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    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από τον Δήμο Θέρμου και αναφέρεται στις χημικές -  

μικροβιολογικές αναλύσεις  νερών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Θέρμου  για τα έτη 

2020-2021.  

Η σύνταξη της μελέτης, έγινε σύμφωνα με: 

1. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α 

114/08.06.2006). 

2. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών». 

3. Ο έλεγχος του νερού θα γίνει με βάσει την Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322, με ΦΕΚ 3282 / Β’ 

τεύχος / 19.9.2017 : «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» καθώς και 

κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. 

4. Την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του 

πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016. 

5. Την Εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ 42736/16-5-14/Υπουργείο Υγείας για την "Παρακολούθηση 

της Ποιότητας του Πόσιμου Ύδατος 

6. Καθώς επίσης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές 

λεπτομέρειες της εργασίας του τίτλου καθώς και τα χρηματικά όρια που 

ορίζονται για της απευθείας αναθέσεις 

 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α, θα 

καλυφθεί από ιδίους πόρους και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 

2020,2021 με  κωδικό K.A 25- 7425.001 και είναι μοναδική για αυτές τις εργασίες. 

Ο τρόπος ανάθεσης της εργασίας είναι με απ΄ ευθείας ανάθεση δεδομένου ότι δεν 

υπερβαίνει τα επιτρεπτά χρηματικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του 

Ν.2362/1995, όπως αναπροσαρμόσθηκαν με την υπ. Αρ.35130/739/09-08-2010 Απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. 



 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

 Εργασίες που περιλαμβάνονται : 

1. Τις Αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Α 

2. Τις Αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Β 

3. Την Ανάλυση Ραδιενέργειας 

4. Τις Αναλύσεις Ενδεικτικές - βαρέων μετάλλων 

 

Η εργασία ελέγχου του πόσιμου νερού θα εκτελείται έντεχνα από τον ανάδοχο σύμφωνα 

με την Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται σε προγραμματισμένη βάση. Παρακάτω, 

αναφέρονται οι αριθμοί των δειγμάτων που θα ληφθούν καθώς και οι αναλύσεις που θα 

πραγματοποιηθούν.   

Επισημαίνεται ότι στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η λήψη των 

δειγμάτων και η μεταφορά τους στο εργαστήριο. Ο εξοπλισμός είναι ευθύνη του 

αναδόχου. 

 

1. ΟΜΑΔΑ Α 

Για τις αναλύσεις με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Α θα εξεταστούν  52  δείγματα νερού 

τα οποία θα προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Θέρμου. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 52 δείγματα ΟΜΑΔΑΣ Α 

2. ΟΜΑΔΑ Β 

Για τις αναλύσεις με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Β θα εξεταστούν  40 δείγματα νερού 

τα οποία θα προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Θέρμου. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 40 δείγματα ΟΜΑΔΑΣ Β 

3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Για τις αναλύσεις για ραδιενέργεια θα εξεταστούν 5 δείγματα νερού τα οποία θα 

προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Θέρμου. 

Θα εκδοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 5 δείγματα ΓΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ-ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Για τις αναλύσεις με τις παραμέτρους των βαρέων μετάλλων θα εξεταστούν  2  δείγματα 

νερού τα οποία θα προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Θέρμου. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 2 δείγματα για ανάλυση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ- ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΟΜΑΔΑ Α 

 Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού της ΟΜΑΔΑΣ Α θα πρέπει οι αναλύσεις της 

ΟΜΑΔΑΣ Α να είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ.(εξαιρούνται οσμή και γεύση).  

2. ΟΜΑΔΑ Β 

 Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού της ΟΜΑΔΑΣ Β θα πρέπει οι αναλύσεις της 

ΟΜΑΔΑΣ Β να είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ . 

3.  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού για ραδιενέργεια θα ελέγχονται οι παρακάτω 

παράμετροι: 

Ολική α και ολική β ακτινοβολία (Bq/l), Ουράνιο 234 (234U, Bq/L), Ουράνιο 238 (238U, Bq/L). 

