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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Θ παροφςα Τεχνικι Ζκκεςθ αφορά τον φυςικοχθμικό, μικροβιολογικό και ραδιενεργό 

ζλεγχο του πόςιμου νεροφ, για όλεσ τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ και Συνοικιςμοφσ τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ Ορεςτιάδασ, κακϊσ και τακτικοφσ ελζγχουσ ςτθν είςοδο και ςτθν ζξοδο τθσ 

Μονάδασ Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ ΔΕΥΑΟ, που κα διεξαχκοφν για το υπόλοιπο του ζτουσ 

2021, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 12.445,00 χωρίσ Φ.Ρ.Α. CPV: 71900000-7 

(εργαςτθριακζσ αναλφςεισ). Θ εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν κρίνεται αναγκαία και 

επείγουςα, προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ του 

πόςιμου φδατοσ των δικτφων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ο, κακϊσ και τθσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ 

Λυμάτων, προσ διαςφάλιςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ και τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. 

Οι εργαςίεσ κα περιλαμβάνουν εκτόσ από τθ φυςικοχθμικι, μικροβιολογικι και  

ανάλυςθ ραδιενζργειασ, τα εξισ: Τθ δειγματολθψία και μεταφορά των δειγμάτων με τον 

προβλεπόμενο τρόπο ςε διαπιςτευμζνο εργαςτιριο, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

17025,  με επίςθμο πεδίο εφαρμογισ τθσ διαπίςτευςθσ ςτισ παραμζτρουσ που αναλφει, και 

το οποίο κα εκτελζςει τθν ανάλυςθ. 

Θ διενζργεια των φυςικοχθμικϊν και μικροβιολογικϊν αναλφςεων των παρακάτω 

παραμζτρων, κα πραγματοποιείται κατά ομάδεσ (Ομάδα Α - Δοκιμαςτικι παρακολοφκθςθ, 

Ομάδα Β - Ελεγκτικι παρακολοφκθςθ), όπου ςτην Ομάδα Β (Ελεγκτική Παρακολοφθηςη) 

περιλαμβάνονται οι παρακάτω χημικζσ αναλφςεισ: Συγκζντρωςθ ιόντων υδρογόνου (pH), 

Νιτρικά άλατα (ΝΟ3), Νιτρϊδθ άλατα (ΝΟ2), Αγωγιμότθτα, Χλωριοφχα άλατα (CI), Θειικά 

άλατα (SO4), Φκοριοφχα  άλατα (F), Οξειδωςιμότθτα, Μαγγάνιο (Mn), Νάτριο (Na), Σίδθροσ 

(Fe), Χαλκόσ (Cu), Βόριο (Β), Νικζλιο (Ni), Χρϊμιο (Cr), Χρϊμιο (Cr+6), Αρςενικό (As), Κάδμιο 

(Cd), Υδράργυροσ (Hg), Μόλυβδοσ (Pb), Αργίλιο (Al), Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων (UPLC-

MS-MS & OCI), Υπολειμματικό χλϊριο. Οι Επιμολυντζσ: Αντιμόνιο (Sb), Σελινιο (Se), 

Βενηόλιο, Κυανιοφχα άλατα, Ολικόσ οργανικόσ άνκρακασ (ΤΟC), Ακρυλαμίδιο, Βρωμικά 





άλατα, 1,2-διχλωροαικάνιο, Επιχλωρυδρίνθ, Τετραχλωροαικζνιο και Τριχλωροαικζνιο, 

Βινυλοχλωρίδιο, Ρολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάκρακεσ {βενηο(β)φκορανκζνιο, 

βενηο(λ)φκορανκζνιο, βενηο(θκι)περυλζνιο, ινδενο(1,2,3-γδ)πυρζνιο}, Βενηο-α-πυρζνιο, 

Ολικά τριαλογονομεκάνια {χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεκάνιο, 

βρωμοδιχλωρομεκάνιο} και οι Μικροβιολογικζσ αναλφςεισ: OMX ςτουσ 37 οC & 22 οC, 

Coliforms, E.coli, Enterococci, C.perfringens. 

