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1. ΓΕΝΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

1.1.  Ρροβλζψεισ του Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ 
Διαμερίςματοσ Ανατολικισ Μακεδονίασ 

το πλαίςιο εφαρµογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ – Πλαίςιο για τα Υδατα (Οδθγία 
2000/60/ΕΕ), όπωσ ζχει ενςωµατωκεί ςτο εκνικό δίκαιο µε τον ν.3199/2003 και το Π.∆. 
51/2007, θ Ειδικι Γραµµατεία Τδάτων (ΕΓΤ) του Τπ. Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΤΠΕΝ), 

ολοκλιρωςε το 2013 τθν κατάρτιςθ των πρϊτων χεδίων ∆ιαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ 
(∆ΛΑΠ) των Τδατικϊν ∆ιαµεριςµάτων (Τ∆) τθσ χϊρασ περιλαμβανομζνου του ΤΔ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ (EL11). Θ περιοχι ευκφνθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.) που εκτείνεται ςτα 
διοικθτικά όρια του ∆ιµου Καβάλασ όπωσ αυτά ζχουν διαµορφωκεί µετά τθν εφαρµογι του 
Προγράµµατοσ «Καλλικράτθσ», εντάςςεται κακ’ ολοκλθρία ςτο Τ∆ Ανατολικισ Μακεδονίασ 
(EL11) και ςτθν ςυνεκτατι με αυτό Λεκάνθ Απορροισ Ποταµοφ (ΛΑΠ) τρυμόνα (EL1106). 
φμφωνα με τθν Οδθγία, τα ΔΛΑΠ ανακεωροφνται ανά εξαετία και ο τρζχων διαχειριςτικόσ 
κφκλοσ είναι το διάςτθμα 2015-2021. Σο 2017 ολοκλθρϊκθκε από τθν ΕΓΤ θ 1θ Ανακεϊρθςθ 
των ΔΛΑΠ. Θ ιςχφουςα 1θ Ανακεϊρθςθ του ∆ΛΑΠ του Τ∆ Ανατολικισ Μακεδονίασ εγκρίκθκε 
µε τθν υπ’ αρικ. οικ.904/21.12.2017 απόφαςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Τδάτων και 
δθµοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β’ 4679/29.12.2017. 

Βαςικό πυλϊνα των χεδίων ∆ιαχείριςθσ αποτελοφν τα Προγράµµατα Μζτρων που 

περιλαµβάνονται ςε αυτά και τα οποία αποτελοφν τισ δράςεισ εκείνεσ που πρζπει να 
υλοποιθκοφν προκειµζνου να επιτευχκοφν οι περιβαλλοντικοί ςτόχοι τθσ Οδθγίασ, δθλαδι θ 
επίτευξθ τθσ «καλισ κατάςταςθσ» των επιφανειακϊν και των υπόγειων υδατικϊν 
ςυςτθµάτων. Σα Προγράµµατα Μζτρων διακρίνονται ςε Βαςικά και υµπλθρωµατικά Μζτρα. 
Βαςικά Μζτρα είναι αυτά τα οποία προκφπτουν από τθν εφαρµογι τθσ βαςικισ Κοινοτικισ 
νοµοκεςίασ. υµπλθρωµατικά Μζτρα λαµβάνονται όταν οι πρόνοιεσ τθσ βαςικισ κοινοτικισ 
νοµοκεςίασ δεν επαρκοφν για τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ. Σόςο 
τα βαςικά, όςο και τα ςυµπλθρωµατικά µζτρα χωρίηονται ςε κατθγορίεσ δράςεων που 
οµαδοποιοφν µζτρα µε παρόµοιο γενικό ςτόχο, όπωσ π.χ. το ςκοπό τθσ ανάκτθςθσ κόςτουσ 
για τισ υπθρεςίεσ φδατοσ, τθν προαγωγι µιασ αποτελεςµατικισ και βιϊςιµθσ χριςθσ φδατοσ 
προκειµζνου να µθν διακυβεφεται θ επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων, ελζγχουσ που 
διζπουν τθν άντλθςθ γλυκϊν επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων και τθν κατακράτθςθ 

γλυκϊν επιφανειακϊν υδάτων, τον ζλεγχο ςθµειακϊν και διάχυτων πθγϊν ρφπανςθσ, κ.λπ. 

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ, ςχετικι είναι θ κατθγορία Βαςικϊν Μζτρων «Μέτρα 
για την προςταςία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωςη (Άρθρο 7)». Σο 
πρόγραμμα μζτρων του 1ου ΔΛΑΠ κακϊσ και τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ του ΔΛΑΠ 
επικεντρϊνεται ςτθν προςταςία των υδάτων που προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ 
και αποτελεί το κυρίωσ εργαλείο, ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο, για τθν επίτευξθ αυτοφ του 
ςτόχου. Σα µζτρα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ εντάςςονται ςτθν ωσ άνω κατθγορία βαςικϊν 
µζτρων. Αξίηει να ςθµειωκεί ότι τα µζτρα που περιλαµβάνονται ςτθν εν λόγω κατθγορία είναι 
ςτο µεγαλφτερο µζροσ τουσ «οριηόντιου» χαρακτιρα, δθλ. προβλζπονται αυτοφςια και µε τθν 
ίδια περιγραφι ςε όλα τα εγκεκριµζνα ∆ΛΑΠ των Τ∆ τθσ χϊρασ. 
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Σο ζργο ςτο οποίο αφορά το παρόν αποτελεί τθν κφρια δράςθ για τθν αποτελεςµατικι 
εφαρµογι ςχετικοφ µζτρου τθσ παραπάνω αναφερκείςασ κατθγορίασ βαςικϊν µζτρων του 
ΔΛΑΠ. Σο µζτρο αυτό περιζχεται ςτθν πρόςφατα εγκεκριµζνθ 1θ Ανακεϊρθςθ του ΔΛΑΠ 
του ΤΔ Ανατολικισ Μακεδονίασ (ΦΕΚ Β’ 4679/29.12.2017) και αφορά ςτθν υλοποίθςθ 
Σχεδίων Αςφαλείασ Νεροφ από τισ ∆θµοτικζσ Επιχειριςεισ Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ και τουσ 
Διμουσ ι άλλουσ παρόχουσ νεροφ φδρευςθσ. 

Σα ςτοιχεία του µζτρου όπωσ αναφζρονται ςτο εγκεκριµζνο ∆ΛΑΠ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΣΡΟΤ: Τλοποίθςθ χεδίων Αςφάλειασ Νεροφ 

ΣΤΠΟ ΜΕΣΡΟΤ: Βαςικό  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΣΡΟΤ: Μ11Β0404 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΜΕΣΡΟΤ: Μζτρα για τθν προςταςία των υδάτων που προορίηονται για ανκρϊπινθ 
κατανάλωςθ (Άρκρο 7) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ:  Σα χζδια Αςφάλειασ Νεροφ (ΑΝ) αποτελοφν μία ολιςτικι προςζγγιςθ 
που ςχετίηεται με τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων από τθν 
πθγι του νεροφ ζωσ και τθ διανομι, υιοκετϊντασ τθν αρχι των 
«πολλαπλϊν φραγμάτων» (multiple barriers) και εςτιάηοντασ ςτθν 
ανάγκθ εφαρμογισ μζτρων ελζγχου ςε κάκε κρίκο τθσ αλυςίδασ 

υδροδότθςθσ. Θ υλοποίθςθ των ΑΝ κα γίνει κατά προτεραιότθτα ςτουσ 
ακόλουκουσ παρόχουσ νεροφ φδρευςθσ: Α. Μεγάλεσ Δ.Ε.Τ.Α. ι Διμοι ι 
λοιποί πάροχοι νεροφ φδρευςθσ των οποίων τα ςθμεία υδρολθψίασ που 
διαχειρίηονται χωροκετοφνται ςε Τ που ζχουν αναγνωριςτεί ότι 
βρίςκονται ςε κακι θ κατϊτερθ τθσ καλισ χθμικι κατάςταςθ ςε 
ποςοςτό > 50%, Β. Σισ λοιπζσ Δ.Ε.Τ.Α. ι Διμουσ ι παρόχουσ νεροφ 
φδρευςθσ. Μετά τθν ζγκριςι τουσ τα ΑΝ κα κοινοποιοφνται ςτθ 
Διεφκυνςθ Τδάτων.  

                                         Για τθν εκπόνθςθ των ΑΝ κα χρθςιμοποιθκοφν οι προδιαγραφζσ του 
Ζργου «Σεχνικι Τποςτιριξθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Τδάτων του ΤΠΕΚΑ 
για τθν καταγραφι προβλθμάτων εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ 
περί πόςιμου νεροφ ςτθν Ελλάδα και διερεφνθςθ δυνατοτιτων 
υιοκζτθςθσ χεδίων Αςφάλειασ Νεροφ (Water Safety Plans)». 

                                         Σα χζδια αυτά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των 
χεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΠ για τθν κατάςταςθ των υδατικϊν ςυςτθμάτων 
και των προγραμμάτων μζτρων, ενϊ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ 
και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι Πλθμμφρασ όπωσ ζχουν αποτυπωκεί ςτα 
ΔΚΠ τθσ Οδθγίασ 2007/60/ΕΚ για περίοδο επαναφοράσ Σ=100. 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΤΔ. ΤΣ.: Αφορά ςτο ςφνολο των Επιφανειακϊν και Τπόγειων υδατικϊν 
ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνται για φδρευςθ 

ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ: ΔΕΤΑ / Διμοι / Πάροχοι φδατοσ φδρευςθσ / Αποκ. Διοίκθςθ (Διεφκυνςθ 
Τδάτων) 
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1.2. Σφντομο ιςτορικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ ιδρφκθκε το 1981. Θ 
λειτουργία τθσ άρχιςε το 1984 με αποκλειςτικό αντικείμενο τθν καταςκευι του χωριςτικοφ 
δικτφου αποχζτευςθσ τθσ πόλθσ και τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων. Ο τομζασ τθσ 
φδρευςθσ εξακολουκοφςε να εξυπθρετείται από το τμιμα φδρευςθσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ 
του Διμου. Σον Ιοφνιο του 1990 εγκαινιάςτθκε θ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων πόλθσ 
Καβάλασ και άρχιςε να λειτουργεί το δίκτυο αποχζτευςθσ, ενϊ άρχιςε θ πλιρθσ λειτουργία τθσ 

Δ.Ε.Τ.Α.Κ. που διαχειριηόταν πλζον και το υφιςτάμενο δίκτυο φδρευςθσ. 

Μζχρι τον Ιοφνιο του 1998 ολοκλθρϊκθκε και το δίκτυο αποχζτευςθσ και θ Ε.Ε.Λ. ςτο 
Παλθό και άρχιςε θ λειτουργία τουσ. Σόςο το δίκτυο και θ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ ςτο 
Παλθό, όςο και τα αντίςτοιχα ζργα τθσ πόλθσ ςυνζβαλαν μζςα ςτα λίγα χρόνια τθσ 
λειτουργίασ τουσ ςτθν εξάλειψθ τθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ που επί χρόνια δεχόταν μεγάλο 
όγκο ανεπεξζργαςτων λυμάτων με αποτζλεςμα οι ακτζσ ςτα όρια τθσ πόλθσ να είναι τελείωσ 
ακατάλλθλεσ για κολφμβθςθ. 

Από το 1999 ςτα πλαίςια του ςχεδίου «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ», οι μζχρι τότε Κοινότθτεσ Ν. 
Καρβάλθσ και Χαλκεροφ ενςωματϊκθκαν ςτο Διμο Καβάλασ και ωσ εκ τοφτου περιιλκαν ςτθν 
περιοχι ευκφνθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. Μετά τθν εκπόνθςθ των ςχετικϊν μελετϊν καταςκευάςτθκαν 
ςτθν περιοχι ζργα αποχζτευςθσ και φδρευςθσ που χρθματοδοτικθκαν εξ ολοκλιρου από το 

πρόγραμμα Ε.Π.Σ.Α. (Ειδικό Πρόγραμμα Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ). 

Με τον ν. 3852/10 (πρόγραμμα Καλλικράτθσ) ςυγχωνεφτθκαν οι Διμοι Καβάλασ και 
Φιλίππων κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ Δ.Ε.Τ.Α. τουσ και θ περιοχι ευκφνθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. είναι 
πλζον ο ‘Καλλικρατικόσ’ Διμοσ Καβάλασ που προζκυψε από τθ ςυγχϊνευςθ. 

