος ΙΕΥΠ

1, 2, 3

2

3

Χατζηγιαννάκης
Ευάγγελος

Αναπληρωτής
Ερευνητής,
Γεωπόνος

ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Συντονισμός – Επιστημονικός Υπεύθυνος
(υδρομετρήσεις-χημικές δοκιμές-ανάρτηση
μεταδεδομένων στο WISE)

1, 2, 3

21
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Α/Α

Στέλεχος¹

4

Δαλαμπάκης
Πασχάλης

5

Παναγόπουλος
Ανδρέας

6

Αραμπατζής Γεώργιος

7

Πισινάρας Βασίλειος

8

Δουλγέρης
Χαράλαμπος

Ειδικότητα

Αναπληρωτής
Ερευνητής,
Γεωλόγος
Τακτικός
Ερευνητής,
Γεωλόγος
Αναπληρωτής
Ερευνητής,
Γεωπόνος
Δόκιμος Ερευνητής,
Μηχανικός
Περιβάλλοντος
Δόκιμος Ερευνητής,
Γεωπόνος

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συμμετέχει

Προβλεπόμενη
απασχόληση σε
ανθρωπομήνες
για τη συνολική
διάρκεια της
πράξης²

Υπηρεσιακή
μονάδα

Σχέση εργασίας

ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Συντονισμός– Επιστημονικός Υπεύθυνος
(δειγματοληψίες)

1, 2, 3

21

ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Μελέτη Λεκανών Απορροής με χρήση GIS
Δειγματοληψίες – Υδρομετρήσεις και
Ανάρτηση μεταδεδομένων στο WISE

1, 2, 3

15

ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Δειγματοληψίες – Υδρομετρήσεις

1, 2, 3

10

ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Μελέτη Λεκανών Απορροής με χρήση GIS
Δειγματοληψίες – Υδρομετρήσεις και
Ανάρτηση μεταδεδομένων στο WISE

1, 2, 3

12

ΙΕΥΠ
(πρώην ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Μελέτη Λεκανών Απορροής με χρήση GIS

1, 2, 3

12

1, 2, 3

21

1, 2, 3

18

1

12

9

Ηλίας Ανδρέας

Γεωπόνος, MSc

ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

10

Σταθάκη Σοφία

Γεωλόγος

ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

11

Τσεκούρα Δήμητρα

Χημικός
Μηχανικός, MSc

ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Ρόλος / Αρμοδιότητα

Συντονισμός πληροφοριακών συστημάτων
και βάσεων δεδομένων - Συντονισμός
Επεξεργασίας Δεδομένων και Σύνταξης
Εκθέσεων - Δειγματοληψίες –
Υδρομετρήσεις - Ανάρτηση μεταδεδομένων
στο WISE
Συντονισμός Εφαρμογής Διαχειριστικού
Σχεδίου Έργου - Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις
Συντονισμός χημικών αναλύσεων –
Συντονισμός διαπίστευσης χημικών
δοκιμών
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Ειδικότητα

Υπηρεσιακή
μονάδα

12

Χατζησπύρογλου
Ιωάννης

13

Α/Α

Στέλεχος¹

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συμμετέχει

Προβλεπόμενη
απασχόληση σε
ανθρωπομήνες
για τη συνολική
διάρκεια της
πράξης²

Σχέση εργασίας

Ρόλος / Αρμοδιότητα

Γεωπόνος, MSc

ΠΕΓΕΑΛ Κ. &
Δ. Μακεδ.
Παρ.. Καθήκ.
ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Συντονισμός ομάδων υδρομετρήσεωνΕπεξεργασία δεδομένων - Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις

1

14

Καλογιάννη Χάιδω

Τεχνολόγος
Γεωπονίας

ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Χημικές αναλύσεις – Διεκπεραίωση
Εγγράφων Διαπίστευσης - Δειγματοληψίες
- Υδρομετρήσεις

1

14

14

Καρουλά Αθηνά

Μαθηματικός

ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Αρχική διαχείριση τιμολογίων Δειγματοληψίες - Υδρομετρήσεις

1, 2, 3

12

15

Παπαθανασίου
Αναστασία

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό

ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

1, 2, 3

12

16

Ζεϊμπέκη Ιωάννα

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό

ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

1, 2, 3

12

17

Καντουνάτου Γεωργία

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό

ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Προετοιμασία δειγμάτων νερού –
Δειγματοληψίες - Υδρομετρήσεις

1

12

18

Τερζίδης Αντώνης

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό

ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Προετοιμασία διαγωνισμών προμηθειών Δειγματοληψίες - Υδρομετρήσεις

1, 2, 3

19

19

Τσολακίδης Σάββας

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό

ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

1

15

20

Γιαμούρη Μαρία

Γεωλόγος, M.Sc.

