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1. ΣΔΥΛΗΘΖ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

 
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη νη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο λεξνχ απφ φιεο ηηο 

πεγέο θαη γεσηξήζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πφζε, γηα έλα έηνο. 

Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ 

Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 71900000-7 (Δξγαζηεξηαθέο ππεξεζίεο). 

Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα φια ηα ηκήκαηα. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 59.470,40 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 47.960,00 €, 

ΦΞΑ : 11.510,40€). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε 12κήλεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

δίδεηαη Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο. 

Ππγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο  πεξηιακβάλνπλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ λεξνχ ηηο εμήο 

παξακέηξνπο: 

 Παπάμεηποι ηηρ ομάδαρ Α 

Δμεηαδφκελεο παξακέηξνη : Escherichia coli (E coli), εληεξφθνθθνη, 

θνινβαθηεξηνεηδή, αξηζκφο απνηθηψλ ζε 22νC θαη 37νC, ρξψκα, ζνιφηεηα, 

γεχζε, νζκή, pH, αγσγηκφηεηα θαη ππνιεηκκαηηθφ ριψξην.  

 

 Παπάμεηποι ηηρ ομάδαρ Β 

Δμεηαδφκελεο παξακέηξνη : αθξπιακίδην, αληηκφλην, αξζεληθφ, βελδφιην, 

βελδν-α-ππξέλην, βφξην, βξσκηθά, θάδκην, ρξψκην, ραιθφο, θπαληνχρα, 1,2-

δηρισξναηζάλην, επηρισξπδξίλε, θζνξηνχρα, κφιπβδνο, πδξάξγπξνο, ληθέιην, 

ληηξηθά, ληηξψδε, παξαζηηνθηφλα (ζεκείσζε 5 θαη 6 ηνπ πίλαθα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο [1]), ζχλνιν παξαζηηνθηφλσλ, πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί 

πδξνγνλάλζξαθεο (ζεκείσζε 8 ηνπ πίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο [1]), 

ζειήλην, ηεηξαρισξναηζέλην θαη ηξηρισξναηζέλην, νιηθά ηξηαινγνλνκεζάληα, 

βηλπινρισξίδην πιένλ αξγίιην, ακκψλην, ρισξηνχρα, Clostridium perfringens 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπνξίσλ), ζπγθέληξσζε ηφλησλ πδξνγφλνπ, 

ζίδεξνο, καγγάλην, νμεηδσζηκφηεηα, ζεηηθά, λάηξην, νιηθή ζθιεξφηεηα, νιηθφο 

νξγαληθφο άλζξαθαο (TOC) θαη εμαζζελέο ρξψκην   

 

 Ραδιενέπγεια  

Δμεηαδφκελεο παξακέηξνη : Νιηθή α & β αθηηλνβνιία, ηζφηνπα νπξαλίνπ (U-

234 & U-238)  

 

1.2. Ηζρχνπζα Λνκνζεζία 

 

Ρν Θεζκηθφ Ξιαίζην γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

1. Ρελ Απφθαζε κε Αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ. 67322 (ΦΔΘ 3282/Β/2017) Ξνηφηεηα 

λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Νδεγίαο 98/83/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 3εο  
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Λνεκβξίνπ 1998, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία (Δ) 2015/1787 (L260, 

7.10.2015) 

2. Ρελ Απφθαζε κε Αξηζκ. Ξ/112/1057/2016 (ΦΔΘ 241/Β/2016) Θέζπηζε 

απαηηήζεσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ξαδηελεξγέο νπζίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

Νδεγία 2013/51/ΔΟΑΡΝΚ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Νθησβξίνπ 2013.  

3. Ρελ εγθχθιην κε αξηζ. πξση. Γ1/Γ.Ξ.νηθ.28158/15-4-2016 Ξαξαθνινχζεζε 

πνηφηεηαο λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο σο πξνο ηηο ξαδηελεξγέο νπζίεο πνπ 

πεξηέρεη. 