 

1.3. Ρεριγραφι του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.3.1. Δθμοτικι Ενότθτα Καβάλασ 

Θ υδροδότθςθ τθσ Δ.Ε. Καβάλασ γίνεται από τθν υδρομάςτευςθ ςτισ πθγζσ Βοϊράνθσ 
ςτθν περιοχι Κεφαλαρίου Δράμασ. Σο δικαίωμα άντλθςθσ φδατοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. από τισ εν 
λόγω πθγζσ ανζρχεται, βάςει ςυμβάςεωσ δουλείασ με τθν Κοινότθτα Κυργίων από το 1969, ςε 

ποςότθτα ζωσ 460 l/sec. Από τθν υδρομάςτευςθ το νερό μεταφζρεται προσ το Κεντρικό 
Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ ςτθν περιοχι των Αμιςιανϊν με χαλφβδινο βαρυτικό αγωγό 
διαμζτρου Φ800, που καταλιγει ςτο κάλαμο άντλθςθσ του αντλιοςταςίου. Θ 
παροχετευτικότθτα του αγωγοφ είναι 1,650 m³/ϊρα (14,500,000 m³/ζτοσ), που μπορεί να 
καλφψει τισ ανάγκεσ 115.000 κατοίκων και υπερκαλφπτει τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε. που 
είναι κατά μζςο όρο 26,000 m³/θμζρα (9,500,000 m³/ζτοσ). 

τθν περιοχι του Κεντρικοφ Αντλιοςταςίου Υδρευςθσ υπάρχουν τρεισ (3)γεωτριςεισ 
και το Εφεδρικό, ςιμερα, Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ, που υδροδοτοφςαν τθν πόλθ τθσ Καβάλασ 
πριν από το 1970 και που ςιμερα διατθροφνται ςε λειτουργικι ετοιμότθτα για εφεδρικι 
χριςθ ςε περιπτϊςεισ διακοπισ λειτουργίασ του Κεντρικοφ Αντλιοςταςίου. Θ ςυνολικι 
δυναμικότθτα των γεωτριςεων είναι 650 m³/ϊρα και μποροφν να τροφοδοτιςουν είτε τον 
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κάλαμο άντλθςθσ του Κεντρικοφ Αντλιοςταςίου, είτε τθ δεξαμενι Κεφαλισ ιραγγασ, 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κάκε φορά καλοφνται να καλφψουν. Θ χριςθ τουσ είναι 
περιςταςιακι και κατά τθν τελευταία δεκαπενταετία χρθςιμοποιικθκαν ςε ελάχιςτεσ 
περιπτϊςεισ. Εκτιμάται ότι θ ετιςια απολιψιμθ ποςότθτα νεροφ από το ςφνολο των 
γεωτριςεων είναι 520,000 m³/ζτοσ. 

Από το Κεντρικό Αντλιοςτάςιο το νερό οδθγείται ςτθ Δεξαμενι Κεφαλισ ιραγγασ 
(Δ.Κ..), ανάντι του οικιςμοφ ταυρόσ Αμυγδαλεϊνα, μζςω χαλφβδινου κατακλιπτικοφ αγωγοφ 

διαμζτρου Φ700. Από τθ Δ.Κ.., ξεκινά ο κφριοσ τροφοδοτικόσ αγωγόσ, χαλφβδινοσ, διαμζτρου 
Φ800, των υπολοίπων δεξαμενϊν τθσ Καβάλασ, διαπερνϊντασ τον αυχζνα του Αγίου φλλα 
μζςω ςιραγγασ. Θ ςιραγγα ζχει μικοσ 991 m, μορφι πεταλοειδι, με ελεφκερο φψοσ 2.18 m 
και μζγιςτο πλάτοσ 1.98 m, καταλιγει δε, ςτον Μεριςτι ΦΙ τθσ Αγίασ Παραςκευισ (Μ.ΦΙ.Α.Π.). 
Από το Μ.ΦΙ.Α.Π., ο ζνασ κλάδοσ, με χαλφβδινο αγωγό διαμζτρου Φ600, τροφοδοτεί τθν 
ανατολικι πλευρά τθσ Καβάλασ και ο δεφτεροσ τθ δυτικι. 

 

 

Διάγραμμα 1. Σχθματικι παράςταςθ του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Δ.Ε. Καβάλασ) 

Ο ανατολικόσ κλάδοσ, από τον Μεριςτι ΦΙΙ Τψθλισ Ηϊνθσ (Μ.ΦΙΙ.Τ.Η.), μεςω 
αντλιοςταςίου οδθγεί το νερό ςτισ Δεξαμενζσ Τψθλισ Ηϊνθσ, (Δ160 & Δ165) ανάντι του 
περιμετρικοφ δρόμου τθσ Καβάλασ και ςυνεχίηει ανατολικότερα με διάμετρο Φ550 
τροφοδοτϊντασ κατά πρϊτον τισ παρακείμενεσ δεξαμενζσ του Αγίου Παντελειμονα (Δ120 & 
Δ125). τθν περιοχι τθσ Χωράφασ, ο προαναφερκείσ αγωγόσ τροφοδοτεί με τθ βοικεια 
αντλιοςταςίου τθ μικρι δεξαμενι ςτα Πλατανάκια και ςυνεχίηει ζωσ τον Μεριςτι ΦΙΙΙ 
παρακείμενα τθσ Δεξαμενισ τθσ Χωράφασ. υνεχίηοντασ ζωσ τθν περιοχι του Αγίου 
Ακαναςίου, ο ίδιοσ αγωγόσ τροφοδοτεί μζςω του Μεριςτι ΦΙV τθ δεξαμενι του Αγίου 
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Ακαναςίου. Από τον Μεριςτι ΦΙV ξεκινάει αγωγόσ από αμιαντοτςιμζντο (ΑΗ) διαμζτρου Φ350 
και καταλιγει ςτθ δεξαμενι τθσ Άςπρθσ Άμμου. Ζνασ μικρότεροσ κλάδοσ του, που 
καταςκευάςτθκε μετά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ "Καποδίςτριασ", υδροδοτεί τουσ 
οικιςμοφσ του Χαλκεροφ, τθσ Νζασ Καρβάλθσ και τθσ Άνω – Κάτω Λεφκθσ. 

Ο δυτικόσ κλάδοσ, από τον Μεριςτι ΦΙ τθσ Αγίασ Παραςκευισ, τροφοδοτεί τισ 
δεξαμενζσ τθσ Αγίασ Παραςκευισ, (ΔΑΠ-1 & ΔΑΠ-2) και καταλιγει ςτθ δεξαμενι του Παλιοφ. Ο 
αγωγόσ προσ το Παλιό κακ’ οδόν υδροδοτεί τμιματα των ςυνοικιϊν τθσ Κθποφπολθσ, του 

Αγίου Λουκά και τθσ Νεάπολθσ. 

 

1.3.2. Δθμοτικι Ενότθτα Φιλίππων 

Οι οικιςμοί τθσ Δ.Ε. Φιλίππων ζχουν ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό: μια ομάδα από 
αυτζσ, οι πολυπλθκζςτερεσ, χαρακτθρίηονται ωσ πεδινζσ ι των κραςπζδων. Μια άλλθ ομάδα, 
αποτελοφμενθ από μικροφσ οικιςμοφσ, χαρακτθρίηονται ωσ ορεινζσ. Σο γεγονόσ αυτό ζχει 
δθμιουργιςει διαφορετικζσ ςυνκικεσ φδρευςθσ για τισ δφο ομάδεσ, με επάρκεια νεροφ ςτθν 
περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ, με πολλά προβλιματα ςτθν περίπτωςθ τθσ δεφτερθσ ομάδασ. 

Αναλυτικά θ κατάςταςθ για κάκε οικιςμό ζχει ωσ εξισ: 

1) Ο οικιςμόσ Λυδίασ υδροδοτείται από δφο γεωτριςεισ ςτα βορειοδυτικά του 

οικιςμοφ, ανορυχκείςεσ ςε προςχωματικοφσ υδροφόρουσ. Οι εκμεταλλεφςιμεσ παροχζσ τουσ 
είναι τθσ τάξθσ των 80 m³/h και χρθςιμοποιοφνται θ μία ωσ κφρια και θ δεφτερθ ωσ εφεδρικι. 
Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 390 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται με τθ 
λειτουργία τθσ μίασ εκ των δφο γεωτριςεων επί 5ϊρου. Ζτςι θ κάλυψθ των υδρευτικϊν 
αναγκϊν είναι ευχερισ με τθ λειτουργία μιασ (τθσ κφριασ) γεωτριςεωσ, ενϊ θ δεφτερθ 
γεϊτρθςθ παραμζνει ωσ εφεδρικι. 

2) Ο οικιςμόσ Κρθνίδων υδροδοτείται από δφο κφριεσ γεωτριςεισ που ζχουν 
ανορυχκεί ανάντθ των πθγϊν Ντίγκιλ Σασ και μια εφεδρικι που βρίςκεται ςτα Ν.Δ. του 
οικιςμοφ. Οι παροχζσ των κφριων γεωτριςεων είναι τθσ τάξθσ των 200 m³/h για τθν κάκε μία 
ενϊ θ παροχι τθσ εφεδρικισ είναι τθσ τάξθσ των 100 m³/h. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ 
υπολογίηονται ςε 1.540 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται με τθ λειτουργία τθσ μίασ εκ των 
δφο κφριων γεωτριςεων επί 8ϊρου. 

3) Ο οικιςμόσ Φιλίππων υδροδοτείται από δφο γεωτριςεισ που ζχουν ανορυχκεί ςτα 
Ν.Δ. και Β.Α. του οικιςμοφ. Θ κφρια γεϊτρθςθ ςτα Ν.Δ. ζχει ανορυχκεί ςτουσ προςχωματικοφσ 
υδροφορείσ και θ παροχι τθσ είναι τθσ τάξθσ των 80 m3/h. Θ δεφτερθ (εφεδρικι) ζχει 
ανορυχκεί ςτα Β.Α. του οικιςμοφ, ςτον καρςτικό υδροφορζα, με παροχι τθσ τάξθσ των 40 
m3/h. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 420 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται με τθ 
λειτουργία τθσ κφριασ γεωτριςεωσ επί 6ϊρου. ε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ αντλίασ τθσ κφριασ 
γεϊτρθςθσ, απαιτείται λειτουργία τθσ εφεδρικισ επί 12ϊρου για τθν κάλυψθ των υδρευτικϊν 
αναγκϊν. 

4) Ο οικιςμόσ Κρυονερίου υδροδοτείται αυτόνομα από δφο πθγζσ που βρίςκονται ςτα 
Β.Α. των ερειπίων Κοκάλων. τθν ίδια περιοχι και Ν.Α. των ερειπίων Κοκάλων υπάρχουν δφο 
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ακόμθ αναξιοποίθτεσ πθγζσ, που είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν υδροδότθςθ του 
Κρυονερίου, λόγω γειτνίαςθσ με το υφιςτάμενο εξωτερικό δίκτυο. Ακόμα μπορεί να 
χρθςιμοποιθκοφν εναλλακτικά οι γεωτριςεισ τθσ πεδινισ περιοχισ Κρυονερίου που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν υδροδότθςθ τθσ Κοινότθτασ Λιμνιϊν (Λιμνιάσ – Βουνοχωρίου – 
Λυκοςτόμου), λόγω τθσ γειτνίαςθσ τθσ δεξαμενισ Κρυονερίου με ζνα από τα αντλιοςτάςια των 
ορεινϊν Κοινοτιτων. Οι πθγζσ των ερειπίων Κοκάλων αποδίδουν παροχζσ τθσ τάξθσ 8-15 m³/h 
θ κάκε μία. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 290 m³ νεροφ, οι οποίεσ καλφπτονται 
ςιμερα από τθν γεϊτρθςθ τθσ πεδινισ περιοχισ Κρυονερίου που χρθςιμοποιείται για τθν 

υδροδότθςθ τθσ Κοινότθτασ Λιμνιϊν. Θα μποροφςε όμωσ να εξεταςτεί ωσ εναλλακτικι και 
ςυμπλθρωματικι – εφεδρικι λφςθ θ αξιοποίθςθ των δφο πθγϊν ςτα Ν.Α. των ερειπίων 
Κοκάλων. 

5) Οι οικιςμοί Δάτου – Ρολυςτφλου - Μικροχωρίου υδροδοτοφνται από δφο 
γεωτριςεισ που ζχουν ανορυχκεί ςτα Β.Δ. του Αμυγδαλεϊνα, ςτον καρςτικό υδροφορζα, με 
παροχζσ τθσ τάξθσ των 100 m³/h για τθν κάκε μία και χρθςιμοποιοφνται θ μία ωσ κφρια και θ 
δεφτερθ ωσ εφεδρικι. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 355 m³ νεροφ και επομζνωσ 
καλφπτονται με τθ λειτουργία τθσ μίασ εκ των δφο γεωτριςεων επί 4ϊρου. Ζτςι θ κάλυψθ των 
υδρευτικϊν αναγκϊν είναι ευχερισ με τθ λειτουργία μιασ (τθσ κφριασ) γεωτριςεωσ, ενϊ θ 
δεφτερθ γεϊτρθςθ παραμζνει ωσ εφεδρικι. 