ΙΕΥΠ (ΙΓΕΜΚ)

Αορίστου Χρόνου

1

14

Διεκπεραίωση εγγράφων και
αλληλογραφία έργου - Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις
Γραμματειακή υποστήριξη Φορέα
υλοποίησης - Δειγματοληψίες Υδρομετρήσεις

Προετοιμασία και συντήρηση οργάνων και
υλικών Δειγματοληψιών και
Υδρομετρήσεων - ΔειγματοληψίεςΥδρομετρήσεις
Συντονισμός ομάδων Δειγματοληψιών και
Υδρομετρήσεων Ν. Ελλάδος - Διεκπεραίωση
εγγράφων σε συνεργασία με ΚΥ Δειγματοληψίες - Υδρομετρήσεις
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Α/Α

Στέλεχος¹

Ειδικότητα

Υπηρεσιακή
μονάδα

Σχέση εργασίας

Ρόλος / Αρμοδιότητα

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συμμετέχει

Προβλεπόμενη
απασχόληση σε
ανθρωπομήνες
για τη συνολική
διάρκεια της
πράξης²

21

Τζεράκης
Κωνσταντίνος

Δόκιμος Ερευνητής,
Γεωπόνος

ΙΕΥΦΑ

Αορίστου Χρόνου

Συντονισμός ομάδας δειγματοληψίαςυδρομετρήσεων Κρήτης – ΔειγματοληψίεςΥδρομετρήσεις - Εισαγωγή δεδομένων

1

10

22

Γιοβάνογλου
Παναγιώτης

Διοικητικό-Τεχνικό
προσωπικό

ΙΕΥΦΑ

Αορίστου Χρόνου

Δειγματοληψίες - Υδρομετρήσεις

1

9

23

Μικάλεφ Λουίζα

Τεχνολόγος
Γεωπονίας

ΙΕΥΦΑ

Αορίστου Χρόνου

Δειγματοληψίες - Υδρομετρήσεις

1

9

24

Βαβουλίδου
Ευαγγελία

Διευθύντρια Β’
Διεύθυνσης ΓΔΑΕ,
Τακτική
Ερευνήτρια,
Γεωπόνος

ΓΔΑΕ

Αορίστου Χρόνου

Συντονισμός Διαχείρισης Έργου από την ΚΥ

1, 2, 3

7

25

Χατζή Μαρία

Γεωπόνος

ΓΔΑΕ

Αορίστου Χρόνου

Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου

1, 2, 3

22

26

Ηλιάδου Σοφία

Χειρίστρια Η/Υ

ΓΔΑΕ

Αορίστου Χρόνου

Γραμματεία Διαχείρισης Έργου

1, 2, 3

20

27

Λατούδη Έλενα

Διοικητικός

ΓΔΑΕ

Αορίστου Χρόνου

Διοικητική Υποστήριξη Έργου

1, 2, 3

22

28

Μαλαπέτσας Γεώργιος

Οικονομικός

ΓΔΑΕ

Αορίστου Χρόνου

Υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου του
Έργου

1, 2, 3

20

29

Ρεκάρη Αναστασία

Οικονομικός

ΓΔΑΕ

Αορίστου Χρόνου

Υποστήριξη Οικονομικού Αντικειμένου του
Έργου

1, 2, 3

9

30

Παπαδέα Αιμιλία

Οικονομικός

ΓΔΑΕ

Αορίστου Χρόνου

Υποστήριξη Οικονομικού Αντικειμένου του
Έργου

1, 2, 3

9

31

Μπρίτσκου Ευαγγελία

ΔΕ Διοικητικός/
Τεχνολόγος

ΓΔΑΕ

Αορίστου Χρόνου

Πληρωμές

1, 2, 3

6
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Α/Α

Στέλεχος¹

Ειδικότητα

Υπηρεσιακή
μονάδα

Σχέση εργασίας

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συμμετέχει

Ρόλος / Αρμοδιότητα

Προβλεπόμενη
απασχόληση σε
ανθρωπομήνες
για τη συνολική
διάρκεια της
πράξης²

Γεωπονίας

32

Βασματζιάν Σεραφίνα

Διοικητικός

ΓΔΑΕ

Αορίστου Χρόνου

Νομική υποστήριξη έργου

1, 2, 3

11

33

Μεταξά Ειρήνη

Γεωλόγος, M.Sc.