4. Ρα άξζξα 8 έσο 17 ηνπ γεηνλνκηθνχ Θαλνληζκνχ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κέηξα 

πξνζηαζίαο πεγψλ πδξνιεςίαο θαη ζπζηεκάησλ χδξεπζεο. 

5. Ρελ Γ3α/761/68 γ. Γηάηαμε , φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί (ΦΔΘ 189/68 Β, 988/74 

Β) πνπ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πεπζχλσλ φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη . 

6. Ρελ Κ/5673/57 (ΦΔΘ 5/58Β) γ. Γηάηαμε, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο 

απνιχκαλζεο ηνπ λεξνχ χδξεπζεο. 

1.3 Κεηξήζεηο παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο λεξνχ 

 

Πχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ε παξαθνινχζεζε ηνπ λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη 

γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζα δηελεξγεζεί κε ηα νξηδφκελα  ζηα Ξαξαξηήκαηα I 

θαη ΗΗ ηεο Απφθαζεο Γ1(δ)/ΓΞ νηθ. 67322 θαη κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 

5393/16.12.19 (ΑΓΑ:Τ7Λ07ΙΒ-ΜΟΣ) Έληαμε ηεο Ξξάμεο «ΠΛΡΑΜΖ ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΔΠΖΠ (MASTER PLAN) ΓΖΚΝ ΘΑΠΝ ΘΑΗ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ 

ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΔΟΝ» κε Θσδηθφ ΝΞΠ 5041440 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

«Αλαηνιηθή Καθεδνλία Θξάθε 2014-2020». 

 

1.4 Κεηξήζεηο  δεηγκαηνιεςηψλ 

 

Ζ ΓΔΑΘ είλαη ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ησλ παξαθάησ 

Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θάζνπ θαη θαη αληηζηνηρία ησλ Εσλψλ Ξαξνρήο Ύδξεπζεο: 

Υο Εψλε Ξαξνρήο Ύδξεπζεο (ΕΞ) λνείηαη κηα γεσγξαθηθά θαζνξηζκέλε πεξηνρή 

εληφο ηεο νπνίαο ην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο εηζέξρεηαη απφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο πεγέο θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πεξίπνπ 

νκνηφκνξθε. 

Ζ πδξνδφηεζε ησλ ππφ κειέηε ΕΞ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππφγεηα χδαηα (πεγέο, 

γεσηξήζεηο). Πηελ παξνχζα θάζε θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ, ε πεξηνρή κειέηεο έρεη ρσξηζηεί ζε δχν (2) ΕΞ σο 

εμήο: 

Α) ΕΞ1: Πχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα φγθν λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη ή παξάγεηαη 

εκεξεζίσο  εληφο ηεο δψλεο παξνρήο γηα ιηγφηεξα ή κέρξη 100 θπβηθά, ν αξηζκφο 

ησλ δεηγκαηνιεςηψλ αλά έηνο γηα ηελ νκάδα Α, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πεξεζίαο, θαη κέζσ ελφο εθηελνχο δηθηχνπ αγσγψλ χδξεπζεο 

θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ αληίζηνηρσλ νηθηζκψλ. 

Β) ΕΞ2: Πχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα φγθν λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη ή παξάγεηαη 

εκεξεζίσο  εληφο ηεο δψλεο παξνρήο γηα φγθν απφ 101 κέρξη θαη 1000 θπβηθά, ν 

αξηζκφο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ αλά έηνο  γηα ηελ νκάδα Β, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 
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πξνυπνινγηζκφ ηεο πεξεζίαο, θαη κέζσ ελφο εθηελνχο δηθηχνπ αγσγψλ χδξεπζεο 

θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ αληίζηνηρσλ νηθηζκψλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο θαζνξηζκνχ ηεο ειάρηζηεο ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςηψλ θαη 

αλαιχζεσλ παξαηίζεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1 ν φγθνο λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη εκεξεζίσο 

εληφο θάζε ΕΞ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εκεξήζησλ φγθσλ λεξνχ ηνπ Ξίλαθα 1 ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

αξηζκφο θαηνίθσλ θάζε ΕΞ, κε ηελ παξαδνρή φηη ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε 

λεξνχ είλαη 200 l/εκέξα. 