την Ομάδα Α (Δοκιμαςτική Παρακολοφθηςη) περιλαμβάνονται οι παρακάτω χημικζσ 

αναλφςεισ: pΘ, αγωγιμότθτα, NH4, Θολερότθτα, Χρϊμα, ολικι ςκλθρότθτα, SO4, NO3, Mn, 

Fe, As, Οςμι και γεφςθ ςε πάνελ δοκιμαςτικϊν βάςει ISO STANDARD METHOD, 

Υπολειμματικό Χλϊριο και μικροβιολογικζσ αναλφςεισ: TVC ςτουσ 37 οC & 22 οC, Coliforms, 

E.coli, Enterococci. Για το κζντρο υγείασ Ορεςτιάδασ πρζπει επιπρόςκετα να γίνουν 

μικροβιολογικζσ αναλφςεισ και για τισ εξισ παραμζτρουσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία: «Για το νερό που κυκλοφορεί ςτο εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ νοςοκομείων, 

κλινικϊν, κζντρων υγείασ, οίκων ευγθρίασ, κακορίηονται επιπλζον οι ακόλουκεσ 

παράμετροι: “Pseudomonas aeruginosa” και “Legionella”». 

Οι αναλφςεισ ραδιενζργειασ του πόςιμου φδατοσ περιλαμβάνουν: α)τθν μζτρθςθ τθσ 

ολικισ ενδεικτικισ δόςθσ (α/β ακτινοβολίασ) και ςτισ 8 ηϊνεσ υδροδότθςθσ και β) μζτρθςθ 

ιςοτόπων ουρανίου(U-234 κ U-238)  ςε ηϊνεσ φδρευςθσ ςτισ οποίεσ ο θ ενδεικτικι 

ακτινοβολία α υπερβαίνει το όριο των 01Bq/L. 

 

Οι υπθρεςίεσ αυτζσ εντάςςονται ςτον κωδικό  Κ.Α 61-03-0100 «Αμοιβζσ για 

εργαςτθριακζσ αναλφςεισ και παρακολοφκθςθ επιπζδων ραδιενζργειασ ςτο νερό 

ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ και εργαςτθριακζσ αναλφςεισ Βιολογικοφ κακαριςμοφ Δ.Ε. 

Ορεςτιάδασ» προχπολογιςμοφ 20.000,00 € (περιλαμβάνονται φυςικοχθμικζσ, 

μικροβιολογικζσ, ραδιενζργειασ κακϊσ και ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν από τθν ΕΕΑΕ). Θ 

δαπάνθ κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ, και είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του 

ζτουσ 2021 και εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςτο ποςό των 12.445,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α  

Οι αναλφςεισ μπορεί να μεταβλθκοφν κατά περίπτωςθ μετά από απαίτθςθ τθσ 

Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και ανάλογα με τισ ςυνκικεσ. Ενδεικτικά παρατίκενται οι παρακάτω πίνακεσ 

παραμζτρων που ελζγχονται κατά ομάδεσ: 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Δημοτική Ενότητα Ορεςτιάδασ 
 

ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΝΑ ΕΣΟ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΚΤΑ  
ΠΙΝΑΚΑ Β1 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ Ι ΙΙ 

1.ΟΕΣΤΙΑΔΑ-ΣΑΚΟΣ-
ΡΥΓΟΣ 

20 2 6 1 1 

2.ΘΟΥΙΟ-ΧΕΙΜΩΝΙΟ 8 1 3 1 1 

3.ΛΕΡΤΘ 4 1 3 1 1 

4.ΝΕΟΧΩΙ ΡΑΤΑΓΘ 5 1 3 1 1 

5.ΒΑΛΤΟΣ 2 1 2 1 1 

6.ΧΑΝΔΑΣ 2 1 2 1 1 

7.ΜΕΓ.ΔΟΞΙΡΑΑ 2 1 2 1 1 

8.ΒΙ.ΡΕ. 1 1 1 1 1 

ΤΝΟΛΟ 44 9  8 8 

 
 