6) Οι οικιςμοί Αμυγδαλεϊνα – Σταυροφ υδροδοτοφνται από δφο γεωτριςεισ που 

ζχουν ανορυχκεί ςτα Β.Δ. του Αμυγδαλεϊνα, ςτον καρςτικό υδροφορζα, με παροχζσ τθσ τάξθσ 
των 150 m³/h για τθν κάκε μία και χρθςιμοποιοφνται θ μία ωσ κφρια και θ δεφτερθ ωσ 
εφεδρικι. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 795 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται 
με τθ λειτουργία τθσ μίασ εκ των δφο γεωτριςεων επί 6ϊρου. Ζτςι θ κάλυψθ των υδρευτικϊν 
αναγκϊν είναι ευχερισ με τθ λειτουργία μιασ (τθσ κφριασ) γεωτριςεωσ, ενϊ θ δεφτερθ 
γεϊτρθςθ παραμζνει ωσ εφεδρικι. 

7) Ο οικιςμόσ Ζυγοφ υδροδοτείται από δφο γεωτριςεισ ςτα Νοτιοδυτικά του οικιςμοφ, 
ανορυχκείςεσ ςε προςχωματικοφσ υδροφόρουσ. Οι εκμεταλλεφςιμεσ παροχζσ τουσ είναι τθσ 
τάξθσ των 80 m³/h και χρθςιμοποιοφνται θ μία ωσ κφρια και θ δεφτερθ ωσ εφεδρικι. Οι 
θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 695 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται με τθ 
λειτουργία τθσ μίασ εκ των δφο γεωτριςεων επί 9ϊρου. Ζτςι θ κάλυψθ των υδρευτικϊν 

αναγκϊν είναι ευχερισ με τθ λειτουργία μιασ (τθσ κφριασ) γεωτριςεωσ, ενϊ θ δεφτερθ 
γεϊτρθςθ παραμζνει ωσ εφεδρικι. 

8) Ο οικιςμόσ Νζου Ζυγοφ υδροδοτείται αυτόνομα από γεϊτρθςθ που ανορφχκθκε ςτα 
Ν.Δ. του οικιςμοφ και ζχει εκμεταλλεφςιμθ παροχι τθσ τάξθσ των 60 m³/h. Οι θμεριςιεσ 
ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 290 m³ και καλφπτονται με τθ λειτουργία τθσ γεϊτρθςθσ επί 5ϊρου. 
Θα πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ υδροδότθςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ αντλίασ 
γεωτριςεωσ. 

9) Οι οικιςμοί Λιμνιάσ – Βουνοχωρίου - Λυκοςτόμου υδροδοτοφνται από δφο 
γεωτριςεισ ανορυχκείςεσ ςε προςχωματικοφσ υδροφόρουσ ςτθν πεδινι περιοχι του 
αγροκτιματοσ Κρυονερίου. Οι εκμεταλλεφςιμεσ παροχζσ τουσ είναι τθσ τάξθσ των 80 m³/h για 
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τθν κάκε μία και χρθςιμοποιοφνται θ μία ωσ κφρια και θ δεφτερθ ωσ εφεδρικι. Οι θμεριςιεσ 
ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 175 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται με τθ λειτουργία τθσ μίασ 
εκ των δφο γεωτριςεων επί 3ϊρου. Σο νερό των γεωτριςεων με ζνα ςφςτθμα αντλιοςταςίων 
φτάνει ςτουσ τρεισ οικιςμοφσ. 

10) Ο οικιςμόσ Ρολυνζρου υδροδοτείται από δφο πθγζσ. Από αυτζσ θ κφρια βρίςκεται 
Ανατολικά του οικιςμοφ και θ παροχι τθσ κυμαίνεται ςε ευρζα όρια από 15 ζωσ 200 m³/h. Θ 
δεφτερθ πθγι του Πολυνζρου βρίςκεται προσ τθν περιοχι των Κορυφϊν και θ παροχι τθσ 

εκτιμάται ςε 3-15 m³/h. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 20 m³ ενϊ οι 
χρθςιμοποιοφμενεσ πθγζσ αποδίδουν κατ’ ελάχιςτο 18 m³/h (430 m³/θμζρα). Γενικά δεν 
παρατθροφνται ελλείψεισ. 

11) Ο οικιςμόσ Κρανοχωρίου υδροδοτείται από δφο πθγζσ που βρίςκονται ςτο όριο ι 
κοντά ςτον οικιςμό και οι παροχζσ τουσ είναι τθσ τάξθσ των 1-5 m³/h. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ 
υπολογίηονται ςε 7 m³ ενϊ οι χρθςιμοποιοφμενεσ πθγζσ αποδίδουν κατ’ ελάχιςτο 2 m³/h 
(48m³/θμζρα). Γενικά δεν παρατθροφνται ελλείψεισ. 

12) Ο οικιςμόσ Κορυφϊν υδροδοτείται από δφο πθγζσ. Από αυτζσ θ κφρια βρίςκεται 
Νότια του οικιςμοφ, προσ τθν περιοχι τθσ Παλιάσ Καβάλασ, ανατολικά τθσ οδοφ που ςυνδζει 
τουσ δφο οικιςμοφσ. Θ παροχισ τθσ κυμαίνεται ςε ευρζα όρια από 1-50 m³/h. Θ δεφτερθ πθγι 
βρίςκεται ςε μικρι απόςταςθ ςτα Ν.Δ. του οικιςμοφ με μικρι παροχι (0,5 – 2 m³/h). Οι 

θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 35 m³ ενϊ οι χρθςιμοποιοφμενεσ πθγζσ αποδίδουν κατ’ 
ελάχιςτο 1,5 m³/h (36 m³/θμζρα). Τπάρχει δίκτυο από τθν κφρια πθγι τθσ Παλιάσ Καβάλασ 
προσ τθν πθγι Κορυφϊν. Προβλιματα εμφανίηονται κατά τουσ κερινοφσ μινεσ ι και ςε 
περιόδουσ ζντονθσ λειψυδρίασ. 

13) Ο οικιςμόσ Ραλιάσ Καβάλασ υδροδοτείται από δφο πθγζσ. Από αυτζσ θ κφρια 
βρίςκεται Ν – Ν.Α. του οικιςμοφ και θ παροχι κυμαίνεται ςε ευρζα όρια από 7 ζωσ 150 m³/h. 
Θ πθγι αυτι είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά ςτθν υδροδότθςθ του οικιςμοφ των 
Κορυφϊν. Θ δεφτερθ πθγι τθσ Παλιάσ Καβάλασ βρίςκεται ουςιαςτικά εντόσ του οικιςμοφ, 
κοντά ςτο Β άκρο του και θ μζςθ παροχι τθσ εκτιμάται ςε 18 m³/h. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ 
υπολογίηονται ςε 65 m³ ενϊ οι χρθςιμοποιοφμενεσ πθγζσ αποδίδουν κατ’ ελάχιςτο 10 m³/h 
(240 m³/θμζρα). Γενικά παρατθροφνται ελλείψεισ ςε περιόδουσ αιχμισ των κερινϊν μθνϊν. 

Θ διακφμανςθ τθσ καταναλϊςεωσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ είναι ςθμαντικι και γι 
αυτό το λόγο γίνεται θ παρεμβολι των δεξαμενϊν ςυγκεντρϊςεωσ για να κρατθκεί ςτακερι 
για αρκετό χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον θ θμεριςια λιψθ νεροφ από τθν υδρολθψία. 
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α/α Οικιςμόσ ι ομάδα οικιςμϊν 
Πγκοσ δεξαμενϊν 

(m³) 

1 Αμυγδαλεϊνα – ταυροφ 300 

2 Ηυγοφ 600 

3 Νζου Ηυγοφ 300 

4 Κρθνίδων 822 

5 Κρυονερίου  374 

6 Λυδίασ 150 

7 Πολυςτφλου-Δάτου-Μικροχωρίου 200 

8 Φιλίππων 220 

Ζτςι λοιπόν ςιμερα, μετά από όλα τα προθγοφμενα που αναφζρκθκαν προκφπτει ότι 
για τθν υδροδότθςθ των οικιςμϊν τθσ Δ.Ε. Φιλίππων χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ γεωτριςεισ 
αλλά και πθγζσ. Αυτό ςυνεπάγεται υψθλό κόςτοσ φδρευςθσ δεδομζνου ότι υπάρχουν πολλά 
ςθμεία υδρολθψίασ, απαιτοφνται περιςςότεροι ζλεγχοι ποιότθτασ νεροφ και δεν υπάρχει 
άμεςθ εποπτεία του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ 

2.1. Γενικά 

Σο αντικείμενο του ζργου ςτο οποίο αφορά το παρόν Σεφχοσ αφορά ςτθν 
αποτελεςματικι υλοποίθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ για τθν περίπτωςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 
Καβάλασ θ οποία υδρεφεται από τισ πθγζσ υδρολθψίασ που περιγράφονται αναλυτικά ςτθν 
ενότθτα 1.3 ανωτζρω, ζτςι ϊςτε να πλθροφνται ςε κάκε περίπτωςθ οι απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ «ςχετικά με τθν ποιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ 
κατανάλωςθσ», με απϊτερο όμωσ ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθν 
υιοκζτθςθ και εφαρμογι ορκϊν πρακτικϊν ςτο ςφςτθμα φδρευςθσ του πόςιμου νεροφ. Θ 

πράξθ κα αφορά ςε όλουσ τουσ οικιςμοφσ που βρίςκονται ςτθν δικαιοδοςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 
Καβάλασ. Ο ςυνολικά εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ αιχμισ, ανζρχεται ςτουσ 70.567 
κατοίκουσ. 

Θ υλοποίθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ για τθν Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ κα γίνει 
ςφμφωνα με τισ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Τδάτων, όπωσ αυτζσ 
ςυντάχκθκαν ςτα πλαίςια του ζργου «Σεχνικισ Τποςτιριξθσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Τδάτων 
για τθν Καταγραφι προβλθμάτων εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ περί πόςιμου νεροφ ςτθν 
Ελλάδα και τθ διερεφνθςθ δυνατοτιτων υιοκζτθςθσ χεδίων Αςφάλειασ Νεροφ (Water Safety 
Plans)». 
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φμφωνα με τα παραπάνω, θ εκπόνθςθ ενόσ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ (ΑΝ) είναι 
αποτζλεςμα εργαςίασ γραφείου και εργαςίασ πεδίου. Ο Φορζασ κα υποςτθριχκεί από Σεχνικό 
φμβουλο για τθν ανάδειξθ του οποίου διενεργείται ο διαγωνιςμόσ ςτον οποίον αφορά το 
παρόν τεφχοσ τεχνικϊν δεδομζνων.  

τον παρακάτω πίνακα Α παρουςιάηεται θ κατανομι των κακθκόντων μεταξφ των 
εμπλεκόμενων: 

Ρίνακασ Α: Κακικοντα ανά εμπλεκόμενο φορζα 

Εμπλεκόμενοι φορείσ Κακικοντα και υποχρεϊςεισ 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

- Διάκεςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν. 

- υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ μθνιαίων αναφορϊν ςε κάκε κζςθ του 

ςυςτιματοσ φδρευςθσ & τθσ τελικισ αναφοράσ εφαρμογισ 

χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

- υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ ανακεωρθμζνου χεδίου Αςφάλειασ 

Νεροφ και τελικισ ζκκεςθσ. 

- Λειτουργία ςυςτιματοσ φδρευςθσ. 

 

Τεχνικόσ Σφμβουλοσ 

φνταξθ των παραδοτζων του ζργου και ενδεικτικά: 

- Χαρτογράφθςθ ςε GIS του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και αποτφπωςθσ 

τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Κακοριςμόσ Ηωνϊν Παροχισ 

Υδρευςθσ. 

- φνταξθ και επικαιροποίθςθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

- φνταξθ Οδθγοφ Εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

- Εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν αναλφςεων των 

φυςικοχθμικϊν και μικροβιολογικϊν παραμζτρων, ςτισ πθγζσ και 

ςτουσ καταναλωτζσ, ςε διαπιςτευμζνο (κατά ISO 17025) 

εργαςτιριο. 

- Εκτζλεςθ των πικανά απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν αναλφςεων των 

ραδιενεργϊν ουςιϊν ςτουσ καταναλωτζσ, ςτο εργαςτιριο τθσ ΕΕΑΕ ι 

ςε εξουςιοδοτθμζνο από τθν ΕΕΑΕ εργαςτιριο. 

- Διαμόρφωςθ διαχειριςτικοφ εργαλείου (ΔΕ) και οδθγιϊν 

εφαρμογισ του. 

- υμμόρφωςθ ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ 

Νεροφ. 

- Διαμόρφωςθ ερωτθματολογίου προσ καταναλωτζσ και 

αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ. 

- υνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

-  Τποςτιριξθ και επιμορφωτικι κατάρτιςθ του προςωπικοφ 

του εργοδότθ. 
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Σε ό,τι αφορά τισ απαιτοφμενεσ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ, ο Ανάδοχοσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ: 

- για τισ φυςικοχθμικζσ, χθμικζσ και μικροβιολογικζσ παραμζτρουσ κα πρζπει να 
ςυνεργαςτεί με διαπιςτευμζνο κατά ISO 17025 εργαςτιριο, 

- για τισ ραδιενεργζσ ουςίεσ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με εξουςιοδοτθμζνο από τθν 
ΕΕΑΕ εργαςτιριο. 

Για τθν πλιρθ κατανόθςθ των διαδικαςιϊν που πραγματοποιοφνται κατά τθν 
εκπόνθςθ και τθν ανάπτυξθ του ΑΝ, παρακάτω παρατίκενται οι οριςμοί που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςυνζχεια ςτο κείμενο. 

- Σφςτθμα φδρευςθσ: Σο ςφςτθμα το οποίο περιλαμβάνει τα ζργα ςυλλογισ και 
μεταφοράσ του νεροφ από τισ πθγζσ και τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ, τισ δεξαμενζσ 
ρφκμιςθσ, και το ςφςτθμα διανομισ μζχρι και τον καταναλωτι. 

- Κίνδυνοσ: Κάκε μικροβιολογικι ι φυςικοχθμικι ι άλλθ παράμετροσ θ οποία μπορεί 
να βλάψει τθ δθμόςια υγεία. 

- Επικίνδυνο ςυμβάν: Κάκε γεγονόσ το οποίο είτε δθμιουργεί ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν 
ειςχϊρθςθ μολυςματικϊν ουςιϊν, είτε δεν επιτρζπει τθν απομάκρυνςι τουσ από το 
ςφςτθμα φδρευςθσ του νεροφ. 

- Επικινδυνότθτα: Ο ςυνδυαςμόσ του κινδφνου και τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςισ του. 

- Μζτρα ελζγχου (ι αλλιϊσ «πολλαπλά φράγματα» ι «περιοριςτικά μζτρα»): οι 
δραςτθριότθτεσ και οι διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται για τθ μείωςθ ι τον περιοριςμό 
των κινδφνων. 

- Κρίςιμα όρια: είναι οι μζγιςτεσ ι οι ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ των 
παραμζτρων ςτο πόςιμο νερό, όπωσ ορίηονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. (ΚΤΑ Τ2/ 
2600/2001, κλπ). 

- Αρμόδιεσ Αρχζσ (ΑΑ): Τπθρεςίεσ Τγείασ των Περιφερειϊν. 

Σο αντικείμενο του ζργου υλοπόιθςθσ του χεδίου Αςφαλείασ Νεροφ διακρίνεται ςε τρεισ 
επιμζρουσ φάςεισ: 

 

2.2. Φάςθ Ι: Καταγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και προετοιμαςία οδθγοφ εφαρμογισ 
Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Φάςθσ Ι, ςυλλζγονται οι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 
ςφςτθμα φδρευςθσ, εν ςυνεχεία αξιολογοφνται τα ςυλλεγμζνα ςτοιχεία ωσ προσ τθν 
πλθρότθτα, τθν εγκυρότθτά τουσ και τθν αναγκαιότθτα επικαιροποίθςισ τουσ. Επίςθσ: 

 Προςδιορίηονται και αξιολογοφνται τα υφιςτάμενα μζτρα, τα οποία εξετάηονται ωσ 

προσ τθν επάρκεια και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από 
τθν αςτοχία ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ φδρευςθσ κατά τθ διάρκεια 
προθγοφμενων ετϊν. 
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 Ορίηονται οι ηϊνεσ παροχισ φδρευςθσ με υδρογεωλογικά κριτιρια, και κακορίηονται οι 

απαιτοφμενεσ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ. 

 Τποςτθρίηεται θ Τπθρεςία για τθ Διενζργεια των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και 
προδιαγραφϊν των εργαςτθριακϊν αναλφςεων. 

 

2.2.1. Ρεριγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

το ςτάδιο αυτό θ ομάδα εργαςίασ κα είναι υπεφκυνθ για τθ ςυλλογι και αρχειοκζτθςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ πλθροφορίασ που αφορά ςτο κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ. Για τθν 
υποβοικθςθ τθσ ςυςτθματικισ αρχειοκζτθςθσ των περιγραφικϊν ςτοιχείων που 
προςδιορίηουν το ςφςτθμα φδρευςθσ είναι απαραίτθτθ θ αποτφπωςθ τθσ διακζςιμθσ 
πλθροφορίασ, ϊςτε να ςυνταχκεί ζνα διάγραμμα ροισ ςτο οποίο κα παρουςιάηονται 
λεπτομερϊσ όλα τα ςτάδια του ςυςτιματοσ φδρευςθσ. Παρακάτω παρατίκεται ενδεικτικό 
διάγραμμα ροισ. 

 

Διάγραμμα 2: Βαςικό διάγραμμα ροισ. 

 

το διάγραμμα 2 παρουςιάηεται θ πορεία του νεροφ για τθ μετατροπι του ςε πόςιμο. 
Οι εξεταηόμενεσ Ηϊνεσ Παροχισ Υδρευςθσ υδρεφονται αποκλειςτικά από υπόγεια φδατα και 
ςτο αντίςτοιχο ςφςτθμα εφαρμόηεται απολφμανςθ ωσ μζκοδοσ επεξεργαςίασ, και 
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ςυγκεκριμζνα χλωρίωςθ. 

ε περίπτωςθ ζλλειψθσ ι ανεπάρκειασ ςτοιχείων, ςυνιςτάται θ διεξαγωγι επιτόπιων 
ερευνϊν. κοπόσ κα είναι μία ςυνεπισ και ρεαλιςτικι αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ 
κατάςταςθσ για το κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ. Προσ διευκόλυνςθ των ομάδων εργαςίασ, 
προτείνεται θ χριςθ δελτίων, τα οποία κα χρθςιμεφουν ωσ κατάλογοι, ζτςι ϊςτε ο υπεφκυνοσ 
χειριςτισ να είναι ςε κζςθ να ελζγχει με εφκολο τρόπο τθν επάρκεια ι τθν ζλλειψθ των 
απαραίτθτων ςτοιχείων. Εν ςυνεχεία, το κάκε δελτίο κα ςυνοδεφεται από επεξθγθματικζσ 

αναφορζσ ςτισ οποίεσ κα εμπεριζχεται αναλυτικι περιγραφι του κάκε ςτοιχείου και τυχόν 
χριςιμεσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. Πθγι πλθροφοριϊν μπορεί να αποτελζςουν τα αρχεία 
του φορζα φδρευςθσ ι εκκζςεισ ποιότθτασ υδάτων κ.τ.λ. 

ε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία αυτά δεν είναι διακζςιμα ι δεν επαρκοφν, κα 
πραγματοποιοφνται επιτόπιεσ ζρευνεσ ςε κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ (πθγι, επεξεργαςία, 
δίκτυο, κατανάλωςθ) για τθν πλθρζςτερθ περιγραφι του. 

τα επόμενα παρατίκενται δελτία με τα ενδεικτικά ςτοιχεία προσ ςυμπλιρωςθ, που 
χρθςιμεφουν ωσ κατάλογοι των απαραίτθτων προσ ςυλλογι ζτςι ϊςτε ο υπεφκυνοσ χειριςτισ 
να είναι ςε κζςθ να ελζγξει τθν επάρκεια ι τθν ζλλειψι τουσ. Σο κάκε δελτίο κα ςυνοδεφεται 
από τισ ςχετικζσ αναφορζσ ι τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ τουσ με τισ αναλυτικζσ περιγραφζσ 
τουσ. ε κάκε δελτίο κα αναφζρονται βαςικά αναγνωριςτικά ςτοιχεία όπωσ: θ Ηϊνθ Παροχισ 

Υδρευςθσ, ο Τπεφκυνοσ Φορζασ, θ Φάςθ Εκπόνθςθσ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, θ 
θμερομθνία ςφνταξθσ και ο υπεφκυνοσ ςυμπλιρωςθσ. Επίςθσ, ςυνίςταται θ καταγραφι του 
αφξοντα αρικμοφ τουσ, τόςο για τθ διευκόλυνςθ αρχειοκζτθςθσ του υλικοφ ςε φακζλουσ, όςο 
και για τθν παράλλθλθ χριςθ των δελτίων ωσ «ετικζτεσ». 

Ακολουκοφν τα ενδεικτικά δελτία ‐ ετικζτεσ προσ χριςθ από τθν ομάδα εργαςίασ. 
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Δελτίο 1: Δελτίο πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν Πθγι 

 

 

Δελτίο 2: Δελτίο πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν Επεξεργαςία 
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Δελτίο 3: Δελτίο πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθ Διανομι 

 

 

Δελτίο 4: Δελτίο πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν Κατανάλωςθ 

 

Επιπρόςκετα, το ςφςτθμα φδρευςθσ κα αποτυπϊνεται ςε ψθφιακό χάρτθ κατάλλθλθσ 
κλίμακασ, ςτον οποίο κα απεικονίηονται κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

- Πθγι: κζςεισ υδρολθψίασ, κωδικόσ υπόγειου υδατικοφ ςυςτιματοσ, δυναμικότθτα 
υδροφορζα, παροχι άντλθςθσ (m³/θμζρα, m³/ζτοσ), ποιοτικά χαρακτθριςτικά, βάκοσ 
γεϊτρθςθσ. 

- Επεξεργαςία: κζςθ Μονάδασ Επεξεργαςίασ Νεροφ, είδοσ παρεχόμενθσ επεξεργαςίασ, 
δυναμικότθτα μονάδων, δόςεισ χθμικϊν. 

- Διανομι: δεξαμενζσ αποκικευςθσ, βαςικά υδραυλικά ζργα (boosters διζλευςθσ κτλ). 
- Κατανάλωςθ: κζςεισ δειγματολθψιϊν και αποτελζςματα εργαςτθριακϊν αναλφςεων, 
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όρια εξυπθρετοφμενου οικιςμοφ και πλθκυςμόσ, ποςοτικά ςτοιχεία. 

τον χάρτθ κα αποτυπϊνονται τα ζργα προςαγωγισ του νεροφ από τθν πθγι προσ τα 
ζργα επεξεργαςίασ και εν ςυνεχεία τουσ βαςικοφσ κλάδουσ των ζργων διανομισ. 

 

2.2.2. Ρροςδιοριςμόσ και εκτίμθςθ κινδφνων  

το ςτάδιο αυτό θ ομάδα εργαςίασ κα είναι υπεφκυνθ για τθν καταγραφι και 

αρχειοκζτθςθ των κινδφνων και των αιτιϊν που τουσ προκαλοφν, για κάκε ςτάδιο του 
ςυςτιματοσ φδρευςθσ χωριςτά. 

Ακολουκοφν ενδεικτικά δελτία τα οποία ςυμπεριλαμβάνουν πίνακεσ προσ 
ςυμπλιρωςθ. 

 

Δελτίο 5: Δελτίο ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτθν Πθγι. 
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Δελτίο 6: Δελτίο ςυγκζντρωςθσ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτθν Επεξεργαςία. 
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Δελτίο 7: Δελτίο ςυγκζντρωςθσ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτθν Αποκικευςθ. 

 

Δελτίο 8: Δελτίο ςυγκζντρωςθσ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτθ Διανομι. 
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Δελτίο 9: Δελτίο ςυγκζντρωςθσ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτο Αντλιοςτάςιο και 
τθν κατανάλωςθ. 

 

Θ εκτίμθςθ των κινδφνων ςε ζνα ςφςτθμα φδρευςθσ μπορεί να είναι ποιοτικι. 

Για τθν εφαρμογι τθσ ποιοτικισ μεκόδου, πραγματοποιοφνται επικεωριςεισ, 
ςυμπλθρϊνονται κατάλογοι ελζγχου και ςυγκεντρϊνονται ςτατιςτικά ςτοιχεία ατυχθμάτων 
και ανεπικφμθτων ςυμβάντων. 

Κατά τθν προτεινόμενθ μζκοδο, ςε κάκε κίνδυνο αποδίδεται ζνασ χαρακτθριςμόσ 
λαμβάνοντασ υπόψθ τον παράγοντα τθσ ςθμαςίασ του και των περαιτζρω ενεργειϊν που 
απαιτοφνται από τθν ομάδα εργαςίασ προσ τθν εξζταςι του. 

 
Ρίνακασ 1: Προτεινόμενοι χαρακτθριςμοί κινδφνων κατά τθν ποιοτικι μζκοδο. 

