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1

ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν τεφχοσ αποτελεί τμιμα του Φακζλου Δθμόςιασ Σφμβαςθσ Μελζτθσ ι Τεχνικισ Υπθρεςίασ και
ςυγκεκριμζνα του Υποφακζλου πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το
άρκρο 281 του Ν. 4412/2016

1.1

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ

Θ εκπόνθςθ και εφαρμογι ενόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ (ΣΑΝ) είναι αποτζλεςμα ςυνδυαςμζνθσ
εργαςίασ γραφείου και εργαςίασ πεδίου. Ο Φορζασ κα υποςτθριχκεί από ομάδα εργαςίασ ειδικευμζνων
επιςτθμόνων και τεχνικϊν.
Το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αφορά ςτθν ανάκεςθ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ΣΑΝ και
ςυνίςταται ςτθν υποςτιριξθ του Φορζα από τον Ανάδοχο για τθν αποτελεςματικι εκπόνθςθ, εφαρμογι
και αξιολόγθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ΔΕΥΑ Γρεβενϊν, προκειμζνου να πλθροφνται, ςε κάκε
περίπτωςθ, οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 98/83/ΕΚ «ςχετικά με τθν ποιότθτα
του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ» και με απϊτερο ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθν
υιοκζτθςθ και εφαρμογι ορκϊν πρακτικϊν ςτο ςφςτθμα φδρευςθσ του πόςιμου νεροφ.
Το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διακρίνεται ςε τρεισ επιμζρουσ φάςεισ:




Φάςθ Ι: Καταγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και προετοιμαςία οδθγοφ εφαρμογισ χεδίου
Αςφάλειασ Νεροφ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ Φάςθσ Ι, ςυγκροτείται θ ομάδα υλοποίθςθσ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ,
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. Ρροςδιορίηονται 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. Ορίηονται οι ηϊνεσ παροχισ φδρευςθσ με υδρογεωλογικά κριτιρια, και
κακορίηονται οι απαιτοφμενεσ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ. Συντάςςεται ο Οδθγόσ εφαρμογισ του
Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ςτον οποίο περιλαμβάνεται και αναλυτικό πρόγραμμα δειγματολθψιϊν
και εργαςτθριακϊν αναλφςεων, οι οποίεσ κα λάβουν χϊρα από τον Κφριο του Ζργου.
Φάςθ ΙΙ: Εφαρμογι οδθγοφ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ Φάςθσ ΙΙ, λαμβάνονται υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ αποτφπωςθσ τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ Φάςθσ Ι, και πραγματοποιείται θ εφαρμογι του Σχεδίου Αςφάλειασ
Νεροφ ςφμφωνα με τον Οδθγό εφαρμογισ. Θ εφαρμογι του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ
περιλαμβάνει τθ διεξαγωγι όλων των απαραίτθτων δειγματολθψιϊν και αναλφςεων.



Φάςθ ΙΙΙ: Αξιολόγθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.
Βαςικό ςτόχο τθσ Φάςθσ ΙΙΙ αποτελεί θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ενεργειϊν κατά
τθν εφαρμογι του οδθγοφ Σχεδίου 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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1.2

Περιγραφι περιοχισ μελζτθσ

Ο Διμοσ Γρεβενϊν είναι διμοσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, ο οποίοσ ςυςτάκθκε το 2011 από τθ
ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων διμων Βεντηίου, Γρεβενϊν, Γόργιανθσ, Θρακλεωτϊν, Θ. Ηιάκα, Κοςμά
Αιτωλοφ και των κοινοτιτων Αβδζλλασ, Δοτςικοφ, Μεςολουρίου, Ρεριβολίου, Σαμαρίνθσ, Σμίξθσ,
Φιλιππαίων. Ρρωτεφουςά του είναι τα Γρεβενά, τα οποία είναι επίςθσ θ μοναδικι πόλθ του. Είναι ο
μεγαλφτεροσ ςε ζκταςθ διμοσ τθσ Ελλάδασ, με 1.859 τετρ. χλμ., ενϊ ο πλθκυςμόσ του είναι 25.905
κάτοικοι ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011.