ΙΕΥΠ (ΙΕΘ)

Αορίστου Χρόνου

Επεξεργασία Δεδομένων

1

2

ΙΕΥΠ (ΙΕΘ)

Αορίστου Χρόνου

Μελέτη Λεκανών Απορροής με χρήση GIS

1

2

ΙΔΕΘ

Αορίστου Χρόνου

Μελέτη Λεκανών Απορροής με χρήση GIS

1

2

ΙΜ & ΔΟ

Αορίστου Χρόνου

Συντονισμός Ομάδας εργασίας ΙΜΔΟΤΔΠ

1

2

ΙΜ & ΔΟ

Αορίστου Χρόνου

Αξιολόγηση και επεξεργασία Χημικών
αναλύσεων

1

2

Ερευνητής,
Αγρονόμος
Τοπογράφος
Τακτικός
Ερευνητής,
Γεωπόνος
Διευθύντρια,
Τακτική
Ερευνήτρια,
Δασολόγος
Τακτικός
Ερευνητής,
Δασολόγος

34

Τζιαχρής Παναγιώτης

35

Μελιάδης Ιωάννης

36

Τσαγκάρη
Κωνσταντινιά

37

Μιχόπουλος
Παναγιώτης

38

Μπουρλέτσικας
Αθανάσιος

Δασολόγος, MSc

ΙΜ & ΔΟ

Αορίστου Χρόνου

Μελέτη Λεκανών Απορροής

1

2

Ευάγγελος Τζιρίτης

Δόκιμος Ερευνητής,
Γεωλόγος

ΙΕΥΠ (πρώην
ΙΕΒ)

Αορίστου Χρόνου

Υδρομετρήσεις-Δειγματοληψίες

1, 2, 3

12

39

Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου

449

ΓΔΑΕ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας), ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ): Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρών Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων), ΙΕΥΦΑ (Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών
Φυτών, Αμπέλου), ΙΔΕΘ (Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΙΜ&ΔΟ (Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6Α
Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου
Τίτλος και αρίθμηση κύριου υποέργου (τεχνικό
έργο ή μελέτη)
Προϋπολογισμός υποέργου σε €
(χωρίς ΦΠΑ)
Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης (σύμβασης)
σε μήνες
Οργανωτικό σχήμα επίβλεψης τεχνικού υποέργου
Προβλεπόμενο μέσο ποσοστό
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ρόλος / Αρμοδιότητα

Υπηρεσιακή
μονάδα

Ειδικότητα

απασχόλησης
προβλεπόμενη

καθ’ όλη την
διάρκεια

σύμβασης υποέργου
1

Κύριος επιβλέπων υποέργου

2

Προϊστάμενος τεχνικής
υπηρεσίας

3

Μέλος επιτροπής παραλαβής
αφανών εργασιών

4

Μέλος επιτροπής παραλαβής
αφανών εργασιών

5

Συνεπιβλέπων/βοηθός
επιβλέποντα

6

……
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της

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου

0

0

Λοιπά έργα που επιβλέπονται (προβλέπεται να επιβλεφθούν) από τον κύριο επιβλέποντα στη διάρκεια εκτέλεσης του υποέργου
Τίτλος τεχνικού υποέργου 2:
1

Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ)

Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης

MIS Πράξης (αν υφίσταται)

απασχόλησης:
Τίτλος τεχνικού υποέργου 3:
2

Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ)

Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης

MIS Πράξης (αν υφίσταται)

απασχόλησης:
Τίτλος τεχνικού υποέργου 4:
3

Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ)

Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης

MIS Πράξης (αν υφίσταται)

απασχόλησης:
Γίνεται αποδεκτή η οργάνωση της επίβλεψης;