 

Χαρακτθριςμόσ Σθμαςία Απαιτοφμενεσ ενζργειεσ 

θμαντικό ε προτεραιότθτα Διεξοδικι εξζταςθ 

Αβζβαιο 
Αμφιβολία ςχετικά με το 

μζγεκοσ του κινδφνου 
Περαιτζρω διερεφνθςθ 

Αςιμαντο Όχι ςε προτεραιότθτα 
Λεπτομερισ περιγραφι του κινδφνου και 

μελλοντικι επανεξζταςθ 

 

το διάγραμμα 3 παρουςιάηεται ο τρόποσ αξιολόγθςθσ επικινδυνότθτασ ακολουκϊντασ τθν 
ποιοτικι μζκοδο. 
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Διάγραμμα 3: Διάκριςθ των κινδφνων κατά τθν ποιοτικι μζκοδο. 

 

Όπωσ περιγράφεται και ςτο διάγραμμα 3 κατόπιν τθσ διάκριςθσ των κινδφνων, θ 
ομάδα εργαςίασ κα πρζπει να επιςθμάνει, όπου είναι δυνατόν, τουσ κινδφνουσ εκείνουσ που 
είναι εφκολο να εξαλειφκοφν. τθ ςυνζχεια, τουσ κινδφνουσ εκείνουσ για τουσ οποίουσ δεν 
απαιτείται να λθφκοφν περαιτζρω μζτρα αλλά χρειάηεται ωςτόςο επαγρφπνθςθ για 
εξαιρετικζσ ι ειδικζσ περιπτϊςεισ. Σζλοσ, να προςδιοριςτοφν εκείνοι που είναι πολφ γνωςτοί 
και εκείνοι για τουσ οποίουσ τα μζτρα ελζγχου προςδιορίηονται εφκολα και είναι άμεςα 
διακζςιμα. Και τελικά, αυτοφσ που κρίνονται ωσ «άμεςθσ προτεραιότθτασ». 

2.2.3. Ρροςδιοριςμόσ των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου, επαναξιολόγθςθ κινδφνων 

Με ςκοπό τθν ολοκλθρωμζνθ καταγραφι των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου του κάκε 
ςυςτιματοσ, απαιτείται θ ςφνταξθ κατάλλθλων δελτίων όπου κα καταγράφονται τα 

υφιςτάμενα μζτρα ελζγχου ςτο κάκε ςτάδιο. Παράλλθλα, κα επιςθμαίνονται τα μζτρα τα 
οποία απουςιάηουν ι ζχουν προβλεφκεί ιδθ αλλά χωρίσ να εφαρμόηονται. Σζλοσ είναι 
επικυμθτι θ διάκριςι τουσ ςε ςχζςθ με το αν είναι μακροπρόκεςμα ι βραχυπρόκεςμα. 

Θ καταγραφι αυτι, ςυμβάλλει τόςο ςτθν κατανόθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 
του ςυςτιματοσ αλλά και ςτθν περαιτζρω ιεράρχθςθ των κινδφνων. Ακολουκοφν ενδεικτικά 
δελτία προσ ςυμπλιρωςθ. 
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Δελτίο 10: Δελτίο ενδεικτικϊν υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτθν Πθγι. 
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Δελτίο 11: Δελτίο ενδεικτικϊν υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτθν Επεξεργαςία. 
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Δελτίο 12: Δελτίο ενδεικτικϊν υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτθν Αποκικευςθ. 
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Δελτίο 13: Δελτίο ενδεικτικϊν υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτθ Διανομι. 

 

 

Δελτίο 14: Δελτίο ενδεικτικϊν υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτθν Κατανάλωςθ. 

 

Με τθ ςφνταξθ του οργανογράμματοσ, του χρονοδιαγράμματοσ και τθ ςυμπλιρωςθ 
των τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) δελτίων κακϊσ και τθν επιςφναψθ ςε αυτά των 
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για τθν αιτιολόγθςθ των αναφερόμενων ςτοιχείων, τον οριςμό 
των ηωνϊν παροχισ φδρευςθσ, και τον κακοριςμό των απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν 
αναλφςεων, κεωρείται πωσ ολοκλθρϊνεται το ςτάδιο τθσ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ 
κατάςταςθσ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ Ι, αξιοποιϊντασ τθν υφιςτάμενθ πλθροφορία, γίνεται 
θ ςφνταξθ του Οδθγοφ εφαρμογισ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 

2.3. Φάςθ ΙΙ: Εφαρμογι οδθγοφ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ – Εργαςτθριακζσ Αναλφςεισ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Φάςθσ ΙΙ, λαμβάνονται υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ 
αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ Φάςθσ Ι, και πραγματοποιείται θ εφαρμογι 
του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ςφμφωνα με τον Οδθγό εφαρμογισ. Επίςθσ διενεργοφνται οι 
απαιτοφμενεσ Εργαςτθριακζσ Αναλφςεισ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Φάςθσ ΙΙ, απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ και θ ενθμζρωςθ των 
δεκατεςςάρων (14) δελτίων που δθμιουργικθκαν ςτθ Φάςθ Ι ςε μθνιαία βάςθ. 

Θ μθνιαία αποτφπωςθ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, όπωσ αυτά προκφπτουν από 
τισ δειγματολθψίεσ, ζχει ςαν ςτόχο τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ αλλά και τθν 
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κακολικι κατανόθςθ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και των κινδφνων που αυτό αντιμετωπίηει. 

2.3.1. Ραρακολοφκθςθ ςτθν Ρθγι 

Θ παρακολοφκθςθ ςτθν πθγι πραγματοποιείται ςε κάκε γεϊτρθςθ/πθγι το νερό τθσ 
οποίασ προορίηεται για τθν φδρευςθ τθσ ΗΠΤ. Θ επιλογι των παραμζτρων βαςίηεται ςτισ 
προβλζψεισ τθσ ΚΤΑ 39626/2208/Ε130 ςχετικά με τθν προςταςία των υπόγειων υδάτων από 
τθν ρφπανςθ και τθν υποβάκμιςθ και ειδικότερα τα αναφερόμενα ςτα Παραρτιματα Ι και ΙΙ 
και του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ΚΤΑ Αρικμ. οικ. 140384/2011. Οι παράμετροι 

που πρζπει να παρακολουκοφνται με ςυχνότθτα 4 φορζσ ετθςίωσ φαίνονται ςτον Ρίνακα 2 
και είναι οι ακόλουκεσ: 

 
Ρίνακασ 2: Παράμετροι για τθν παρακολοφκθςθ ςτθν Πθγι. 

Ραράμετροι 

1 pH 13 Κάδμιο, Cd 

2 Αγωγιμότθτα 14 Μόλυβδοσ, Pb 

3 Νιτρικά, ΝΟ3 15 Τδράργυροσ, Hg 

4 Νιτρϊδθ, ΝΟ2 16 Χλωριοφχα ιόντα 

5 Αμμωνιακά, ΝΘ4 17 Θειικά ιόντα 

6 ίδθροσ, Fe 18 Σριχλωροαικυλζνιο 

7 Μαγγάνιο, Mn 19 Σετραχλωροαικυλζνιο 

8 Ολικό χρϊμιο, Cr 20 Περιεκτικότθτα ςε Ο2 

9 Εξαςκενζσ χρϊμιο, CrVI 21 Ολικά κολοβακτθριοειδι 

10 Ολικά Φυτοφάρμακα 22 Echerichia coli 

11 Δραςτικζσ ουςίεσ φυτοφαρμάκων 23 Εντερόκοκκοι 

12 Αρςενικό, As   

Επιςθμαίνεται ότι θ νομοκεςία περί τθσ ποιότθτασ του νεροφ προσ πόςθ (ΚΤΑ Γ1(δ) / 
ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017) ιςχφει για το νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ που: α) δε 
λαμβάνεται από ατομικι πθγι με παροχι μικρότερθ από 10 m3/θμ. ι β) εξυπθρετεί οικιςμοφσ 

με πλθκυςμοφσ μικρότερουσ των 50 ατόμων, εφόςον βζβαια το νερό δεν διατίκεται ςτο 
πλαίςιο εμπορικισ ι δθμόςιασ δραςτθριότθτασ (π.χ. ςχολεία, εςτιατόρια). 

Ο Σεχνικόσ φμβουλοσ κα εξετάςει τα ςθμεία υδρολθψίασ, και κα ορίςει τισ 
απαιτοφμενεσ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ (για τον κφκλο τθσ 12μθνθσ παρακολοφκθςθσ) κατά 
τθν προθγοφμενθ Φάςθ Ι. 

2.3.2. Ραρακολοφκθςθ φυςικοχθμικϊν, χθμικϊν και μικροβιολογικϊν παραμζτρων ςτον 
Καταναλωτι.  

φμφωνα με τθ νομοκεςία περί τθσ ποιότθτασ του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, 
παρακολουκοφνται δφο ομάδεσ παραμζτρων και ςυγκεκριμζνα από τισ: 
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- μικροβιολογικζσ και χθμικζσ παράμετρουσ του Ρίνακα 3 (Παράρτθμα Ι, Μζροσ Α και Β 
τθσ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 Κ.Τ.Α. ΦΕΚ 3282/Β’/19-09-2017) που ζχουν άμεςθ ςθμαςία για τθν 
προςταςία τθσ υγείασ των καταναλωτϊν και που κακορίηουν αν το νερό είναι κακαρό 
και υγιεινό, και 

- ενδεικτικζσ παραμζτρουσ του Ρίνακα 4 (Παράρτθμα Ι, Μζροσ Γ τθσ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 
Κ.Τ.Α. ΦΕΚ 3282/Β’/19-09-2017), που ενϊ μεμονωμζνα δεν εμφανίηουν κινδφνουσ για 
τθν ανκρϊπινθ υγεία, θ παρουςία τουσ παρζχει ςαφείσ ενδείξεισ μεταβολϊν ςτθν 

ποιότθτα του νεροφ και τθν ενδεχομζνθ ανάγκθ επανορκωτικϊν δράςεων 
προκειμζνου να προςτατευτεί θ υγεία των καταναλωτϊν. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ πραγματοποιείται μζςω προγραμμάτων 
παρακολοφκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2, άρκρου 7 τθσ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 
Κ.Τ.Α. ΦΕΚ 3282/Β’/19-09-2017 ) τα οποία διακρίνονται ςε: 

- Παρακολοφκθςθ των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Α: κοπόσ τθσ είναι ο τακτικόσ ζλεγχοσ 
των Οργανολθπτικϊν και Μικροβιολογικϊν παραμζτρων του νεροφ ανκρϊπινθσ 
κατανάλωςθσ. Ζνα πρόγραμμα Παρακολοφκθςθσ των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Α 
πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ παραμζτρουσ του Ρίνακα 5. Μεταξφ των 
παραμζτρων αυτϊν μπορεί να ςυμπεριλαμβάνονται: 

 Σο Αργίλιο και ο ίδθροσ, αν χρθςιμοποιοφνται ωσ χθμικζσ ουςίεσ για τθν 

επεξεργαςία του νεροφ. 

 Σο αμμϊνιο και τα νιτρϊδθ, αν χρθςιμοποιείται χλωραμίνωςθ. 

 Στο υπολειμματικό χλϊριο, εφ’ όςον ωσ μζκοδοσ απολφμανςθσ θ χλωρίωςθ. 

 Σα Clostridium perfingens (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςπόρων) όταν το νερό 
προζρχεται ι επθρεάηεται από επιφανειακά νερά. 

- Παρακολοφκθςθ των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Β: κοπόσ τθσ είναι είναι θ διαπίςτωςθ 
για ςυμμόρφωςθ με όλεσ τισ άλλεσ παραμζτρουσ (Ρίνακασ 3 και Ρίνακασ 4) που δεν 
αναλφονται ςτο παλαίςιο τθσ Ομάδασ Α. 

- υμπλθρωματικι Παρακολοφκθςθ: κοπόσ τθσ υμπλθρωματικισ Παρακολοφκθςθσ 
είναι θ πραγματοποίθςθ μετριςεων για ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ για τουσ 

οποίουσ δεν κακορίηεται ανϊτερθ αποδεκτι τιμι και πιςτεφεται από τισ Αρμόδιεσ 
Αρχζσ ότι ενδζχεται να βρίςκονται ςτο νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ςε ποςότθτεσ ι 
αρικμοφσ που αποτελοφν ενδεχόμενο κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ υγεία. 

ε περίπτωςθ που κρικεί ςκόπιμο, θ εξζταςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ εκτόσ 
από τισ παραμζτρουσ των Πινάκων 3, 4 και 5 κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ παραμζτρουσ του 
Ρίνακα 6 (Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 Κ.Τ.Α. ΦΕΚ 3282/Β’/19-09-2017). 
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Ρίνακασ 3: Μικροβιολογικζσ και χθμικζσ παράμετροι και οι ανϊτερεσ αποδεκτζσ τιμζσ τουσ. 