1.3

Περιγραφι υφιςτάμενου υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ

Δθμοτικι Ενότθτα: ΒΕΝΤΗΙΟΥ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΝΤΗΙΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΝΤΗΙΩΝ
ΡΘΓΘ ΣΤΑΜΜΟΥ ΕΜΑ 296416,4438893
ΚΕΝΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΣΤΑΜΜΟΥ ΕΜΑ)
ΚΝΙΔΘ-ΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΣΤΑΜΜΟΥ ΕΜΑ)
ΚΝ.1. 295844, 4439195
685
ΚΝ.2. 294993, 4440438
720
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΝΙΔΘΣ
293413, 4440883
1Θ ΡΘΓΘ
300953, 4447194
874
2Θ ΡΘΓΘ
301001, 4447170
873
3Θ ΡΘΓΘ
300997, 4447173
873
4Θ ΡΘΓΘ (ΓΑΛΑΙΑ)
301100, 4447220
ΚΝ.7. 300560, 4446995
868
ΚΝ.6. 300077, 4446680
860
ΚΝ.5. 299838, 4446134
817
ΚΝ.4. 298379, 4444390
687
ΚΝ.3. 297675, 4443778
674
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΝΙΔΘΣ
293413, 4440883
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΡΙΣΤΙΚΟΥ 292267, 4440481

580
296303, 4438355

565

296303, 4438355

565

754

897

754
673

ΓΕΩΤΘΣΕΙΣ ΨΑΑΚΙ ΡΥΛΩΩΝ
ΨΑΑΚΙ 1
299657, 4441016
740
ΨΑΑΚΙ 2
299592, 4441010
732
Ψ.1.
298612, 4440686
731
Ψ.3.
297038, 4438835
646
ΚΕΝΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΣΤΑΜΜΟΥ ΕΜΑ)

296303, 4438355

565

ΙΤΕΑ
ΚΕΝΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΣΤΑΜΜΟΥ ΕΜΑ)

296303, 4438355

565
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ΙΤ.ΣΑ.ΡΑΛ.ΑΓ. 1.
ΙΤ.ΣΑ.ΡΑΛ.ΑΓ. 2.
ΙΤ.ΣΑ.ΡΑΛ.ΑΓ. 3.
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΙΤΕΑΣ

296338, 4438149
296317, 4437961
296579, 4437583
296633, 4436314

ΑΓΑΡΘ
ΚΕΝΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΣΤΑΜΜΟΥ ΕΜΑ)
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΓΑΡΘΣ
292338, 4437741

582
608
624
671

296303, 4438355
537

ΣΑΑΚΘΝΑ-ΡΑΛΑΙΟΧΩΙ-ΔΙΡΟΟ
ΚΕΝΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΣΤΑΜΜΟΥ ΕΜΑ) 296303, 4438355
ΙΤ.ΣΑ.ΡΑΛ.ΑΓ. 1.
296338, 4438149
582
ΙΤ.ΣΑ.ΡΑΛ.ΑΓ. 2.
296317, 4437961
608
ΙΤ.ΣΑ.ΡΑΛ.ΑΓ. 3.
296579, 4437583
624
ΣΑ.ΡΑΛ.ΑΓ. 297010,4434567
788
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΑΛΑΙΟΧΩΙΟΥ ΣΑΑΚΘΝΑΣ
298999, 4433958
ΣΑ.ΡΑΛ.
299283, 4433903
756
ΡΑΛ. 300761, 4434490
785
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΡΑΛΑΙΟΧΩΙΟΥ
302568, 4434751
829
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΑΛΑΙΟΧΩΙΟΥ ΣΑΑΚΘΝΑΣ
298999, 4433958
ΣΑ.ΡΑΛ.
299283, 4433903
756
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΣΑΑΚΘΝΑΣ
299507, 4433819
793
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΣΑΑΚΘΝΑΣ
299507, 4433819
793
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΔΙΡΟΟΥ 299593, 4429437
676
ΑΓΑΛΛΑΟΙ, ΚΕΝΤΟ, ΝΘΣΙ
ΙΤ.ΣΑ.ΡΑΛ.ΑΓ. 1.
296338, 4438149
582
ΙΤ.ΣΑ.ΡΑΛ.ΑΓ. 2.
296317, 4437961
608
ΙΤ.ΣΑ.ΡΑΛ.ΑΓ. 3.
296579, 4437583
624
ΣΑ.ΡΑΛ.ΑΓ. 297010,4434567
788
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΓΑΛΛΑΙΩΝ
296994, 4433682
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΓΑΛΛΑΙΩΝ
296994, 4433682
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΕΝΤΟΥ 296775, 4432670
661
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΝΘΣΙΟΥ
296063, 4430455
670

763
763

Δθμοτικι Ενότθτα: ΒΕΝΣΖΙΟΤ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Μικροκλειςοφρα
ΡΘΓΘ ΕΚΚΛΘΣΙΑ
291242, 4446069, 622
ΔΕΞΑΜΕΝΘ
291010, 4446435, 606
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
290787, 4446700, 557
ΡΘΓΘ ΜΡΑΧΤΣΕΔΕΣ
290763, 4446639, 559
ΡΘΓΘ ΚΑΛΑΘΙΑ
291327, 4445038, 639
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Ραλαιοχϊρι
ΡΘΓΘ ΙΑΧΩΒΟ ΡΑΛΑΙΟΧΩΙΟΥ
305012, 4436901, 843
5