 

Πίνακαρ 1: Ζκεξήζηνη φγθνη λεξνχ πνπ δηαλέκνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

 

ΟΗΘΗΚΟ ΚΟΛΗΚΟ ΠΙΖΘΤΚΟ 
ΘΑΣΑΛΑΙΧΖ 

m3/ημέπα 

ΑΡΗΘΚΟ 

ΓΔΗΓΚΑΣΧΛ 

ΟΚΑΓΑ Α 

ΑΡΗΘΚΟ 

ΓΔΗΓΚΑΣΧΛ 

ΟΚΑΓΑ Β 

Ιηκέλαο  3240 648 4 1 

Οαρψλη  446 89 1 1 

Πθ. Οαρσλίνπ 283 57 1 1 

Ξξίλνο Πειάδη & 

Ξξίλνο Κεηαιιείν 1211 242 8 2 

Πθ. Ξξίλνπ 156 31 1 1 

Θαδαβήηηα  56 11 2 2 

Πσηήξνο  19 4 1 1 

Πθ. Πσηήξνο  376 75 1 1 

Θαιιηξάρε 452 90 1 1 

Πθ. Θαιιηξάρεο  566 113 4 1 

Καξηέο  158 32 1 1 

Πθ. Καξηέο  379 76 1 1 

Ιηκελάξηα (2) 2471 494 8 2 

Θενιφγνο  636 127 4 1 

Ξνηφο  815 163 4 1 

Θνίλπξα  110 22 1 1 

Αζηξίο - Ξαξαιία 

Αζηξίδαο 130 26 1 1 

Θπκσληά - Αιπθή  71 14 1 1 

Θάζηξν  9 2 1 1 

Ξνηακηά  1384 277 4 1 

Πθ. Ξνηακηάο  

 

 4 1 

Ξαλαγία  725 145 4 1 

Πθ. Ξαλαγίαο  77 15 1 1 

 

ΠΙΖΘΟ 

ΓΔΗΓΚΑΣΟΙΖΦΗΧΛ/ΕΧΛΖ 

 

59 26 
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ςνολικά ζημεία ςδπολητίαρ ανά καηηγοπία 

 

 
 

 

 

1.5 Δθηέιεζε κεηξήζεσλ 

 

1.5.1 Παπακολούθηζη ζηην πηγή 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ζηελ πεγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε πεγή ην λεξφ ηεο νπνίαο 

πξννξίδεηαη γηα ηελ χδξεπζε ηεο ΕΞ. Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ βαζίδεηαη ζηηο 

πξνβιέςεηο ηεο ΘΑ Αξηζκ. 39626/2208/Δ130 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε θαη εηδηθφηεξα ηα 

αλαθεξφκελα ζηα Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο 

ηεο ΘΑ Αξηζκ. νηθ. 140384/2011. Ζ ηειηθή επηινγή ησλ παξακέηξσλ θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςίαο ζα νξίδνληαη ζηνλ Δγθεθξηκέλν Νδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ 

Πρεδίνπ Αζθάιεηαο Λεξνχ. Πηνλ παξαθάησ Ξίλαθα παξαηίζεηαη ν ειάρηζηνο 

αξηζκφο παξακέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζε θάζε ζεκείν 

πδξνιεςίαο θάζε ΕΞ.  

Πηνλ παξαθάησ Ξίλαθα παξαηίζεληαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο παξακέηξσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζε θάζε ζεκείν πδξνιεςίαο θάζε ΕΞ κε ζπρλφηεηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο εηεζίσο γηα ηελ πεξίπησζε ππφγεησλ πδάησλ. 