**

** Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα αν :
1

το ποσοστό του χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης για λοιπά έργα αθροιζόμενο με το αντίστοιχο για το εν λόγω τεχνικό υποέργο δεν υπερβαίνει το 1,0

2

Ο κύριος επιβλέπων δεν επιβλέπει ταυτόχρονα πάνω από 2 υποέργα άνω των κοινοτικών ορίων ή 3 συνολικά
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α

117

Πρόσθετη ειδικότητα
/ρόλος

Τεκμηρίωση/διάγνωση ανάγκης

Προβλεπόμενο
ποσοστό χρόνου
απασχόλησης στη
διάρκεια εκτέλεσης
της πράξης/υποέργου

17 Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
θετικών επιστημών

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου, όπως αυτό αναλύεται στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκύπτει ότι παρουσιάζει σημαντικό βαθμό
πολυπλοκότητας και απαιτεί την εμπλοκή στελεχών με εμπειρία και
εξειδικευμένη γνώση.
Η πολυπλοκότητα του Έργου εστιάζεται κύρια στα ακόλουθα σημεία:
(α) Εκτεταμένη χωρική κατανομή σημείων διενέργειας μετρήσεων και
δειγματοληψιών.
(β) Ανάγκη λήψης υδρομετρήσεων και δειγμάτων εντός προδιαγεγραμμένου
χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με το προεγκεκριμένο πρόγραμμα της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων.
(γ) Κρατούσες καιρικές συνθήκες, ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο και
διαμορφωνόμενες συνθήκες πεδίου και κατάστασης οδών πρόσβασης.
(δ) Μετακίνηση δειγμάτων νερού σε μικρό χρονικό διάστημα από
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας στα εργαστήρια υποδοχής δειγμάτων.
Για την ορθή υλοποίηση του Έργου, έχει συσταθεί ομάδα υλοποίησης η οποία
στελεχώνεται από το τακτικό προσωπικό του Φορέα, αλλά είναι επιβεβλημένη η
συμμετοχή σημαντικού αριθμού εξωτερικών συνεργατών.
Με βάση το εγκεκριμένο, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ), δίκτυο
ποσοτικής και ποιοτικής παρακολούθησης της χώρας οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι
του Έργου υπολόγισαν ότι για να επιτευχθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του
φυσικού αντικειμένου είναι απαραίτητη η συνδρομή τουλάχιστον 17 εξωτερικών
συνεργατών που θα στελεχώσουν τις διάφορες υποομάδες του Έργου.

72 Ανθρωπομήνες ο
καθένας
1224 Ανθρωπομήνες
σύνολο
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Προτεινόμενος
τρόπος κάλυψης
ανάγκης

Πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για
σύναψη μίσθωσης
έργου

ΑΔΑ: 6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ

Α/Α

1819

20

Πρόσθετη ειδικότητα
/ρόλος

2 ΠΕ Χημικοί/

1 ΠΕ Οικονομικών
Σπουδών

Τεκμηρίωση/διάγνωση ανάγκης

Λόγω του επείγοντος της εκτέλεσης των προσδιορισμών των 8 λοιπών ουσιών και
της έλλειψης του κατάλληλου προσωπικού του διαπιστευμένου εργαστηρίου του
ΙΕΒ οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι του έργου θεωρούν απαραίτητη την συνδρομή 2
επιστημόνων οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες αποκλειστικά για το έργο
αυτό.
Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων και Προϊόντων
Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μεταξύ των διαφόρων αρμοδιοτήτων της, είναι
υπεύθυνη να υποστηρίζει και να υποβοηθά στην υλοποίηση των αναπτυξιακών
και των ανταγωνιστικών ερευνητικών εθνικών και διεθνών έργων που υλοποιούν
τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού
Στο συγκεκριμένο Έργο η Διεύθυνση θα είναι υπεύθυνη για το σύνολο των
εργασιών που αφορούν στην παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου. Ο
όγκος δουλειάς που θα προκύψει είναι μεγάλος για το ήδη υπάρχων προσωπικό.
Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του Έργου είναι επιτακτική η ανάγκη
ύπαρξης ενός ατόμου το οποίο θα συμβάλει με το έργο του αποκλειστικά και
μόνο για το συγκεκριμένο Έργο αυτό.
Το έργο του αφορά στην συμβολή της/του:
• Καταχώρησης των δαπανών στο λογιστικό σύστημα του Οργανισμού.
Έκδοσης ενταλμάτων πληρωμών.
Ελέγχου συμφωνίας λογιστικών καταστάσεων με τα υπόλοιπα των
τραπεζικών λογαριασμών.
Εξωλογιστικής παρακολούθηση των δαπανών του Έργου.
Συλλογής στοιχείων προόδου οικονομικού αντικειμένου.
Υπολογισμού και επιμερισμός έμμεσων δαπανών.
Παρακολούθησης της εκταμίευσης των πληρωμών του Έργου.
Παρακολούθησης του λογαριασμού του Έργου.
Σύνταξης μηνιαίων δελτίων δαπανών.
Τήρησης αρχείου με τα παραστατικά των αναδόχων και προμηθευτών,
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Προβλεπόμενο
ποσοστό χρόνου
απασχόλησης στη
διάρκεια εκτέλεσης
της πράξης/υποέργου