Ραράμετροσ Ανϊτερθ αποδεκτι τιμι 

Escherichia coli 0/100 ml 

Εντερόκοκκοι 0/100 ml 

Ακρυλαμίδιο 0,1 μg/l 

Αντιμόνιο 5,0 μg/l 

Αρςενικό 10 μg/l 

Βενηόλιο 1,0 μg/l 

Βενηο‐α‐πυρζνιο 0,01 μg/l 

Βόριο 1,0 mg/l 

Βρωμικά άλατα 10 μg/l 

Κάδμιο 5,0 μg/l 

Χρϊμιο 50 μg/l 

Χρϊμιο εξαςκενζσ 50 μg/l 

Χαλκόσ 2,0 mg/l 

Κυανιοφχα 50 μg/l 

1,2‐διχλωροαικάνιο 3,0 μg/l 

Επιχλωρυδρίνθ 0,1 μg/l 

Φκοριοφχα 1,5 mg/l 

Μόλυβδοσ 10 μg/l 

Τδράργυροσ 1,0 μg/l 

Νικζλιο 20 μg/l 

Νιτρικά άλατα 50 mg/l 

Νιτρϊδθ άλατα 0,5 mg/l 

Παραςιτοκτόνα 0,1 μg/l 

φνολο παραςιτοκτόνων 0,5 μg/l 

Πολυαρωματικοί υδρογονάνκρακεσ 0,1 μg/l 

ελινιο 10 μg/l 

Σετραχλωροαικυλζνιο/Σριχλωροαικυλζνιο 10 μg/l 

Ολικά Σριαλογονομεκάνια 100 μg/l 

Βινυλοχλωρίδιο 0,5 μg/l 
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Ρίνακασ 4: Ενδεικτικζσ παράμετροι και οι ανϊτερεσ αποδεκτζσ τιμζσ τουσ. 

Ραράμετροσ Ανϊτερθ αποδεκτι τιμι 

Αργίλιο 200 μg/l 

Αμμϊνιο 0,5 mg/l 

Χλωριοφχα άλατα 250 mg/l 

Clostridium perfringens (και ςπόρων) 0/100 ml 

Χρϊμα αποδεκτό και χωρίσ αςυνικιςτθ μεταβολι 

Αγωγιμότθτα 2500 μS‐1 ςτουσ 20 ºC 

pH 6,5 ≤ pH ≤ 9,5 

ίδθροσ 200 μg/l 

Μαγγάνιο 50 μg/l 

Οςμι αποδεκτι και χωρίσ αςυνικιςτθ μεταβολι 

Οξειδωςιμότθτα 5 mgO2/l 

Θειικά ιόντα 250 mg/l 

Νάτριο 200 mg/l 

Γεφςθ αποδεκτι και χωρίσ αςυνικιςτθ μεταβολι 

Αρικμόσ αποικιϊν ςε 22ºC και 37ºC χωρίσ αςυνικιςτθ μεταβολι 

Κολοβακτθριοειδι 0/100 ml 

Ολικόσ οργανικόσ άνκρακασ χωρίσ αςυνικιςτθ μεταβολι 

Τπολειματικό χλϊριο ‐ 

Θολότθτα αποδεκτι και χωρίσ αςυνικιςτθ μεταβολι 

 

Ρίνακασ 5: Παράμετροι και ανϊτερεσ αποδεκτζσ τιμζσ των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Α. 

Ραράμετροσ Ανϊτερθ αποδεκτι τιμι 

Escherichia coli 0/100 ml 

Εντερόκοκκοι 0/100 ml 

Κολοβακτθριοειδι 0/100 ml 

Αρικμόσ αποικιϊν ςε 22ºC και 37ºC χωρίσ αςυνικιςτθ μεταβολι 

Χρϊμα αποδεκτό και χωρίσ αςυνικιςτθ μεταβολι 

Θολότθτα αποδεκτι και χωρίσ αςυνικιςτθ μεταβολι 

Γεφςθ αποδεκτι και χωρίσ αςυνικιςτθ μεταβολι 

Οςμι αποδεκτι και χωρίσ αςυνικιςτθ μεταβολι 

pH 6,5 ≤ pH ≤ 9,5 

Αγωγιμότθτα 2500 μS‐1 ςτουσ 20 ºC 
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Ρίνακασ 6: Παράμετροι και ανϊτερεσ αποδεκτζσ τιμζσ τθσ υμπλθρωματικισ Παρακολοφκθςθσ. 

Ραράμετροσ Ανϊτερθ αποδεκτι τιμι 

αλμονζλλεσ 0 

ιγκζλλεσ – Βακτθριοφάγοι των κοπράνων 0 

Ιοί που μεταδίδονται μζςω εντεροςτοματικισ οδοφ 0 

Καμπυλοβακτθρίδιο 0 

Παραςιτικοί οργανιςμοί  
(π.χ. κρυπτοςπορίδιο, Giardia lamblia) 

0 

Φφκθ 0 

Άλλα μορφοποιθμζνα ςτοιχεία (ηωάρια) 0 

 

2.3.3. Συχνότθτα παρακολοφκθςθσ  

Θ ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ των παραμζτρων των Ομάδων Α και Β κακορίηεται από 
τον όγκο του νεροφ που διανζμεται θμερθςίωσ κατά μζςο όρο, ςφμφωνα με οριηόμενα ςτα 
ςτον πίνακα 1, παραρτιματοσ ΙΙ τθσ τθσ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 Κ.Τ.Α. ΦΕΚ 3282/Β’/19-09-2017). 
Ωςτόςο, οι τυχόν παρεκκλίςεισ που μποροφν να κάνουν οι αρμόδιεσ αρχζσ, κα είναι 

ςφμφωνεσ με τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα ΙΙ, μζροσ Γ τθσ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 Κ.Τ.Α.( ΦΕΚ 
3282/Β’/19-09-2017). 

Ο Σεχνικόσ φμβουλοσ κα ορίςει με υδρογεωλογικά κριτιρια τισ Ηϊνεσ Παροχισ 
Υδρευςθσ (ΗΠΤ) και κα ορίςει τουσ απαιτοφμενουσ ελζγχουσ (για τον κφκλο τθσ 12μθνθσ 
παρακολοφκθςθσ) κατά τθν προθγοφμενθ Φάςθ Ι. 

Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) 
μινεσ με ςκοπό τθν κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μία 
ρεαλιςτικι εικόνα του ςυςτιματοσ ςχετικά με τισ αντιδράςεισ του και τισ μεταβολζσ που 
επιδζχεται από τισ εποχιακζσ ι τισ καιρικζσ μεταβολζσ. Με τθ ςφνταξθ αναφορϊν 
παρακολοφκθςθσ θ ομάδα εργαςίασ κα είναι ςε κζςθ να ελζγχει και να αξιολογεί τθν επιτυχία 
των μζτρων ελζγχου που ζχουν λθφκεί. Για κάκε δειγματολθψία, κα ςυνταχκεί αναφορά 

παρακολοφκθςθσ. Επίςθσ, από το κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ φδρευςθσ, κα πρζπει να 
ςυντάςςονται μθνιαίεσ αναφορζσ ςχετικά με τθν ποιότθτα και του νεροφ ςε κάκε ςτάδιο π.χ. 
κατά τθν είςοδο και τθν ζξοδο ςτθ μονάδα χλωρίωςθσ. 

Με τον τρόπο αυτόν, υπάρχει ολοκλθρωμζνοσ ζλεγχοσ ςχετικά με τισ εφαρμοηόμενεσ 
μεκόδουσ δειγματολθψίασ και τθν ποιότθτα πόςιμου νεροφ, ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ 
ζκτακτων ςυμβάντων. 

2.3.4. Ραρακολοφκθςθ ραδιενεργϊν ουςιϊν ςτον Καταναλωτι 

Ο Σεχνικόσ φμβουλοσ κα ορίςει με υδρογεωλογικά κριτιρια τισ Ηϊνεσ Παροχισ 
Υδρευςθσ (ΗΠΤ) και κα ορίςει τουσ πικανά απαιτοφμενουσ ελζγχουσ, ςφμφωνα με τθν 
εγκφκλιο Γ1/Γ.Π.οικ28158 (15/4/2016) του Τπουργείου Τγείασ περί τθσ «Παρακολοφκθςθσ 
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ποιότθτασ νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ωσ προσ τισ ραδιενεργζσ ουςίεσ που περιζχει» 
(για τον κφκλο τθσ 12μθνθσ παρακολοφκθςθσ) κατά τθν προθγοφμενθ Φάςθ Ι. 

Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) 
μινεσ με ςκοπό τθν κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μία 
ρεαλιςτικι εικόνα του ςυςτιματοσ. Με τθ ςφνταξθ αναφορϊν παρακολοφκθςθσ θ ομάδα 
εργαςίασ κα είναι ςε κζςθ να ελζγχει και να αξιολογεί τθν επιτυχία των μζτρων ελζγχου που 
ζχουν λθφκεί. Για κάκε δειγματολθψία, κα ςυνταχκεί αναφορά παρακολοφκθςθσ. 

2.3.5. Αξιολόγθςθ μζτρων ελζγχου  

Θ εφαρμογι του Οδθγοφ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ςτθρίηεται ςτθν εφαρμογι τθσ 
παρακολοφκθςθσ δφο κατθγοριϊν παραμζτρων: 

- τισ μετριςιμεσ, ςτθν πθγι και τθ βρφςθ του καταναλωτι, και 

- ςε αυτζσ που βαςίηονται ςτθν παρατιρθςθ, όπωσ είναι π.χ ζλεγχοσ των 
εγκαταςτάςεων, ζργων μεταφοράσ, ςυνδζςεων κλπ. 

Όπωσ παρουςιάηεται ςτο Διάγραμμα 4, κατά τθν πορεία των ενεργειϊν για τθ λιψθ 
αποφάςεων, πρζπει να κακοριςτοφν «κρίςιμα όρια» πζραν των οποίων αμφιςβθτείται θ καλι 
ποιότθτα του νεροφ. Εφόςον υπάρχουν αποκλίςεισ από αυτά, κα πρζπει να λθφκοφν 
επειγόντωσ μζτρα και να ενθμερϊνεται άμεςα ο Τπεφκυνοσ Φορζασ, ϊςτε να εφαρμοςτεί ζνα 

ζκτακτο ςχζδιο υδρολθψίασ. τθν περίπτωςθ που παρατθρθκοφν υπερβάςεισ ςτα κρίςιμα 
όρια, κα πρζπει να εφαρμοςτοφν διορκωτικά μζτρα. Παρακάτω ακολουκεί ενδεικτικό 
διάγραμμα ενεργειϊν για τθ λιψθ αποφάςεων και τον προςδιοριςμό των κρίςιμων ορίων. 
το ςθμείο αυτό, διευκρινίηεται ότι τα δελτία τθσ Φάςθσ Ι επικαιροποιοφνται ανάλογα με τα 
νζα ςτοιχεία που κα προκφψουν. 

 

Διάγραμμα 4: Διάγραμμα ροισ ενεργειϊν για τον κακοριςμό «Κρίςιμων Ορίων». 

 

2.4. Φάςθ ΙΙΙ: Αξιολόγθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

Βαςικό ςτόχο τθσ Φάςθσ ΙΙΙ αποτελεί θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
ενεργειϊν κατά τθν εφαρμογι του οδθγοφ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, με τθν υποςτιριξθ 
κατάλλθλου διαχειριςτικοφ εργαλείου και εξετάηεται το ενδεχόμενο τροποποίθςθσ του για 
τθν αποφυγι και αντιμετϊπιςθ ζκτακτων ςυμβάντων. 
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2.4.1. Ενζργειεσ Αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του Σχεδίου  

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ το 
ενδιαφζρον τθσ ομάδασ εργαςίασ κα πρζπει να προςανατολιςτεί ςε δφο κφριεσ κατευκφνςεισ: 

- ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των τιμϊν εντόσ των επικυμθτϊν ορίων, 
- ςτθν εξζταςθ ικανοποίθςθσ των καταναλωτϊν. 

Οι ενζργειεσ αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του χεδίου, αφοροφν κυρίωσ ςε 

διαχειριςτικά εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ, θ χριςθ των οποίων γίνεται είτε 
από τθν ίδια τθν ομάδα εργαςίασ, είτε από τουσ καταναλωτζσ. 

Παρακάτω, παρουςιάηεται μια ςυνοπτικι περιγραφι των διαχειριςτικϊν εργαλείων 
που χρθςιμοποιοφνται: α) αποκλειςτικά από τθν ομάδα εργαςίασ, και β) από τθν ομάδα 
εργαςίασ αλλά και τουσ καταναλωτζσ: 

α) Θ αποτφπωςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ μόνο ςε ζντυπθ μορφι περιλαμβάνει 
ςτατικό περιεχόμενο που είναι δφςκολο να υποςτεί περαιτζρω επεξεργαςία. Για τθν 
αποτελεςματικι ςυνεχι παρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 
(ΑΝ), ο Ανάδοχοσ του ζργου είναι υποχρεωμζνοσ να αποτυπϊςει θλεκτρονικά τα 
αποτελζςματα του χεδίου ςε ζτοιμο πλθροφοριακό ςφςτθμα (Διαχειριςτικό Εργαλείο – Δ.Ε.) 
το οποίο κα παραμετροποιιςει κατάλλθλα, ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ επαρκισ εφαρμογι του 
χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και θ επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων του. 