Κζντρο Τγείασ 
 

ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΝΑ ΕΣΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΚΤΑ 
Παράρηημα Ι 

Μέρος Α΄-Παρ.3 

Κένηρα Υγείας 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ 

 

ΚΥ Ορεζηιάδας 2 2  

ΤΝΟΛΟ   2 

 

 

 

Για τισ τακτικζσ αναλφςεισ ςτθ Μονάδα Επεξεργαςίασ Λυμάτων που λειτουργεί θ ΔΕΥΑ 

Ορεςτιάδασ κα πραγματοποιθκοφν αναλφςεισ ςτθν είςοδο και ςτθν ζξοδο τθσ Μονάδασ. 

Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ 5673/400 ΦΕΚ Βϋ 192/14.03.1997 οι αναλφςεισ κα 

αφοροφν: 

Α)  για τθν είςοδο τισ παραμζτρουσ: {pH, Cl-, BOD, COD, TSS, NO3-N, NO2-N, NH4-N, N-

Kjeldahl, SO4, P-Total} 

Β)  για τθν ζξοδο τισ παραμζτρουσ: {pH, Cl-, BOD, COD, TSS, NO3-N, NO2-N, NH4-N, N-

Kjeldahl, SO4, P-Total} κακϊσ και τισ μικροβιολογικζσ παραμζτρουσ: {T. Coliforms, F. 

Coliforms, E.Coli} 

 

 

Πλεσ οι αναλφςεισ κα πρζπει να διενεργθκοφν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 

(ΚΥΑ Γ1(δ)/67322 ΦΕΚ Β’ 3282 από 19 Σεπτεμβρίου 2017 για τισ αναλφςεισ ςτο νερό 

ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, κακϊσ και ΚΥΑ 5673/400 ΦΕΚ Β’ 192 από 14 Μαρτίου 1997 για 

τισ αναλφςεισ ςτα δείγματα από τθν Μονάδα Επεξεργαςίασ Λυμάτων). 

Το εργαςτιριο του Ρρομθκευτι κα πρζπει να διακζτει τισ απαραίτθτεσ διαπιςτεφςεισ 

για το ςφνολο των πεδίων ανάλυςθσ, κακϊσ επίςθσ και να είναι εξουςιοδοτθμζνο από τθν 

Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΕΑΕ) ωσ «εργαςτιριο ανάλυςθσ δειγμάτων», για 

τθν διενζργεια των αναλφςεων αδιενζργειασ Ι & ΙΙ. 

Σε περίπτωςθ που παρατθρθκεί ςθμαντικι απόκλιςθ μίασ ι περιςςοτζρων παραμζτρων 

ςε ςχζςθ με παλαιότερεσ μετριςεισ, ςτισ αναλφςεισ που κα παραδϊςει ο Ρρομθκευτισ 





ςτον Φορζα, δφναται ο Φορζασ να ηθτιςει επανζλεγχο των αναλφςεων αυτϊν από τον 

Ρρομθκευτι χωρίσ κάποια επιπρόςκετθ επιβάρυνςθ για τον Φορζα. Ο Ρρομθκευτισ είναι 

υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτον επανζλεγχο, να ενθμερϊςει τον Φορζα και να 

επικαιροποιιςει το ςχετικό ζγγραφο δθλ. τθν Ζκκεςθ δοκιμϊν κακϊσ και να τθν αποςτείλει 

ςτον Φορζα. 