Προτεινόμενος
τρόπος κάλυψης
ανάγκης

72 Ανθρωπομήνες ο
καθένας
144 Ανθρωπομήνες
σύνολο

Πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για
σύναψη μίσθωσης
έργου

72 Ανθρωπομήνες

Πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για
σύναψη μίσθωσης
έργου
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Α/Α

21

Πρόσθετη ειδικότητα
/ρόλος

1 ΠΕ Γεωπονίας, ή
Γεωλογίας, ή Δασολογίας
και Φυσικού
Περιβάλλοντος, ή
Πολιτικού Μηχανικού, ή
Αγρονόμου Τοπογράφου
Μηχανικού, ή Σχολής
Περιβάλλοντος, ή
Μηχανικών Περιβάλλοντος,
ή άλλης Σχολής/Τμήματος
ΑΤΕΙ αντίστοιχης
ειδικότητας

Τεκμηρίωση/διάγνωση ανάγκης

το σύνολο των δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και τα παραστατικά
πληρωμών συμπεριλαμβανόμενων και των παραστατικών εξόφλησης
φόρων και λοιπών κρατήσεων.
Το ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) το οποίο είναι ο φορέας υλοποίησης του Έργου βρίσκεται
στη Σίνδο, περίπου 15km από Θεσσαλονίκη. Η Διεύθυνση Υποστήριξης
Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων και Προϊόντων Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η
οποία χειρίζεται το οικονομικό αντικείμενο του έργου εδρεύει στα Πατήσια
(Αθήνα). Για τον επανέλεγχο της επιλεξιμότητας και της ορθότητας των
απαραίτητων δικαιολογητικών για την εξόφληση των δαπανών του Έργου είναι
απαραίτητο να υπάρχει ένα άτομο στην έδρα της αρμόδιας για το χειρισμό του
οικονομικού αντικειμένου υπηρεσίας, το οποίο θα συμβάλει με το έργο του
αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο Έργο.
Το άτομο πρέπει να είναι Γεωτεχνικός ώστε να έχει καλύτερη αντίληψη του
φυσικού αντικειμένου, πράγμα που είναι απαραίτητο για την συλλογή στοιχείων
προόδου του Έργου, για τη συμπλήρωση των αναφορών κ.λπ.
Το έργο του αφορά στην συμβολή της/του:
Παρακολούθησης πορείας φυσικού αντικειμένου.

Προβλεπόμενο
ποσοστό χρόνου
απασχόλησης στη
διάρκεια εκτέλεσης
της πράξης/υποέργου

Προτεινόμενος
τρόπος κάλυψης
ανάγκης

72 Ανθρωπομήνες

Πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για
σύναψη μίσθωσης
έργου

Συλλογής στοιχείων προόδου φυσικού αντικειμένου.
Συλλογής στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών για την πρόοδο των
δεικτών του Έργου.
Συσχετισμού προόδου του φυσικού αντικειμένου με την πρόοδο του
οικονομικού αντικειμένου.
Τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου παραδοτέων φυσικού αντικειμένου.