Μζςω του Δ.Ε., θ ομάδα εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει 
αντικειμενικά τθν εφαρμογι του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, να παρατθριςει τθν πρόοδο των 
ενεργειϊν τθσ και να επιςθμάνει τουσ τομείσ εκείνουσ που επιδζχονται βελτίωςθ. 

Σα κυριότερα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ του εργαλείου κα πρζπει να είναι: 

- θ ςυςτθματικι ανάδειξθ των περιοχϊν όπου ςθμειϊνεται πρόοδοσ, 

- θ ςυνεπισ κακοδιγθςθ τόςο ςτθν αρχικι όςο και ςτθν εφαρμογι ενόσ χεδίου 
Αςφάλειασ Νεροφ, 

- θ διευκόλυνςθ ςτθν υποβολι εκκζςεων (ςφνταξθ ςυνοπτικϊν εκκζςεων), 

- θ διευκόλυνςθ ςτον εντοπιςμό των προβλθμάτων, λόγω των αποχωριςεων 

υπαλλιλων ι τθσ ζλλειψθσ μνιμθσ. 

Θ χριςθ του διαχειριςτικοφ εργαλείου ζγκειται, ενδεικτικά, ςτθν ανάπτυξθ και 
ςυμπλιρωςθ δϊδεκα (12) πινάκων/δελτίων. Με αυτό τον τρόπο, ο χειριςτισ δφναται να 
ςυμπλθρϊςει μία ςειρά από ερωτθματολόγια που αφοροφν γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με: 

1. τον Τπεφκυνο Φορζα 

2. το ςφςτθμα Υδρευςθσ 

3. τθν ομάδα χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

4. τθν περιγραφι του ςυςτιματοσ φδρευςθσ 

5. τθν αναγνϊριςθ κινδφνων και τθν αξιολόγθςθ τθσ επικινδυνότθτά τουσ 
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6. τα μζτρα ελζγχου 

7. το βελτιωτικό προτεινόμενο χζδιο 

8. τθν επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ 

9. τθν αξιολόγθςθ παρακολοφκθςθσ 

10. τισ διαχειριςτικζσ ενζργειεσ 

11. τα υποςτθρικτικά προγράμματα 

12. τθν ανακεϊρθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

Παρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνα παραδείγματα ηθτοφμενων προσ ςυμπλιρωςθ 
για τον κάκε πίνακα: 

1. Τπεφκυνοσ Φορζασ: Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ, αρικμόσ ςυνδζςεων, αρικμόσ 
ςυςτθμάτων φδρευςθσ, αρικμόσ προςωπικοφ του Τπεφκυνου Φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθν ομάδα εργαςίασ κτλ 

2. φςτθμα Υδρευςθσ: ονομαςία, αρικμόσ ςυνδζςεων, πλικοσ εφαρμοηόμενων μεκόδων 
επεξεργαςίασ και ερωτιματα ςχετικά, με τουσ υπεφκυνουσ φορείσ και τισ 
αρμοδιότθτζσ τουσ, ποςοςτό απωλειϊν νεροφ λόγω διαρροϊν κτλ. 

3. Ομάδα χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ: ερωτιματα ςχετικά με το αν ζχει διευκρινιςτεί θ 
κοινι μεκοδολογία, αν ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι που είχαν κζςει κτλ. 

4. Περιγραφι υςτιματοσ Υδρευςθσ: αν ζχει περιγραφεί επαρκϊσ, αν ζχουν 
πραγματοποιθκεί επιτόπιεσ ζρευνεσ 

5. Αναγνϊριςθ κινδφνων και αξιολόγθςθσ τθσ επικινδυνότθτάσ τουσ: πλθροφορίεσ με το 
πλικοσ των κινδφνων που αναγνωρίςτθκαν ανά ςτάδιο, αρικμόσ εμπλεκόμενων 
φορζων που αςχολικθκαν κτλ. 

6. Μζτρα ελζγχου: πλικοσ υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου, πλικοσ μζτρων που λείπουν, 
αν ζχει πραγματοποιθκεί ιεράρχθςθ των κινδφνων κατόπιν τον ζλεγχων των μζτρων 
ελζγχου. 

7. Βελτιωτικό χζδιο: αρικμόσ νζων μζτρων κτλ 

8. Επιχειρθςιακι Παρακολοφκθςθ: αν ζχει πραγματοποιθκεί ςε κάκε ςτάδιο, αν 

εφαρμόηονται επαρκϊσ τα διορκωτικά μζτρα ςε κάκε ςτάδιο, αν εφαρμόηεται ορκά θ 
καταγραφι των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ κτλ. 

9. Αξιολόγθςθ: αρικμόσ παραπόνων των καταναλωτϊν ςχετικά με τθν ποιότθτα ι τθν 
ποςότθτα του νεροφ, αρικμόσ και αποτελζςματα μικροβιακϊν και φυςικοχθμικϊν 
εργαςτθριακϊν αναλφςεων κτλ. 

10. Διαχειριςτικζσ Ενζργειεσ: πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ευκολία εφαρμογισ του. 

11. Τποςτθρικτικά Προγράμματα: αν εφαρμόςτθκαν, κ.τλ. 

12. Ανακεϊρθςθ: αν πραγματοποιικθκαν ενζργειεσ όπωσ περιοδικοί ζλεγχοι, 
επικαιροποίθςθ κ.τλ. 
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Σο Δ.Ε. κα παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ πρόςκετων ερωτθμάτων ςε κάκε πίνακα, 
και επιλζγοντασ οποιοδιποτε πεδίο ζχει τθ δυνατότθτα να πλθροφορείται ςχετικά με τθν 
ερϊτθςθ και το ηθτοφμενο του πίνακα. Κατόπιν τθσ ςυμπλιρωςθσ των πινάκων και μζςω 
αντικειμενικισ αξιολόγθςθσ, ο χειριςτισ είναι ςε κζςθ να δει τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ 
του. Οι ειςαγόμενεσ πλθροφορίεσ παρουςιάηονται ςε ςυνοπτικοφσ πίνακεσ και θ πρόοδοσ του 
κάκε ςταδίου παρουςιάηεται με κατάλλθλα γραφιματα. Θ ςυμπλιρωςθ των πινάκων 
πραγματοποιείται με το πζρασ τθσ Φάςθσ ΙΙ, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εφαρμογισ του χεδίου. 

β) Για τθν απόκτθςθ μιασ ςφαιρικισ άποψθσ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα του 
χεδίου, προτείνεται θ ειςαγωγι ερωτθματολογίων ςτθν ιςτοςελίδα του Τπεφκυνου Φορζα, θ 
ςυμπλιρωςθ των οποίων κα δφναται να πραγματοποιθκεί τόςο από τα μζλθ τθσ ομάδασ 
εργαςίασ όςο και από τουσ καταναλωτζσ. 

Σο ερωτθματολόγιο μπορεί να είναι πολλαπλϊν επιλογϊν και οι απαντιςεισ να 
αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικι βακμολογία (π.χ. 0: διαφωνϊ απολφτωσ, 1: διαφωνϊ, 2: δε 
ξζρω, δεν απαντϊ 3: ςυμφωνϊ, 4: ςυμφωνϊ απολφτωσ). Θ κεματολόγια των ερωτιςεων να 
αφορά ςτθν ποιότθτα και ςτθν ποςότθτα του πόςιμου νεροφ αλλά και ςτισ γνϊςεισ τουσ γφρω 
από τθν εφαρμογι του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. Με τον τρόπο αυτόν, τα ερωτθματολόγια 
αποκτοφν διττό ρόλο, χρθςιμοποιοφνται και ωσ μζςο αξιολόγθςθσ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 
αλλά και ταυτόχρονα και ωσ μζςο δθμοςιότθτάσ του. 

Κατόπιν ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων από τουσ χειριςτζσ του ζργου και από τουσ 
καταναλωτζσ, θ αξιολόγθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ δφναται να πραγματοποιθκεί 
μζςω τθσ μεκόδου SSAT (Supply System Assessment Tool). φμφωνα με αυτιν τθ μζκοδο, 
κάκε γωνία του πολυγϊνου αντιςτοιχεί ςτθν κατάςταςθ μιασ παραμζτρου/ςταδίου προσ 
αξιολόγθςθ και ενδεικτικά: 

1. Ομάδα χεδίου 

2. Περιγραφι ςυςτιματοσ φδρευςθσ 

3. Προςδιοριςμόσ και εκτίμθςθ κινδφνων 

4. Μζτρα ελζγχου και διορκωτικζσ ενζργειεσ 

5. Παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ 

6. Διαχειριςτικζσ και υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ 

7. Καταγραφι και επικοινωνία 

8. Ανακεϊρθςθ ςχεδίου 

Σθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων τόςο από τα εμπλεκόμενα άτομα όςο και από 
τουσ καταναλωτζσ, ακολουκεί θ αξιολόγθςι τουσ και εν ςυνεχεία δφναται να παρουςιάηεται θ 
κατάςταςθ (ςφνολο παραμζτρων/ςταδίων) προσ αξιολόγθςθ ςε ςχιμα όπωσ το ακόλουκο 
Διάγραμμα 5. Θ βζλτιςτθ κατάςταςθ απεικονίηεται όταν τα ςθμεία των παραμζτρων 
ςχθματίηουν ζνα πράςινο πολφγωνο όπωσ ορίηει το ζγχρωμο υπόβακρο, ιτοι ςε όλα τα 
ςτάδια αξιολογοφνται ότι πλθροφνται οι ςτόχοι τουσ κατά 100%. Σα ομόκεντρα πολφγωνα που 
ςχθματίηονται αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ όπωσ αυτζσ ορίηονται κάκε φορά: 

- Σο κόκκινο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 0‐44,9% και κατάςταςθ μθ αποδεκτι. 
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- Σο κίτρινο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 45‐69,9% και κατάςταςθ που χριηει προςοχισ. 

- Σο πράςινο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 70‐100% και αποδεκτι κατάςταςθ 

 

Διάγαμμα 5: Παράδειγμα Κατάςταςθσ χεδίου Αςφάλειασ νεροφ με SSAT (De Souza et al, 
2010). 

 

2.4.2. Ενζργειεσ ανακεϊρθςθσ ςχεδίου 

Θ ανακεϊρθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ζχει ωσ ςκοπό τθν επιβεβαίωςθ ότι 
ζχουν λθφκεί υπόψθ όλοι οι κίνδυνοι και τα νζα προβλιματα που μπορεί να προκφψουν. 
Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ ανακεϊρθςθσ είναι θ πικανι μείωςθ του πλικουσ και τθσ ςοβαρότθτασ 
των ςυμβάντων και των ζκτακτων περιςτατικϊν που επθρεάηουν ι που δφναται να 
επθρεάςουν τθν ποιότθτα του πόςιμου νεροφ. Ωςτόςο, ζκτακτα περιςτατικά μπορεί να 

ςυνεχίηουν να ςυμβαίνουν. Επομζνωσ, ςτο χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ, κα πρζπει να γίνουν οι 
κατάλλθλεσ τροποποιιςεισ ϊςτε να ανταποκρίνεται ςε οποιαδιποτε αλλαγι του ςυςτιματοσ. 
Οι ςυςτθματικοί ζλεγχοι εξαςφαλίηουν τθν ορκι εφαρμογι του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και 
θ ομάδα χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ κα επιςθμάνει κζματα όπωσ: 

 δυνατότθτεσ για βελτίωςθ, 

 πτυχζσ των διαδικαςιϊν που δεν εφαρμόηονται ςωςτά, 

 επάρκεια των πόρων, 

 εάν οι προβλεπόμενεσ βελτιϊςεισ είναι πρακτικά δυνατόν να υλοποιθκοφν, 

 εάν απαιτείται να δοκεί ζμφαςθ ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ και να δοκοφν 

κίνθτρα για το προςωπικό. 
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Σα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να γνωρίηουν και να ζχουν πλιρθ ενθμζρωςθ για το 
ςφςτθμα φδρευςθσ κακϊσ και να παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ςτισ διαδικαςίεσ. Σα αρχεία 
μπορεί να περιζχουν οριςμζνεσ φορζσ ανακριβείσ πλθροφορίεσ και ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ, να αναφζρουν λειτουργίεσ του εξοπλιςμοφ οι οποίεσ ςτθν πραγματικότθτα δεν 
υπάρχουν, κάτι που μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του νεροφ. 

3. ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΟΥ 

Σα χζδια Αςφάλειασ Νεροφ αποτελοφν μία ολιςτικι προςζγγιςθ που ςχετίηεται με τθν 
ποιοτικι διαχείριςθ των υδάτων από τθν πθγι του νεροφ ζωσ και τθ βρφςθ του καταναλωτι, 
υιοκετϊντασ τθν αρχι των «πολλαπλϊν φραγμάτων» (multiple barriers) και εςτιάηοντασ ςτθν 
ανάγκθ εφαρμογισ μζτρων ελζγχου ςε κάκε κρίκο τθσ αλυςίδασ υδροδότθςθσ. 

To νομοκετικό πλαίςιο το οποίο αφορά ςτα όρια ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ δεν 
εξαντλεί το όλο πρόβλθμα διαςφάλιςθσ αςφαλοφσ πόςιμου νεροφ από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ, 
κακϊσ θ επίλυςθ των προβλθμάτων δεν εξαςφαλίηεται μόνο με τθ κζςπιςθ κατάλλθλων 
ορίων και τθν εποπτεία τιρθςισ των, αλλά προχποκζτει μία ευρφτερθ προςζγγιςθ, που να 
καλφπτει και προβλιματα δυνατοτιτων επίτευξθσ των τικζμενων ορίων (π.χ. μζκοδοι 
επεξεργαςίασ, τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ, τρόποι λειτουργίασ), επαρκοφσ προςταςίασ των 
προςλαμβανομζνων νερϊν (προςταςία φυςικϊν υδάτινων ςωμάτων) και λειτουργίασ και 
προςταςίασ του δικτφου διανομισ (δευτερογενείσ ρυπάνςεισ, ςφάλματα ςυνδζςεων κλπ.). 

υγκεκριμζνα, τα ςχζδια αςφάλειασ νεροφ διαςφαλίηουν: 

 τθν ελαχιςτοποίθςθ παρουςίασ ρυπαντϊν ςτο πόςιμο νερό από τθν πθγι, 

 τθ ςωςτι επεξεργαςία του φδατοσ ϊςτε να είναι κατάλλθλο για πόςθ, 

 τθ ςωςτι διανομι ςε δίκτυα φδρευςθσ, ανεξάρτθτα του μεγζκουσ των δικτφων αυτϊν. 

Σα ιδιαίτερα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν ζνα χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ και 
τεκμθριϊνουν τθν ςκοπιμότθτα υλοποίθςισ του ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα: 

 Σο μείηον πλεονζκτθμα ςτο ςχεδιαςμό του, είναι ότι δφναται να εφαρμοςτεί ςε όλα τα 

είδθ ςυςτιματοσ φδρευςθσ ανεξαρτιτου μεγζκουσ ι πολυπλοκότθτάσ τουσ. 

 Σο χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ αποτελεί ζνα δυναμικό και πρακτικό εργαλείο για τθ 
διαςφάλιςθ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ και όχι μία ακόμθ επιχειρθςιακι 

διαδικαςία. 

 Σο κάκε ςχζδιο είναι μοναδικό και αφορά ςε ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα φδρευςθσ. Δε 

δφναται θ πιςτι αναπαραγωγι του ςε άλλα ςυςτιματα πζρα από αυτό για το οποίο 
ζχει ςχεδιαςτεί. 

 Σο εκάςτοτε χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ απαιτεί αρχικά χρθματοδότθςθ για τθν 
εφαρμογι του, μακροπρόκεςμα όμωσ ςτοχεφει ςτθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων. 

 Θ εκπόνθςι του είναι αποτζλεςμα ςυνδυαςμοφ εργαςίασ γραφείου και εργαςίασ 
πεδίου. 

 Κατά τθν ζναρξθ εκπόνθςθσ ενόσ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ λαμβάνονται υπόψθ και 

αξιολογοφνται τα ςτοιχεία και οι πλθροφορίεσ που ζχουν ςυγκεντρωκεί από 
προθγοφμενουσ ελζγχουσ. 
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 Θα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςτάδια εκτίμθςθσ του κινδφνου και τθσ 

αξιολόγθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ ϊςτε να εξακριβωκεί το πλικοσ και το είδοσ των 
πραγματικϊν κινδφνων που απειλοφν το ςφςτθμα κακϊσ και θ λιψθ των ορκϊν 
μζτρων ελζγχου. 

 Θ επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μεκοδολογίασ 
του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Θ ομάδα χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, κα πρζπει να απαρτίηεται κάκε φορά από άτομα 

ειδικά καταρτιςμζνα επί του αντικειμζνου, τα οποία είναι και αρμόδια για τθν κατάλλθλθ 
ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των εμπλεκόμενων φορζων ςτο εκάςτοτε ςφςτθμα 
υδροδότθςθσ. 

Σο χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ αποτελεί ζνα δυναμικό εργαλείο για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ ςτο ςφςτθμα φδρευςθσ, ιτοι από τθν πθγι ζωσ και τον 
καταναλωτι με βάςθ τθ ςχετικι νομοκεςία και τισ ιςχφουςεσ ρυκμιςτικζσ διατάξεισ. 

Σζλοσ, ςθμειϊνεται ότι θ υλοποίθςθ του χεδίου Αςφαλείασ Νεροφ αποτελεί δράςθ 
που προβλζπεται ρθτά ςτο Πρόγραμμα Μζτρων του ΔΛΑΠ του οικείου ΤΔ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ. 

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Θ υλοποίθςθ του ζργου διζπεται από τισ κάτωκι διατάξεισ – κανονιςµοφσ και προδιαγραφζσ: 

- ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» όπωσ ιςχφει  
- Τπουργικι Απόφαςθ ΔΝγ /32129/ΦΝ 466 ΦΕΚ Β’ 2519/20-07-2017 «Ζγκριςθ 

Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν 
ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 
του ν. 4412/2016 (Αϋ 147),όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

- Εγκφκλιο με Αρ. Πρωτ. 89943/02-04-2021 τθσ Δ/νςθσ Νομοκετικοφ υντονιςμοφ του 
Τπ. Τποδομϊν και Μεταφορϊν «Αναπροςαρμογι τιμισ ςυντελεςτι τκ του Κανονιςμοφ 
Προεκτιμοφμενων Αμοιβϊν Μελετϊν & Τπθρεςιϊν για το ζτοσ 2021». 

- Οι αναλυτικζσ προδιαγραφζσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Τδάτων, όπωσ αυτζσ 
ςυντάχκθκαν ςτα πλαίςια του ζργου «Σεχνικι Τποςτιριξθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ 
Τδάτων για τθν Καταγραφι προβλθμάτων εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ περί 

πόςιμου νεροφ ςτθν Ελλάδα και τθ διερεφνθςθ δυνατοτιτων υιοκζτθςθσ χεδίων 
Αςφάλειασ Νεροφ (Water Safety Plans)». 

5. ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΕΓΟΥ 

Σα παραδοτζα του ζργου διαρκρϊνονται ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ςε: 

Ραραδοτζο 1: Σο πρϊτο παραδοτζο αφορά ςτθν καταγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και 
προετοιμαςία Οδθγοφ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, και κα περιλαμβάνει: 

 Χαρτογράφθςθ ςε GIS του ςυςτιματοσ φδρευςθσ ωσ ζκκεςθ παράςταςθσ μιασ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, που κα περιγράφει κατ’ ελάχιςτον τα ςθμεία 
δειγματολθψίασ, τα δεκατζςςερα (14) δελτία παρακολοφκθςθσ και τισ 
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επιςυναπτόμενεσ ςε αυτά απαραίτθτεσ αναφορζσ είτε αυτζσ είναι περιγραφικζσ είτε 
επεξθγθματικζσ. 

 Οριςμό των ηωνϊν παροχισ φδρευςθσ με υδρογεωλογικά κριτιρια, και κακοριςμό των 

απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν αναλφςεων. 

 Τποςτιριξθ τθσ Τπθρεςίασ για τθ Διενζργεια των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και 
προδιαγραφϊν των εργαςτθριακϊν αναλφςεων. 

 Οδθγόσ Εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Ραραδοτζο 2: Σο δεφτερο παραδοτζο αφορά ςτθν εφαρμογι του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 
και τισ Εργαςτθριακζσ Αναλφςεισ. Θα περιλαμβάνει: 

 Μθνιαίεσ αναφορζσ που κα περιλαμβάνουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ φδρευςθσ. 

 Σελικι αναφορά εφαρμογισ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Σα πρωτογενι ςτοιχεία για τισ μθνιαίεσ αναφορζσ κα χορθγοφνται από τθν Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ. 
Ο φμβουλοσ αναλαμβάνει τθν αποδελτίωςθ και αξιολόγθςθ των πρωτογενϊν ςτοιχείων, με 

παρουςία επιτόπου εφ’ όςον αυτό απαιτθκεί και τθν ςφνταξθ του Παραδοτζου 2. 

Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθ ςχετικι εντολι του 
ανακζτοντα φορζα. 

Ραραδοτζο 3: Σο τρίτο παραδοτζο αφορά ςτθν αξιολόγθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και 
κα περιλαμβάνει: 

 Διαχειριςτικό εργαλείο (Δ.Ε.) και οδθγίεσ εφαρμογισ του. 

 υμπλιρωςθ Δ.Ε. με αποτελζςματα εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

 Ερωτθματολόγιο προσ καταναλωτζσ και αποτελζςματα ζρευνασ 

 υνολικι Αξιολόγθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν ςχετικι εντολι του ανακζτοντα 
φορζα. 

Ραραδοτζο 4: Ανακεϊρθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και φνταξθ τελικισ ζκκεςθσ 

 Ανακεωρθμζνο χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ 

 φνταξθ Σελικισ Ζκκεςθσ 

Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε ζνα (1) μινα από τθν ςχετικι εντολι του ανακζτοντα 
φορζα. 
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6. ΧΟΝΟ∆ΙΑΓΑΜΜΑ 

Οι διάρκειεσ των τριϊν φάςεων του ζργου ζχουν ωσ εξισ: 

 Φάςθ Ι: 3 μινεσ 

 Φάςθ ΙΙ: 12 μινεσ 

 Φάςθ ΙΙΙ: 3 μινεσ 

Με βάςθ τα παραπάνω ο κακαρόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ του ζργου εκτιμάται ςε 18 (δεκαοκτϊ) 

μινεσ. Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου περιλαμβανομζνου του χρόνου ελζγχου και εγκρίςεων 
του Φορζα υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 21 (εικοςιζνα) μινεσ. 
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Χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ ςταδίων ςφμβαςθσ 

 

 

 

 

 

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

1
0

ι
μ

.1

1
0

ι
μ

.2

1
0

ι
μ

.3

ΦΑΘ Ι

ΦΑΘ ΙΙ

ΦΑΘ ΙΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΣΘ

ΣΑΔΙΟ/ΕΝ

ΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΧΡΟΝΟ 

ΕΚΠΟΝΘ

Θ

Μ
ΘΝ

Α
 1

Μ
ΘΝ

Α
 2

Μ
ΘΝ

Α
 3

Μ
ΘΝ

Α
 4

Μ
ΘΝ

Α
 5

Μ
ΘΝ

Α
 6

Μ
ΘΝ

Α
 7

Μ
ΘΝ

Α
 8

Μ
ΘΝ

Α
 1
0

Μ
ΘΝ

Α
 1
1

Μ
ΘΝ

Α
 1
2

Μ
ΘΝ

Α
 1
3

Μ
ΘΝ

Α
 1
4

Μ
ΘΝ

Α
 2
1

θμείωςθ: Κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ ενδεικτικόσ χρόνοσ εγκρίςεων

Μ
ΘΝ

Α
 1
5

Μ
ΘΝ

Α
 1
6

Μ
ΘΝ

Α
 1
7

Μ
ΘΝ

Α
 1
8

Μ
ΘΝ

Α
 1
9

Μ
ΘΝ

Α
 2
0

Μ
ΘΝ

Α
 9



 

 

ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΧΕΔΙΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ ΔΘΜΟΤ  ΚΑΒΑΛΑ       -41-                                                                           ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
 

 

ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ  ΡΟΓΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑΚΗ» 

2014 - 2020 

 

 

Με βάςθ το αναλυτικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και των ςταδίων τθσ, οι 
προβλεπόμενοι χρόνοι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ανά ςτάδιο εμφανίηονται ςτον παραπάνω 
πίνακα. 

φμφωνα με τον πίνακα αυτόν ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ προβλζπεται 
για το ςφνολο των ςταδίων τθσ ςε δζκα οκτϊ (18) μινεσ. Αν λθφκοφν υπ’ όψθ και οι 
προβλεπόμενοι ενδεικτικοί χρόνοι για τθν ζγκριςθ κάκε ςταδίου, ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ 
ςφμβαςθσ προβλζπεται ςε είκοςι ζνα (21) μινεσ. 

Καβάλα, 28-12-2021 
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 Θεωρικθκε 

Ο Διευκυντισ  
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