 

Ρζραν των αναλφςεων που προκφπτουν από τουσ ανωτζρω πίνακεσ θ ΔΕΥΑΟ, για 

λόγουσ κάλυψθσ πικανϊν εκτάκτων αναγκϊν ι νζων γεωτριςεων που πρόκειται να 

προκφψουν, προςαυξάνει τισ αναλφςεισ αφενόσ τθσ ομάδασ Α (δοκιμαςτικζσ) κατά 20, από 

44 ςε 64, αφετζρου αυτζσ τθσ ομάδασ Β (ελεγκτικζσ) κατά 5, από 9 ςε 14, κακϊσ και τισ 

αναλφςεισ που αφοροφν το κζντρο υγείασ κατά 1, από 2 ςε 3. 

Κατόπιν αυτοφ οι αναλφςεισ διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

 

ΣΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΕΩΝ    

α) Νερό ανθρώπινησ κατανάλωςησ   

Σφνολο δοκιμαςτικϊν αναλφςεων (Ομάδα Α): [44] 64 

Σφνολο ελεγκτικϊν αναλφςεων (Ομάδα Β): [9] 14 

Σφνολο αναλφςεων ραδιενζργειασ Ι: [8] 8 

Σφνολο αναλφςεων ραδιενζργειασ ΙΙ: [8] 8 

 

Σφνολο αναλφςεων Κζντρου Υγείασ: [2] 3 

 

β) Μονάδα Επεξεργαςίασ Λυμάτων  

  

ΜΕΛ - ΕΙΣΟΔΟΣ  12 

ΜΕΛ - ΕΞΟΔΟΣ  12 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

α) Νερό ανθρώπινησ κατανάλωςησ      

ΕΙΔΟ μ.μ. μ.  €/μ. € 

Σφνολο δοκιμαςτικϊν αναλφςεων (Ομάδα Α): τεμ. 64 Χ 35 2.240 

Σφνολο ελεγκτικϊν αναλφςεων (Ομάδα Β): τεμ. 14 Χ 300 4.200 

Σφνολο αναλφςεων ραδιενζργειασ Ι: τεμ. 8 Χ 150 1.200 

Σφνολο αναλφςεων ραδιενζργειασ ΙΙ: τεμ. 8 Χ 280   2.240 

 

Σφνολο αναλφςεων Κζντρου Υγείασ: 

          

   τεμ. 3 Χ 35             105 

ΣΥΝΟΛΟ     9.985 

 

β) Μονάδα Επεξεργαςίασ Λυμάτων  

     

ΜΕΛ - ΕΙΣΟΔΟΣ τεμ. 12 Χ 90 1.080 

ΜΕΛ - ΕΞΟΔΟΣ τεμ. 12 Χ 115 1.380 

ΣΥΝΟΛΟ     2.460 

 

 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ      12.445,00 

ΦΠΑ 24%        2.986,8 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ      15.431,8 

 





ημείωςη: Στο κόςτοσ των αναλφςεων ραδιενζργειασ ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ για τθν 

ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ από τθν ΕΕΑΕ. 

Το εργαςτιριο του Ρρομθκευτι κα πρζπει να διακζτει τισ απαραίτθτεσ διαπιςτεφςεισ 

για το ςφνολο των πεδίων ανάλυςθσ, κακϊσ επίςθσ και να είναι εξουςιοδοτθμζνο από τθν 

Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΕΑΕ) ωσ «εργαςτιριο ανάλυςθσ δειγμάτων», για 

τθν διενζργεια των αναλφςεων αδιενζργειασ Ι & ΙΙ. 

Θ προμικεια κα διενεργθκεί με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016, αφοφ προθγθκεί πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ, που κα αποςταλεί προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ, για τθν κατάκεςθ 

οικονομικϊν προςφορϊν μζςω τθσ απαιτοφμενθσ δθμοςιοποίθςθσ τθσ. 

 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ: 

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

2. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α1): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

3. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α’) Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ. 

 

 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          ΟΡΕΣΙΑΔΑ  01/02/2020 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΘΛΙΑΣΚΟΡΟΥΛΟΣ ΡΑΣΧΑΛΘΣ 

ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