 

Ξαξάκεηξνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζηελ Ξεγή 

 
 

1.5.2 Παπακολούθηζη ζηον καηαναλυηή 

 

Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο (ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017, ηεχρνο Β’ 3282), 

παξαθνινπζνχληαη δχν νκάδεο παξακέηξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο: 

 κηθξνβηνινγηθέο θαη ρεκηθέο παξακέηξνπο ηνπ Ξίλαθα 3 (Ξαξάξηεκα Η, Κέξνο 

Α θαη Β ηεο ΘΑ Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017), πνπ έρνπλ άκεζε ζεκαζία 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Α ΗΜΕΙΑ ΤΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ 

ΟΜΑΔΑ Α

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1 ΠΗΓΕ (56) 112 56 0

2 ΓΕΩΣΡΗΕΙ (40) 80 40 0

Β ΒΡΤΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 59 26 26

ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 
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γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη πνπ θαζνξίδνπλ αλ ην 

λεξφ είλαη θαζαξφ θαη πγηεηλφ, θαη  

 ελδεηθηηθέο παξακέηξνπο ηνπ Ξίλαθα 4 (Ξαξάξηεκα Η, Κέξνο Γ ηεο ΘΑ αξηζκ. 

Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017), πνπ ελψ κεκνλσκέλα δελ εκθαλίδνπλ 

θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ε παξνπζία ηνπο παξέρεη ζαθείο ελδείμεηο 

κεηαβνιψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηελ ελδερνκέλε αλάγθε 

επαλνξζσηηθψλ δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ε πγεία ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πξνγξακκάησλ 

παξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2, άξζξνπ 7 ηεο ΘΑ 

αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017 ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο ίδηαο ΘΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην 

Πρέδην Αζθάιεηαο Λεξνχ πεξηιακβάλεηαη θαη ε Ππκπιεξσκαηηθή Ξαξαθνινχζεζε 

ηνπ Κέξνο Δ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κεηξήζεσλ γηα νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαζνξίδεηαη 

αλψηεξε απνδεθηή ηηκή θαη πηζηεχεηαη απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο φηη ελδέρεηαη λα 

βξίζθνληαη ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε πνζφηεηεο ή αξηζκνχο πνπ 

απνηεινχλ ελδερφκελν θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

Γηα ηηο απαηηνχκελεο δεηγκαηνιεςίεο θαη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ηζρχνπλ νη 

παξαθάησ ειάρηζηεο απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο: 

 Νη δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη ζηα ζεκεία ηήξεζεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017 θαη ηεξψληαο 

ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ, Κέξνο Γ ηεο ίδηαο ΘΑ. 

 Θα παξαθνινπζνχληαη ηνπιάρηζηνλ νη παξάκεηξνη ησλ Νκάδσλ Α θαη Β πνπ 

νξίδνληαη ζην Κέξνο Β’, Πεκείν 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο ΘΑ αξηζκ. 

Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο παξακέηξνπο ηεο 

Νκάδαο Β δχλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθέο παξάκεηξνη ηνπ Κέξνπο Γ’ 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο ίδηαο ΘΑ, θαζψο θαη ελδεηθηηθέο παξάκεηξνη πνπ 

απαξηζκνχληαη ζην Κέξνο Δ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο ίδηαο ΘΑ, κφλνλ 

θαηφπηλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ, 

Κέξνο Γ’ ηεο ίδηαο ΘΑ. 

 Ζ ειάρηζηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη αλαιχζεσλ παξακέηξσλ ησλ 

Νκάδσλ Α θαη Β ζα είλαη ε νξηδφκελε ζην Κέξνο Β’, ζεκείν 3 ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017. Ζ ειάρηζηε 

ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη αλαιχζεσλ παξακέηξσλ ηνπ Κέξνπο Δ ηεο 

ίδηαο ΘΑ ζα είλαη απηή ηεο Νκάδαο Β. 

 Θάζε παξέθθιηζε απφ ηηο παξακέηξνπο θαη ηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ζα 

είλαη δπλαηή ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη δηελεξγεζεί εθηίκεζε 

θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ, Κέξνο Γ’ ηεο ΘΑ 

αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ.67322/06.09.2017. 