565

565

717

717

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΡΑΛΑΙΟΧΩΙΟΥ

302568, 4434751, 829

Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Ριςτικό
ΡΘΓΘ ΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΒΑΝΙΤΘ ΡΘΓΑΔΙ
292747,4441006, 717
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΡΙΣΤΙΚΟΥ 292267, 4440481, 673
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Ρόροσ-Λαγκαδάκι
ΡΘΓΘ ΒΑΚΑ ΡΟΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΟΟΥ
ΣΘΜΕΙΟ
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΡΟΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΟΟΥ ΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ
ΡΘΓΘ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ

286906. 4443148, 489
287895. 4442491, 461
288176, 4442354, 548
289351, 4443011, 676
289312,4443054, 670
288531, 4444015, 604

Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Ζξαρχοσ
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΧΟΥ 298658, 4448626, 762
ΡΟΣΘΛΙΟ
298168, 4449953, 835
ΚΟΥΤΣΟΥΟ
298488, 4450088, 835
ΤΣΑΝΙΚΙΑ
297584, 4449743, 777
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Βάρθσ
ΡΘΓΘ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΘΓΘ ΚΟΥΒΟ
Β.1
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΒΑΘ (ΑΡΟ ΕΞΑΧΟ)
ΡΘΓΘ ΚΕΑΣΙΤΣΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΕΑΣΙΤΣΑΣ

299292, 4448824, 866
299044, 4448246, 821
298593, 4447949, 764
301336, 4443342, 762
301311, 4444919, 769
301241, 4443579, 751

Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Ροντινι
Συντεταγμζνεσ τθσ κζςθσ του ζργου (X,Y,Z) ςε ΕΓΣΑ ’87
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΡΟΝΤΙΝΘΣ
301975, 4437568, 883
ΡΘΓΘ ΡΘΓΑΔΑΚΙΑ 1 (ΡΟΝΤΙΝΘ) 302651, 4439224, 718
ΡΘΓΘ ΡΘΓΑΔΑΚΙΑ 2 (ΡΟΝΤΙΝΘ) 302705, 4439250, 718
ΡΘΓΘ ΡΘΓΑΔΑΚΙΑ 3 (ΡΟΝΤΙΝΘ) 302730, 4439253, 718
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
302653, 4439261, 708
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
301862, 4438215, 789
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Ρυλωροί
Συντεταγμζνεσ τθσ κζςθσ του ζργου (X,Y,Z) ςε ΕΓΣΑ ’87
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΡΥΛΩΩΝ
300886, 4441213, 769
ΡΘΓΘ ΡΑΛΑΙΟΡΘΛΑΟ (ΡΥΛΩΟΙ)
302048, 4440762, 708
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Νεοχϊρι
Συντεταγμζνεσ τθσ κζςθσ του ζργου (X,Y,Z) ςε ΕΓΣΑ ’87
6

ΡΘΓΘ 1 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΑΚΘΝΑΣ
ΡΘΓΘ 2 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΑΚΘΝΑΣ
ΡΘΓΘ 3 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΑΚΘΝΑΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΝΕΟΧΩΙΟΥ

303969, 4431184, 602
303816, 4431300, 613
303740, 4431371, 609
301770, 4429378, 599

Δθμοτικι Ενότθτα: ΗΡΑΚΛΕΩΣΩΝ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Άγιοσ Γεϊργιοσ
ΓΕΩΤΘΣΘ ΞΕΟΛΑΚΚΟΣ
278620, 4456027, 615
ΦΕΑΤΙΟ
278228, 4454824, 669
ΣΘΜΕΙΟ
278701, 4453560, 724
ΓΕΩΤΘΣΘ ΓΙΑΟΥΡΙ
278998, 4453161, 719
ΣΘΜΕΙΟ
278704, 4452574, 799
ΣΘΜΕΙΟ
278494, 4452510, 820
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ
278540, 4452492, 822
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Αθδόνια
ΡΘΓΕΣ ΑΘΔΟΝΙΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΘΔΟΝΙΑ

272892. 4452582, 639
272907, 4452545, 633
271437, 4452330, 791

Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Κιβωτόσ
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΦΕΑΤΙΟ
ΓΕΩΤΘΣΘ ΚΙΒΩΤΟΥ

283943, 4452351, 759
283860, 4452064, 666
284118, 4450808, 594

Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Κλθματάκι
ΔΕΞΑΜΕΝΘ 1Θ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΕΞΑΜΕΝΘ 2Θ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΓΕΩΤΘΣΘ ΚΛΘΜΑΤΑΚΙΟΥ
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΓΕΩΤΘΣΘΣ

276694, 4451998, 862
276114, 4452814, 787
276794, 4455755, 627
275972, 4452984, 736

Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: … Ρολφδενδρο-Κοκκινιά-Νζα Τραπεηοφντα
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΡΟΛΥΔΕΝΔΟΥ
285210, 4455199, 669
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 285547, 4455676, 566
ΜΑΝΑ 285148, 4456113, 572
ΡΛΘΜΑ285576, 4455509, 585
ΚΟΚ.1. 285159, 4455251, 668
ΚΟΚ.2. 285026, 4455308, 650
ΚΟΚ.3. 284975, 4455075, 660
Τ.4. 285256, 4453682, 612
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Μθλζασ-Ταξιάρχθ
ΓΕΩΤΘΣΘ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΘΛΙΑΣ 284352, 4450623, 576
ΣΘΜΕΙΟ
284746, 4450602, 652
ΣΘΜΕΙΟ
284803, 4450648, 666
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ΣΘΜΕΙΟ
ΡΘΓΕΣ ΡΑΛΙΑΣ ΜΘΛΙΑΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΑΛΙΑΣ ΜΘΛΙΑΣ
ΣΘΜΕΙΟ
ΣΘΜΕΙΟ
ΣΘΜΕΙΟ
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΜΘΛΙΑΣ
1Θ ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΤΑΞΙΑΧΘ
ΣΘΜΕΙΟ
ΣΘΜΕΙΟ
ΣΘΜΕΙΟ
2Θ ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΤΑΞΙΑΧΘ

284841, 4450589, 666
284782, 4449680, 564
284799, 4449602, 557
284944, 4450141, 634
285051, 4450390, 650
285012, 4450392, 652
284949, 4450649, 685
284959, 4450640, 684
285265, 4450334, 648
285730, 4450467, 649
288013, 4450684, 704
288244, 4450648, 736

Δθμοτικι Ενότθτα: Αγ΄Θεοδώρων
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΑΓ ΘΕΟΔΩΩΝ
Δεξαμενι
Ραλιοκλιςι
287.468,12 4.428.082,52

846

Υδρομάςτευςθ Δεςπότθ

690

281.836,21 4.429.909,14

Δθμοτικι Ενότθτα: Αιμιλιανόσ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
281.005,69
Αντλιοςτάςιο
Ρροςιλια
279.798,37
Υδρομάςτευςθ Ρροςιλια
279.916,82
Υδρομάςτευςθ Ρροςιλια
279.843,05

4.426.589,87
4.426.381,19
4.426.468,12
4.426.467,36

Δθμοτικι Ενότθτα: Αλατόπετρα
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΑΛΑΤΟΡΕΤΑ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
262.579,73
Υδρομάςτευςθ Οικιςμόσ
262.365,34

850
650
662
663

4.438.519,06
4.438.799,11

980
1026

450

Δθμοτικι Ενότθτα: ΑΝΘΡΑΚΙΑ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΑΝΘΑΚΙΑΣ
Δεξαμενι 1

Εκτόσ Οικιςμόσ

288.651,41 4.422.674,47 745

Δεξαμενι 2
Αντλιοςτάςιο
Υδρομάςτευςθ

Εντόσ Οικιςμόσ 288.032,72 4.420.075,91 738
Εντόσ Οικιςμόσ 288.033,70 4.420.075,00 738
Ρζτρα Μιχαλάκι 287.997,60 4.424.296,24 766

Δθμοτικι Ενότθτα: ΕΛΕΤΘΕΡΟΧΩΡΙΟΤ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΕΛΕΥΘΕΟΧΩΙ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
Αντλιοςτάςιο Ψθλοράχθ
Υδρομάςτευςθ -//Υδρομάςτευςθ -//-

285.232,26
284.458,55
284.386,44
284.392,25
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4.434.359,88
4.433.105,57
4.433.125,96
4.433,100,52

650
675
678
677

Δθμοτικι Ενότθτα: ΖΙΑΚΑ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΗΙΑΚΑ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
Υδρομάςτευςθ
Πρλιακασ 1
Υδρομάςτευςθ
Πρλιακασ 2
Υδρομάςτευςθ
Μόργιανθ
Υδρομάςτευςθ
Μόργιανθ

266.589,10
264.974,07
265.074,25
263.933,82
264.340,34

4.433.775,02
4.433.602,60
4.433.588,14
4.434.710,00
4.434.715,00

971
1200
1015
978
1028

Δθμοτικι Ενότθτα: ΚΑΛΑΜΙΣΙΟΤ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Καλαμίτςι
Υδατόπυργο
Εκτόσ Οικιςμόσ 281.998,10
Δεξαμενζσ
ΑγϋΡαραςκευι 281.089,88