Για τις παραμέτρους της Ραδιενέργειας το εργαστήριο που θα αναλάβει θα πρέπει να 

είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ και εξουσιοδοτημένο από την ΕΕΑΕ 

 

4.  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ- ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  

Για την διαδικασία ελέγχου ενδεικτικών παραμέτρων και βαρέων μετάλλων του πόσιμου 

νερού  θα πρέπει οι αναλύσεις της να είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ.  

5.  ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Τα αποτελέσματα θα παραδίνονται και σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική 

αλληλογραφία {e-mail}, με τις παρατηρήσεις που πρέπει να επισημανθούν, από το 

επιστημονικό επιτελείο του εργαστηρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  ΟΜΑΔΑΣ Α 

(Σύμφωνα με ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017) 

Παράμετροι Ανάλυσης 

Αριθμός αποικιών στους 22οC pH 

Αριθμός αποικιών στους 37οC Αγωγιμότητα 

Ολικά κολοβακτηριοειδή (coliforms) Θολότητα 

Escherichia coli Οσμή (οργανοληπτικά) 

Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης 

(intestinalEnterococci) 
Γεύση (οργανοληπτικά) 

Ελεύθερο (υπολειμματικό) χλώριο Χρώμα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  ΟΜΑΔΑΣ Β 

(Σύμφωνα με ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017) 

 

Χρώμιο (Cr) Βενζόλιο  

Χαλκός (Cu) Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) 1,2 Διχλωροαιθάνιο(EDC) 

Υδράργυρος (Hg) 
Επιχλωρυδρίνη 
(C3H5ClO) 

Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) 

Νικέλιο (Ni) Αντιμόνιο (Sb) 

Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) 

 Χλωροφόρμιο (CHCl3) 

 Βρωμοφόρμιο (CHBr3)  

 Βρωμοδιχλωρομεθάνιο 
(CHBrCl2) 

 Διβρωμοχλωρομεθάνιο 
(CHBr2Cl) 

Σελήνιο (Se) Αρσενικό (As) 

Τρι- &Τετρα- χλωροαιθένιο 

 Τριχλωροαιθένιο (TCE) 

 Τετραχλωροαιθένιο (PCE) 

Βρωμικά(BrO3) Βόριο (B) Βενζο(α)πυρένιο 

Κυανιούχα (CN) Μόλυβδος (Pb) 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες (PAH) 

 Βενζο(β)φθορανθένιο 

 Βενζο(κ)φθορανθένιο 

 Βενζο(g,h,i)περυλένιο 

 Ινδενο(1,2,3 c,d)πυρένιο 

Φθοριούχα 
Κάδμιο(Cd) 
 

Παρασιτοκτόνα 

Νιτρικά (NO3) Νιτρώδη Σύνολο Παρασιτοκτόνων 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Αναλύσεις Ραδιενέργειας Νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

(ΚΥΑ 1057/2016) 

 

Παράμετρος 

Μέτρηση ολικής                α/β ακτινοβολίας 

Μέτρηση ισοτόπων του ουρανίου   (U-238 

&U -234) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ενδεικτικές παράμετροι - Ανάλυση βαρέων μετάλλων 

Αμμώνιο Αργίλιο 

Θειικά Σίδηρος 

Χλωριούχα Μαγγάνιο 

Προσδιορισμός 

Επιφανειοδραστικών 

Παραγόντων (Κατιοντικά 

Απορρυπαντικά) 

Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών 

Παραγόντων (Μη ιοντικά Απορρυπαντικά) 

Προσδιορισμός 

Επιφανειοδραστικών 

Παραγόντων (Ανιονικά 

Απορρυπαντικά) 

Βάριο (Ba) 

Λίθιο (Li) Θάλιο (TI) 

 

 

                                                                                                                   ΘΕΡΜΟ 21/8/2020 
                                                                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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