Γίνεται αποδεκτή η προτεινόμενη ενίσχυση της ομάδας έργου από τη ΔΑ/ΕΦΔ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙ ΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τίτλος Πράξης

“Παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ στα όρια των ακόλουθων περιφερειών της χώρας : Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και
Κρήτης”

Κωδικός ΟΠΣ

374339

Προγραμματική Περίοδος

2007-2013

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

1.400.700€

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο
Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου
φορέα)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος Έργου (Πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

5

5

ΕΤΠΑ
2012ΣΕ07580251
ΟΧΙ

48
ΙΕΒ (Δρ Αραμπατζής Γεώργιος)
• Επί τόπου υδρομετρήσεις (ποσοτικά στοιχεία) σε θέσεις ποταμών με μόνιμη ή μη μόνιμη ροή,
στα όρια των ακόλουθων περιφερειών της χώρας: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης. (ΚΥΑ
140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/2011))
• Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων ποταμών για το προσδιορισμό της ποιότητάς τους στις
ακόλουθες περιφέρειες της χώρας: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

Συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας για κάθε Έργο που κρίνεται συναφές με το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ή / και αποδεικνύει εμπειρία στην υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων ή / και έργων σχετικού Π/Υ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΙΕΥΠ – πρώην ΙΕΒ
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Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης. Οι θέσεις των
δειγματοληψιών ορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/2011) και από το
ΙΕΒ πραγματοποιούνταν δειγματοληψίες σε θέσεις ποταμών έως και το 2015.
• Εργαστηριακοί προσδιορισμοί των «Λοιπών Ουσιών» (Ag, B, Ba, Mn, Fe, Sb, V, Th) του Εθνικού
Δικτύου Παρακολούθησης σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα δειγματοληψιών στην ΚΥΑ
140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/2011), θέσεων στα ποτάμια, όπου η δειγματοληψία και μεταφορά
πραγματοποιούνταν από το ΙΕΒ και μιας (1) θέσης στην λίμνη Λυσιμαχεία όπου η δειγματοληψία
και μεταφορά πραγματοποιούνταν από το ΕΚΒΥ.
• Αποστολή προς και επιστροφή από το Γενικό Χημείο του Κράτους των φιαλών δειγματοληψίας
(κατάλληλα συσκευασμένων σε δοχεία (ψυγεία) θερμικών μονώσεων με παγοκυψέλες).
• Σύνθεση πρωτογενών δεδομένων και τεκμηρίωσης της παρακολούθησης της ποσοτικής και
ποιοτικής (λοιπές ουσίες) κατάστασης των υδάτων, για την εξεταζόμενη περιοχή ως πρωτογενή
δεδομένα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και από σχετικά Κείμενα
Κατευθυντήριων Γραμμών (Guidance Documents) της ΕΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και της Οδηγίας INSPIRE. Οι
Αρμόδιες Αρχές θα εξειδικεύουν τη μορφή υποβολής των δεδομένων - αποτελεσμάτων, η οποία
θα γίνεται ανά έτος.
Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό
προϋπολογισμό της πράξης
Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου
(επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί
έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

¹ Για κάθε πρόσθετο συναφές έργο, που έχει υλοποιηθεί/υλοποιείται από το φορέα, συμπληρώνεται νέος πίνακας.

Τίτλος Πράξης

“Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων
σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ”

Κωδικός ΟΠΣ

374340

Προγραμματική Περίοδος

2007-2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΙΕΥΠ – πρώην ΙΕΒ
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Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο
Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου
φορέα)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος Έργου (Πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

266.800€
ΕΤΠΑ
2012ΣΕ07580250
ΟΧΙ

48
ΙΕΒ (Δρ Παναγόπουλος Ανδρέας)
Επί τόπου υδρομετρήσεις (ποσοτικά στοιχεία) σε θέσεις ποταμών με μόνιμη ή μη μόνιμη ροή,
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων ποταμών για το προσδιορισμό της ποιότητάς τους στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εμπίπτουν στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
και σε μικρό μέρος του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Οι θέσεις των
δειγματοληψιών ορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β)
Αποστολή προς και επιστροφή από το Γενικό Χημείο του Κράτους των φιαλών δειγματοληψίας
(κατάλληλα συσκευασμένων σε δοχεία (ψυγεία) θερμικών μονώσεων με παγοκυψέλες).