4.439.543,25
4.438.963,38

605
610

Δθμοτικι Ενότθτα: Καλλικζα
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δεξαμενι 1
Οικιςμόσ
273.982,35
Δεξαμενι 2
Οικιςμόσ
273.584,53
Υδρομάςτευςθ Καταφφγθ
274.127,63
Υδρομάςτευςθ Καταφφγθ
273.584,53
Υδρομάςτευςθ Καταφφγθ
274.519,44

4.413.610,10
4.413.558,81
4.413.353,82
4.413.558,81
4.413.126,59

1061
1050
1152
1153
1213

Δθμοτικι Ενότθτα: ΚΑΛΟΧΙΟΤ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ ΚΑΛΟΧΙΟΥ
Υδατόπυργο
Εκτόσ Οικιςμόσ
Αντλιοςτάςιο
.Γαβροσ
Ρθγι
.Γαβροσ
Ρθγι
.Γαβροσ

286.871,40
286.704,14
286.550,84
286.647,19

Δθμοτικι Ενότθτα: ΚΗΠΟΤΡΕΙΟΤ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΚΟΥΡΟΥΕΙΟ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
274.177,12
Κεντρικό Φρεάτιο Γόργιανθσ
272.678,58
Υδρομάςτευςθ
Ραλιογόργιανθ
272.413,78
Υδρομάςτευςθ
Γόργιανθσ
269.553,45
Γεϊτρθςθ
Ηίγρα
274.550,45
Γεϊτρθςθ
Νταμποφρι
271.768,33

4.438.159,08
4.438.715,91
4.438.678,49
4.438.690,33

4.425.540,23
4.423.977,00
4.424.306,89
4.424.854,74
4.425.096,56
4.423.316,44

620
540
543
542

853
824
773
883
771
881

Δθμοτικι Ενότθτα: Α΄Κλάδου ( Μαυραναίων ,Μαυρονόροσ ,Κοςμάτι ,Σταυρόσ ,Τρικϊμου, Ραρόροιου)
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: Αϋ Κλάδοσ
Δεξαμενι
Μαυρονόροσ
272.220,01
4.436.062,22
Φρεάτιο
Μαυρονόροσ
272.311,01
4.435.835,22
Δεξαμενι
Μαυραναίων
272.612,25
4.435.201,56
Υδρομάςτευςθ
Ραναγία
273.767,25
4.434.990,58
Κεντρ. δεξαμενι
Νταμποφρι
271.488,58
4.434.118,98
Φρεάτιο
Νταμποφρι
271.649,88
4.433.539,56
Δεξαμενι
Κοςματίου
272.017,55
4.432.559,25
Γεϊτρθςθ
Σκοπάσ
269.823,88
4.432.363,45
Δεξαμενι
Ραρόροιου
270.250,99
4.430.513,10
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Δεξαμενι
Υδρομάςτευςθ
Φρεάτιο
Υδομάςτευςθ
Υδομάςτευςθ
Φρεάτιο
Δίκτυο
Αγωγόσ
Αγωγόσ

Τρίκωμου
Κορίτςια
Αβδζλλα
Γκοφρα
Μόργιανθ
Ηιάκα
Σταυροφ
Κεντρικόσ
Ραπαηιςθ

270.652,51
256,824,86
257.264,37
261.485,89
264.935,18
261.149,57

Δθμοτικι Ενότθτα: ΚΡΑΝΙΑ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΚΑΝΙΑ
Δεξαμενι 1
Οικιςμόσ
Δεξαμενι 2
Οικιςμόσ
Υδρομάςτευςθ
Απομποφλεσ 1
Υδρομάςτευςθ
Απομποφλεσ 2
Υδρομάςτευςθ
Μπαρπαροφςι 1
Υδρομάςτευςθ
Μπαρπαροφςι 2
Υδρομάςτευςθ
Μπάλτςεσ 1
Υδρομάςτευςθ
Μπάλτςεσ 2
Φρεάτιο
Μπάλτςεσ
Δθμοτικι Ενότθτα: ΛΑΒΔΑ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΛΑΒΔΑΣ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
Υδρομάςτευςθ
Βαρι
Υδρομάςτευςθ
Μάνα

267.383,12
267.057,53
265.973,46
265.784,91
264.550,63
264.432,93
263.574,42
263.456,00
264.553,51

259.882,25
258.856,95
259.357,41

Δθμοτικι Ενότθτα: ΜΕΟΛΑΚΟΤ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΜΕΣΣΟΛΑΚΟΥ
Υδατόπυργοσ
Οικιςμόσ
Αντλιοςτάςιο
Ανϊνυμο ζμμα
Ρθγι
-//-

4.419.247,33
4.419.626,33
4.418.124,48
4.417.956,31
4.419.603,46
4.419.906,79
4.419.896,03
4.419.607,12
4.419.938,92