 Νη κέζνδνη αλάιπζεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ 

νηθ.67322/06.09.2017. Πην πιαίζην απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ηα ηδησηηθά 

εξγαζηήξηα πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ 

ζα πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλα θαηά ην πξφηππν EN ISO/IEC 17025 ή άιιν 

ηζνδχλακν δηεζλψο απνδεθηφ πξφηππν απφ ην ΔΠΓ ή άιιν θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηε Ππκθσλία Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Γηαπίζηεπζεο γηα ηηο δνθηκέο (EA-MLA testing). 

Ζ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαθνινχζεζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα 

(12) κήλεο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ελφο εηήζηνπ θχθινπ παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα 

ζρεκαηηζηεί κία ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επηδέρεηαη απφ ηηο επνρηαθέο ή ηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο. 

Κε ηε ζχληαμε αλαθνξψλ παξαθνινχζεζεο γηα θάζε ΕΞ, ε νκάδα εξγαζίαο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ηελ επηηπρία ησλ κέηξσλ ειέγρνπ πνπ 

έρνπλ ιεθζεί. 
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Γηα θάζε ΕΞ ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ηφζεο αλαθνξέο παξαθνινχζεζεο φζεο θαη 

νη δεηγκαηνιεςίεο. Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ 

νηθ.67322/06.09.2017 πξνθχπηεη ν εμήο ειάρηζηνο αξηζκφο δεηγκάησλ αλά ΕΞ. 

 

Δλάσιζηορ εηήζιορ απιθμόρ δειγμάηυν 

 

Α/Α ΔΗΓΟ 

ΑΡΗΘΚΟ 

ΓΔΗΓΚΑ-ΣΧΛ 

ΟΚΑΓΑ Α 

ΑΡΗΘΚΟ 

ΓΔΗΓΚΑ-

ΣΧΛ 

ΟΚΑΓΑ Β 

1 ΞΙΖΘΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΥΛ/ΕΥΛΖ 59 26 

 

Δπηπξφζζεηα, ζα δεκηνπξγεζεί ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο κεραληζκφο πνπ ζα 

ζπιιέγεη ηδησηηθά δείγκαηα ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ 

νηθ.67322/06.09.2017, Κέξνο Β, ζεκείν 4. 

Δπίζεο, απφ ην θάζε ζηάδην ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο θάζε ΕΞ, ζα πξέπεη λα 

ζπληάζζνληαη κεληαίεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνπ λεξνχ ζε θάζε 

ζηάδην π.ρ. θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ζηε κνλάδα ρισξίσζεο. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφλ, ππάξρεη νινθιεξσκέλνο έιεγρνο ζρεηηθά κε ηηο 

εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηελ πνηφηεηα πφζηκνπ λεξνχ, αθφκε 

θαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ ζπκβάλησλ. 

 

1.6 πνρξεψζεηο Δξγαζηεξίνπ 

 

Ρν εξγαζηήξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ειέγρνπο ζα πξέπεη: 

Α) λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ’ αξηζ. 

Ξ/112/1057/2016/1.2.2016 ΘΑ θαη  

Β) λα είλαη δηαπηζηεπκέλν θαηά ην πξφηππν ΔΛ ISO/IEC 17025 απφ ην ΔΠΓ.   

Γ) λα έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ λεξνχ 

αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο σο πξνο ηηο ξαδηελεξγέο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ 

απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξία Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) 

Ξξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο ζε  παξακέηξνπο 

εθηφο πεδίνπ δηαπίζηεπζεο, δελ ζα αμηνινγνχληαη θαη ζα ζεσξεζνχλ ζαλ λα κελ 

ππνβιήζεθαλ. Πηε πεξίπησζε δήισζεο ζπλεξγαζίαο κε άιιν Δξγαζηήξην, πνπ 

θαιχπηεη ην θξηηήξην ηνπ πεδίνπ δηαπίζηεπζεο ηεο παξακέηξνπ, ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ηφζν ηα πεδία δηαπίζηεπζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη 

ην κεηαμχ ηνπο ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα αλαθέξεη ηηο δηαπηζηεπκέλεο αλαιχζεηο πνπ 

ζα αλαιάβεη λα εθηειέζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πνπ ζα ζηείιεη 

πξνζθνξά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2. ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ 

 

 
Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε  ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 47.960,00 επξψ πιένλ Φ.Ξ.Α. 