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό
προϋπολογισμό της πράξης

Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου
(επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί
έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

¹ Για κάθε πρόσθετο συναφές έργο, που έχει υλοποιηθεί/υλοποιείται από το φορέα, συμπληρώνεται νέος πίνακας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΙΕΥΠ – πρώην ΙΕΒ
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Τίτλος Πράξης

Κωδικός ΟΠΣ
Προγραμματική Περίοδος
Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο
Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
[υδατικό διαμέρισμα: Δυτικής Μακεδονίας (09)] με δειγματοληψίες, υδρομετρήσεις και χημικές
αναλύσεις λοιπών ρύπων σε εφαρμογή της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης
του Ν. 3199/2003 και της ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β) (συμμόρφωση με την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
374341
2007-2013
84.500€
ΕΤΠΑ
2012ΣΕ07580246
ΟΧΙ

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου
φορέα)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος Έργου (Πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

48
ΙΕΒ (Δρ Παναγόπουλος Ανδρέας)

• Επί τόπου υδρομετρήσεις (ποσοτικά στοιχεία) σε 1 θέση ποταμού με μόνιμη ροή και ονομασία
ΑG. GERMANOS στην ΚΥΑ, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής
Μακεδονίας (09).
• Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων ποταμών για το προσδιορισμό της ποιότητάς τους στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμπίπτουν στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (09) και
μια θέση στο Υ.Δ. Ηπείρου (05). Οι θέσεις των δειγματοληψιών ορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ
140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β) έως και το 2015.
•Εργαστηριακοί προσδιορισμοί των «Λοιπών Ουσιών» (Ag, B, Ba, Mn, Fe, Sb, V, Th) του Εθνικού
Δικτύου Παρακολούθησης σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα δειγματοληψιών στην ΚΥΑ
140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β), 6 θέσεων στις λίμνες Βεγορίτιδας, Πετρών, Χειμαδίτιδας,
Πολυφύτου, Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας όπου η δειγματοληψία και μεταφορά γίνεται από το
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ΕΚΒΥ.
• Αποστολή προς και επιστροφή από το Γενικό Χημείο του Κράτους των φιαλών δειγματοληψίας
[κατάλληλα συσκευασμένων σε δοχεία (ψυγεία) θερμικών μονώσεων με παγοκυψέλες].
Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό
προϋπολογισμό της πράξης
Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου
(επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί
έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

¹ Για κάθε πρόσθετο συναφές έργο, που έχει υλοποιηθεί/υλοποιείται από το φορέα, συμπληρώνεται νέος πίνακας.

Τίτλος Πράξης

Κωδικός ΟΠΣ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με δειγματοληψίες, υδρομετρήσεις και χημικές
αναλύσεις λοιπών ρύπων σε εφαρμογή της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης
του Ν. 3199/2003 και της ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β) (συμμόρφωση με την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
374342

Προγραμματική Περίοδος

2007-2013

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

562.000€

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο
Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΕΤΠΑ
2012ΣΕ07580247
ΟΧΙ

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου
φορέα)
Διάρκεια (σε μήνες)

48
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Υπεύθυνος Έργου (Πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

ΙΕΒ (Δρ Παναγόπουλος Ανδρέας)
• Επί τόπου υδρομετρήσεις (ποσοτικά στοιχεία) σε θέσεις ποταμών με μόνιμη ή μη μόνιμη ροή,
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θέσεις εμπίπτουν στα Υδατικά Διαμερίσματα
Κεντρικής(10), Ανατολικής(11) και Δυτικής(09) Μακεδονίας.
• Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων ποταμών για το προσδιορισμό της ποιότητάς τους στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εμπίπτουν στα Υδατικά Διαμερίσματα Κεντρικής(10),
Ανατολικής(11) και Δυτικής(09) Μακεδονίας. Οι θέσεις των δειγματοληψιών ορίζονται αναλυτικά
στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β) και από το ΙΕΒ-ΕΘΙΑΓΕ πραγματοποιούνταν
δειγματοληψίες σε θέσεις ποταμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και το 2015.
• Εργαστηριακοί προσδιορισμοί των «Λοιπών Ουσιών» (Ag, B, Ba, Mn, Fe, Sb, V, Th) του Εθνικού
Δικτύου Παρακολούθησης σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα δειγματοληψιών στην ΚΥΑ
140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β), 7 θέσεων στα ποτάμια, όπου η δειγματοληψία και
μεταφορά γίνονταν από το ΙΕΒ-ΕΘΙΑΓΕ και 3 θέσεων στις λίμνες Δοϊράνη, Κορώνεια, Βόλβη, όπου
η δειγματοληψία και μεταφορά γίνονταν από το ΕΚΒΥ.
• Αποστολή προς και επιστροφή από το Γενικό Χημείο του Κράτους των φιαλών δειγματοληψίας
(κατάλληλα συσκευασμένων σε δοχεία (ψυγεία) θερμικών μονώσεων με παγοκυψέλες).