4.434.682,22
4.434.034,01
4.433.532,26

287.465,28
286.147,70
286.088,28

Δθμοτικι Ενότθτα: ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΜΙΚΟΛΙΒΑΔΟ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
263.711,23
Υδρομάςτευςθ Αςβεςταριά
263.321,35
Υδρομάςτευςθ Ρθγάδι
262.267,42
Δθμοτικι Ενότθτα: ΜΟΝΑΧΙΣΙ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΜΟΝΑΧΙΤΙ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
266.806,56
Υδρομάςτευςθ
Κυρακαλι
262.131,92
Υδρομάςτευςθ
Κυρακαλι
263.561,04
Δθμοτικι Ενότθτα: ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΡΑΝΟΑΜΑ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
258.840,37
Υδρομάςτευςθ
Καγκζλια1
257.461,63
Υδρομάςτευςθ
Καγκζλια2
257.583,77

4.428.880,14
4.434.004,01
4.434.454,38
4.433.938,77
4.434.086,60
4.434.085,49

1100
1183
1244

4.439.985,99
4.440.289,94
4.440.233,04

4.425.255,45
4.424.526,17
4.425.156,37

4.427.564,12
4.422.557,19
4.422.277,13

4.435.414,27
4.434.166,03
4.434.217,04
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1006
991
1234
1232
1063
1060
1349
1347
1161

850
985
1076

1072
1421
1264

1085
1385
1382

625
540
543

Υδρομάςτευςθ
Υδρομάςτευςθ
Φρεάτιο

Καγκζλια3
Καγκζλια4

257.548,98
257.575,45
258.150,18

4.344.146,38
4.434.087,82
4.434.786,34

1388
1390
1202

Δθμοτικι Ενότθτα: ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΡΕΙΒΟΛΑΚΙ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
263.414,75
Υδρομάςτευςθ
Καραςτζργιοσ
263.218,58
Υδρομάςτευςθ
Καραςτζργιοσ
263.228,02
Υδρομάςτευςθ
Καραςτζργιοσ
262.963,72

4.434.718,97
4.434.597,95
4.434.478,49
4.435.994,00

Δθμοτικι Ενότθτα: Πθγαδίτςασ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΡΘΓΑΔΙΤΣΑΣ
Δεξαμενι
Γιπεδο
278.770,12
Αντλιοςταςιο
Καμπάκια
281.189,55

4.428.667,35
4.429.394,45

782
643

Υδρομάςτευςθ

4.429.909,14

690

Δεςπότθ

Δθμοτικι Ενότθτα: ΠΟΛΤΝΕΡΙΟΤ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΡΟΛΥΝΕΙ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
Αντλιοςτάςιο
Οικιςμόσ
Υδρομάςτευςθ
Ρολφρεμα
Υδρομάςτευςθ
Ομορφθ άχθ

281.836,21

261.715,24
261.196,15
259.121,00
261.531,28

Δθμοτικι Ενότθτα: Πριονίων
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΡΙΟΝΙΑ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
274.689,14
Υδρομάςτευςθ
Οικιςμόσ
274.762,45
Υδρομάςτευςθ
Οικιςμόσ
274.623,22
Γεϊτρθςθ
Σελλϊματα
277.078,19
Δθμοτικι Ενότθτα: ΠΡΟΒΟΡΟ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΡΟΣΒΟΟ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
Υδρομάςτευςθ
Χάντακασ
Υδρομάςτευςθ
Μιχοφσ
Υδρομάςτευςθ
Ρλάτανοσ
Υδρομάςτευςθ
Γιατροφ Ρθγάδι

280.766,25
259.135,87
260.627,11
260.362,13
258.986,28

Δθμοτικι Ενότθτα: ιταρά
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΣΙΤΑΑ
Δεξαμενι
Οικιςμόσ
Αντλιοςτάςιο
Ηίγρα
Υδρομάςτευςθ
Ηίγρα
Υδρομάςτευςθ
Ηίγρα
Υδρομάςτευςθ
Ηίγρα

278.052,47
277.112,95
277.046,21
277.078,19
277.140,05

Δθμοτικι Ενότθτα: ΠΗΛΑΙΟΤ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΣΡΘΛΑΙΟ
Δεξαμενι
Εκτόσ Οικιςμοφ

982
1062
1065
1135

4.436.657,12
4.436.606,44
4.437.192,01
4.438.160,32

4.417.671,22
4.417.506,29
4.417.505,01
4.424.612,32

1077
963
1218
1124

762
771
772
621

4.441.139,86
4.422.295,37
4.441.063,11
4.441.320,15
4.441.413,16

4.424.890,69
4.424.596,63
4.424.570,00
4.424.612,32
4.424.626,30

266.198,55
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980
1025
1060
1018
1028