24% (11.510,40 επξψ) δειαδή ζςνολικά 59.470,40 εςπώ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 

 

CPV :71900000-7 (Δξγαζηεξηαθέο ππεξεζίεο). 
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3. ΔΗΓΗΘΖ  ΤΓΓΡΑΦΖ  ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΛ 

 

Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη νη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο λεξνχ απφ φιεο ηηο 

πεγέο θαη γεσηξήζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πφζε, γηα έλα έηνο. 

Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ 

Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 71900000-7 (Δξγαζηεξηαθέο ππεξεζίεο). 

 

Ζ ΓΔΑΘ δηαρεηξίδεηαη ζε ζχλνιν, 56 πεγέο θαη 40 γεσηξήζεηο γηα ηελ πδξνδφηεζε 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ λεζηνχ. Νη έιεγρνη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν ζηα ζεκεία πδξνιεςίαο (πεγέο θαη γεσηξήζεηο) φζν ζηηο 

βξχζεο ησλ θαηαλαισηψλ.        

Ρα δείγκαηα ιακβάλνληαη θαη πθίζηαληαη επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 

ISO 19458.  

 
Ππγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο  πεξηιακβάλνπλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ λεξνχ ηηο εμήο 

παξακέηξνπο: 

 Παπάμεηποι ηηρ ομάδαρ Α 

Δμεηαδφκελεο παξακέηξνη : Escherichia coli (E coli), εληεξφθνθθνη, 

θνινβαθηεξηνεηδή, αξηζκφο απνηθηψλ ζε 22νC θαη 37νC, ρξψκα, ζνιφηεηα, 

γεχζε, νζκή, pH, αγσγηκφηεηα θαη ππνιεηκκαηηθφ ριψξην.  

 

 Παπάμεηποι ηηρ ομάδαρ Β 

Δμεηαδφκελεο παξακέηξνη : αθξπιακίδην, αληηκφλην, αξζεληθφ, βελδφιην, 

βελδν-α-ππξέλην, βφξην, βξσκηθά, θάδκην, ρξψκην, ραιθφο, θπαληνχρα, 1,2-

δηρισξναηζάλην, επηρισξπδξίλε, θζνξηνχρα, κφιπβδνο, πδξάξγπξνο, ληθέιην, 

ληηξηθά, ληηξψδε, παξαζηηνθηφλα (ζεκείσζε 5 θαη 6 ηνπ πίλαθα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο [1]), ζχλνιν παξαζηηνθηφλσλ, πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί 

πδξνγνλάλζξαθεο (ζεκείσζε 8 ηνπ πίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο [1]), 

ζειήλην, ηεηξαρισξναηζέλην θαη ηξηρισξναηζέλην, νιηθά ηξηαινγνλνκεζάληα, 

βηλπινρισξίδην πιένλ αξγίιην, ακκψλην, ρισξηνχρα, Clostridium perfringens 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπνξίσλ), ζπγθέληξσζε ηφλησλ πδξνγφλνπ, 

ζίδεξνο, καγγάλην, νμεηδσζηκφηεηα, ζεηηθά, λάηξην, νιηθή ζθιεξφηεηα, νιηθφο 

νξγαληθφο άλζξαθαο (TOC) θαη εμαζζελέο ρξψκην   

 

 Ραδιενέπγεια  

Δμεηαδφκελεο παξακέηξνη : Νιηθή α & β αθηηλνβνιία, ηζφηνπα νπξαλίνπ (U-

234 & U-238)  

 

Άπθπο 2ο: Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 

 

Ρν Θεζκηθφ Ξιαίζην γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

1. Ρελ Απφθαζε κε Αξηζκ. Γ1(δ)/ΓΞ νηθ. 67322 (ΦΔΘ 3282/Β/2017) Ξνηφηεηα 

λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Νδεγίαο 98/83/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 3εο  