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό
προϋπολογισμό της πράξης

Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου
(επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί
έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

¹ Για κάθε πρόσθετο συναφές έργο, που έχει υλοποιηθεί/υλοποιείται από το φορέα, συμπληρώνεται νέος πίνακας.
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Τίτλος Πράξης

“Περιφέρεια Αττικής - Παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων σε
εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ”

Κωδικός ΟΠΣ

374343

Προγραμματική Περίοδος
Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο
Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

2007-2013
27.250€
ΕΤΠΑ
2012ΣΕ07580249
ΟΧΙ

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου
φορέα)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος Έργου (Πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

48
ΙΕΒ (Δρ Παναγόπουλος Ανδρέας)
Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων ποταμών για το προσδιορισμό της ποιότητάς τους στην
Περιφέρεια Αττικής. Οι θέσεις των δειγματοληψιών ορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 140384/9-92011 (ΦΕΚ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β) έως και το 2015.
Επίσης, από το ΙΕΒ-ΕΘΙΑΓΕ υλοποιούνταν οι εργαστηριακοί προσδιορισμοί των «Λοιπών Ουσιών»
(Ag, B, Ba, Mn, Fe, Sb, V, Th), του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης σύμφωνα με το οριζόμενο
πρόγραμμα δειγματοληψιών στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β), μιας (1) θέσης
στην λίμνη Μαραθώνα όπου όμως η δειγματοληψία και μεταφορά γίνονταν από το ΕΚΒΥ.
Αποστολή προς και επιστροφή από το Γενικό Χημείο του Κράτους των φιαλών δειγματοληψίας
(κατάλληλα συσκευασμένων σε δοχεία (ψυγεία) θερμικών μονώσεων με παγοκυψέλες).

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό
προϋπολογισμό της πράξης
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Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου
(επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί
έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

¹ Για κάθε πρόσθετο συναφές έργο, που έχει υλοποιηθεί/υλοποιείται από το φορέα, συμπληρώνεται νέος πίνακας.

Τίτλος Πράξης

“Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων σε
εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ”

Κωδικός ΟΠΣ

374346

Προγραμματική Περίοδος
Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο
Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

2007-2013
17.900€
ΕΤΠΑ
2012ΣΕ07580248
ΟΧΙ

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου
φορέα)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος Έργου (Πράξης)

48
ΙΕΒ (Δρ Παναγόπουλος Ανδρέας)
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Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

• Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων του Γαϊδουρά ποταμού στη νήσο Ρόδο, στο Υδατικό
Διαμέρισμα Νήσοι Αιγαίου(14) και στη θέση GAIDOURAS_DW [βλέπε ονομασία και
συντεταγμένες θέσης στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β)] για το προσδιορισμό της
ποιότητάς του. Από το ΙΕΒ-ΕΘΙΑΓΕ πραγματοποιούνταν δειγματοληψίες στη παραπάνω θέση μόνο
για το ένα έτος παρακολούθησης.
• Αποστολή προς και επιστροφή από το Γενικό Χημείο του Κράτους των φιαλών δειγματοληψίας
(κατάλληλα συσκευασμένων σε δοχεία (ψυγεία) θερμικών μονώσεων με παγοκυψέλες).

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό
προϋπολογισμό της πράξης
Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου
(επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί
έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

¹ Για κάθε πρόσθετο συναφές έργο, που έχει υλοποιηθεί/υλοποιείται από το φορέα, συμπληρώνεται νέος πίνακας.
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