766
620
623
621
622

4.432.086,14

Υδρομάςτευςθ
Υδρομάςτευςθ
Υδρομάςτευςθ
Υδρομάςτευςθ
Φρεάτιο
Συγκζντρωςθσ
Υδρομάςτευςθ
Υδρομάςτευςθ
Φρεάτιο
Συγκζντρωςθσ
Υδρομάςτευςθ
Υδρομάςτευςθ
Υδρομάςτευςθ

Κλζαρχου
Ψθλόσ Στάλοσ
Ραπαδιμα
Καραςτζργιοσ

Πρλιακασ 1
Πρλιακασ 2

Νεροφτςκο
Χαρόβα
Μιχοφσ

Δθμοτικι Ενότθτα: ΦΕΛΛΙΟΤ
Τοπωνυμία χριςθσ νεροφ: ΦΕΛΛΙΟΥ
Δεξαμενι
Εντοσ Οικιςμόσ
Αντλιοςταςιο
. Καραβιδα
Υδρομάςτευςθ
. Καραβιδα
Υδρομάςτευςθ
. Καραβιδα

1.4

262.545,55
262.320,33
263.042,41
263.368,11

4.432.567,26
4.432.827,67
4.432.351,24
4.433.441,95

263.668,11

4.431.544,91

264.233,36
264.059,98

4.433.189,44
4.432.278,61

265.059,98

4.432.278,61

265.415,73
265.638,33
265.198,41

4.432.386,67
4.432.230,38
4.431.904,36

288.926,68
286.481,25
286.248,52
286.360,93

4.432.932,12
4.432.091,45
4.311.999,29
4.432.255,49

655
680
675
682

Τφιςτάμενεσ μελζτεσ-ςτοιχεία

Σχετικζσ υφιςτάμενεσ μελζτεσ και λοιπά ςτοιχεία:


«Τεχνικι Υποςτιριξθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων για τθν Καταγραφι προβλθμάτων
εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ περί πόςιμου νεροφ ςτθν Ελλάδα και τθ διερεφνθςθ
δυνατοτιτων υιοκζτθςθσ Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ (Water Safety Plans)», ΥΡΕΚΑ, 2011.



1θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν Υδατικοφ Διαμερίςματοσ
Δυτικισ Μακεδονίασ (EL09), (ΦΕΚ 4676/Β/29-12-2017).



Σχζδιο Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ (EL10),
(ΦΕΚ 2689/Β/06-07-2018).
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2
2.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ
Σεχνικό αντικείμενο ςφμβαςθσ

Θ υλοποίθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ κα γίνει ςφμφωνα με τισ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ τθσ
Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων, όπωσ αυτζσ ςυντάχκθκαν ςτα πλαίςια του ζργου «Τεχνικισ Υποςτιριξθσ τθσ
Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων για τθν Καταγραφι προβλθμάτων εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ περί
πόςιμου νεροφ ςτθν Ελλάδα και τθ διερεφνθςθ δυνατοτιτων υιοκζτθςθσ Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ
(Water Safety Plans)».
Σφμφωνα με τα παραπάνω, θ εκπόνθςθ ενόσ ΣΑΝ είναι αποτζλεςμα εργαςίασ γραφείου και εργαςίασ
πεδίου. Ο Φορζασ κα υποςτθριχκεί από τον Ανάδοχο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Για τθν πλιρθ κατανόθςθ των διαδικαςιϊν που πραγματοποιοφνται κατά τθν εκπόνθςθ και τθν ανάπτυξθ
του ΣΑΝ, παρακάτω παρατίκενται οι οριςμοί που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςυνζχεια ςτο κείμενο.
Σφςτθμα φδρευςθσ: Το 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. (ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017, τεφχοσ Β’
3282).
Υπεφκυνοσ Φορζασ (ΥΦ): ΔΕΥΑ Γρεβενϊν
Αρμόδιεσ Αρχζσ (ΑΑ): Υπθρεςίεσ Υγείασ των Ρεριφερειϊν.
Διευκφνουςα Υπθρεςία: Τεχνικι Υπθρεςία ΔΕΥΑ Γρεβενϊν
Επιςθμαίνεται ότι το ΣΑΝ μετά τθν ζγκριςι του κα κοινοποιθκεί ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Υδάτων, ςφμφωνα
με το ΣΔΛΑΡ Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ (EL10) / Μζτρο Μ09Β0404 «Υλοποίθςθ
Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ».