Λνεκβξίνπ 1998, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία (Δ) 2015/1787 

(L260, 7.10.2015) 

2. Ρελ Απφθαζε κε Αξηζκ. Ξ/112/1057/2016 (ΦΔΘ 241/Β/2016) Θέζπηζε 

απαηηήζεσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ξαδηελεξγέο νπζίεο 

πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηελ Νδεγία 2013/51/ΔΟΑΡΝΚ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Νθησβξίνπ 2013.  
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3. Ρελ εγθχθιην κε αξηζ. πξση. Γ1/Γ.Ξ.νηθ.28158/15-4-2016 Ξαξαθνινχζεζε 

πνηφηεηαο λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο σο πξνο ηηο ξαδηελεξγέο νπζίεο 

πνπ πεξηέρεη. 

4. Ρα άξζξα 8 έσο 17 ηνπ γεηνλνκηθνχ Θαλνληζκνχ, πνπ αλαθέξνληαη ζε 

κέηξα πξνζηαζίαο πεγψλ πδξνιεςίαο θαη ζπζηεκάησλ χδξεπζεο. 

5. Ρελ Γ3α/761/68 γ. Γηάηαμε , φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί (ΦΔΘ 189/68 Β, 

988/74 Β) πνπ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πεπζχλσλ φπσο απηή 

εθάζηνηε ηζρχεη . 

6. Ρελ Κ/5673/57 (ΦΔΘ 5/58Β) γ. Γηάηαμε, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο 

απνιχκαλζεο ηνπ λεξνχ χδξεπζεο. 

Άπθπο 3ο:    Υπόνορ εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών 

 

Ν ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αλαθέξεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο. Ζ ζχκβαζε 

κπνξεί λα παξαηαζεί γηα φζν ρξφλν πξνβιέπεη ν Λ. 4412/2016 κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εθφζνλ ππάξρεη αλεθηέιεζην πνζφ ζχκβαζεο.    

 

Άπθπο 4ο: Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος 

 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ1. 

 

Άπθπο 5ο: Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα 

 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία 

θξίλνληαη απαξαίηεηα  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.  

Ζ ΓΔΑΘ ζα αλαζέζεη πξνο εθηέιεζε ην ζχλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη είλαη 

ππνρξεσκέλε λα εθηειέζεη ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξάςεη κε ηνλ πάξνρν ηεο 

ππεξεζίαο γηα ην ζχλνιν απηψλ.    

 

Άπθπο 6ο: Ανυηέπα βία 

 

Υο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην 

λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 

θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, 

ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν 

εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, 

πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

Ν φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα 

πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

Άπθπο 7ο: Αναθεώπηζη ηιμών 

 

Νη ηηκέο κνλάδνο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή 

αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. Ν ΦΞΑ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζε απηήλ ηεο αιιαγήο βαξχλεη ηνλ 

εληνιέα. 
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Άπθπο 8ο: Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

 

Ν εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ 

θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο αλάζεζεο. 

 

Άπθπο 9ο: Σπόπορ πληπυμήρ 

 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη 

ζε ζαξάληα επηά ρηιηάδεο ελληαθφζηα εμήληα επξψ (47.960,00), πιένλ ΦΞΑ 24%. 

Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ ζα γίλεη κεηά απφ έθδνζε ηνπ λφκηκνπ 

θνξνινγηθνχ παξαζηαηηθνχ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο απφ ηελ ΓΔΑ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

πιεξσκήο. 

 

 

Άπθπο 10ο: Δπίλςζη διαθοπών 

 

1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 

πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ. 

2. Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

 

 

 

                                                 
Θάζνο, 28/06/2022 

 

 

Ζ Ππληάμαζα 

 Θεσξήζεθε 

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. 

Θάζνπ 

 

 

 

Αξγπξψ Καχξνπ 

Νηθνλνκνιφγνο ΞΔ 

 

 Θσλζηαληίλνο Καλίηζαο 
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