2.2

Φάςεισ ςφμβαςθσ

Οι επιμζρουσ φάςεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωσ εξισ:

Φάςθ Ι: Καταγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και προετοιμαςία οδθγοφ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.
(Διάρκεια 3 μινεσ)
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Στο ςτάδιο αυτό θ υπεφκυνθ 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, για
κάκε ΗΡΥ, ζνα διάγραμμα ροισ ςτο οποίο κα παρουςιάηονται λεπτομερϊσ όλα τα ςτάδια του ςυςτιματοσ
φδρευςθσ.
Στο ςχιμα που ακολουκεί παρατίκεται ζνα ενδεικτικό διάγραμμα ροισ, όπου παρουςιάηεται θ πορεία του
νεροφ για τθ μετατροπι του ςε πόςιμο ςτθν περίπτωςθ που θ εξεταηόμενθ ΗΡΥ υδρεφεται από υπόγεια
φδατα και ςτο αντίςτοιχο ςφςτθμα εφαρμόηεται απολφμανςθ ωσ μζκοδοσ επεξεργαςίασ, και ςυγκεκριμζνα
χλωρίωςθ. Τα διαγράμματα ροισ για κάκε ΗΡΥ εγκρίνονται από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία.

Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ ι ανεπάρκειασ ςτοιχείων, ςυνιςτάται θ διεξαγωγι επιτόπιων ερευνϊν.
Σκοπόσ κα είναι μία ςυνεπισ και ρεαλιςτικι αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για το κάκε ςτάδιο
του ςυςτιματοσ.
Ρροσ 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.
Ρθγι πλθροφοριϊν μπορεί να αποτελζςουν αρχεία υπεφκυνων φορζων φδρευςθσ ι εκκζςεισ ποιότθτασ
υδάτων κ.λπ.
Σε 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.
Στισ επόμενεσ ςελίδεσ 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.
Το κάκε δελτίο κα ςυνοδεφεται από τισ ςχετικζσ αναφορζσ ι τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ τουσ με τισ
αναλυτικζσ περιγραφζσ τουσ.
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Σε κάκε δελτίο κα αναφζρονται βαςικά αναγνωριςτικά ςτοιχεία όπωσ: θ Ηϊνθ Ραροχισ Φδρευςθσ, ο
Υπεφκυνοσ Φορζασ, θ Φάςθ Εκπόνθςθσ Σχεδίου 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:

Δελτίο 1: Δελτίο πληροφοριών ςχετικών με την Πηγή

Δελτίο 2: Δελτίο πληροφοριών ςχετικών με την Επεξεργαςία
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Δελτίο 3: Δελτίο πληροφοριών ςχετικών με τη Διανομή

Δελτίο 4: Δελτίο πληροφοριών ςχετικών με την Κατανάλωςη

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


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



Επεξεργαςία: κζςθ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ
δυναμικότθτα μονάδων, δόςεισ χθμικϊν.



Διανομι: δεξαμενζσ αποκικευςθσ, βαςικά υδραυλικά ζργα (boosters διζλευςθσ κτλ).



Κατανάλωςθ: κζςεισ δειγματολθψιϊν και αποτελζςματα εργαςτθριακϊν αναλφςεων, όρια
εξυπθρετοφμενου οικιςμοφ και πλθκυςμόσ, ποςοτικά ςτοιχεία.

Νεροφ,

είδοσ

παρεχόμενθσ επεξεργαςίασ,

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

Προςδιοριςμόσ και εκτίμηςη κινδφνων
Στο 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.
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Ακολουκοφν ενδεικτικά δελτία τα οποία ςυμπεριλαμβάνουν πίνακεσ προσ ςυμπλιρωςθ:

Δελτίο 5: Δελτίο ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτην Πηγή.

Δελτίο 6: Δελτίο ςυγκζντρωςησ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτην Επεξεργαςία.
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Δελτίο 7: Δελτίο ςυγκζντρωςησ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτην Αποθήκευςη.

Δελτίο 8: Δελτίο ςυγκζντρωςησ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτη Διανομή
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Δελτίο 9: Δελτίο ςυγκζντρωςησ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτο Αντλιοςτάςιο και την κατανάλωςη

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

Πίνακασ 1: Προτεινόμενοι χαρακτηριςμοί κινδφνων κατά την ποιοτική μζθοδο

Στο ςχιμα 2 παρουςιάηεται ο τρόποσ αξιολόγθςθσ επικινδυνότθτασ ακολουκϊντασ τθν ποιοτικι
μζκοδο.

Σχήμα 2: Διάκριςη των κινδφνων κατά την ποιοτική μζθοδο
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Ππωσ περιγράφεται και ςτο ςχιμα 2 κατόπιν τθσ διάκριςθσ των κινδφνων, θ ομάδα εργαςίασ κα πρζπει
να επιςθμάνει, όπου είναι δυνατόν, τουσ κινδφνουσ εκείνουσ που είναι εφκολο να εξαλειφκοφν.
Στθ ςυνζχεια, τουσ κινδφνουσ εκείνουσ για τουσ οποίουσ δεν απαιτείται να λθφκοφν περαιτζρω μζτρα
αλλά χρειάηεται ωςτόςο επαγρφπνθςθ για εξαιρετικζσ ι ειδικζσ περιπτϊςεισ.
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».

Προςδιοριςμόσ των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου, επαναξιολόγηςη 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. Ραράλλθλα, κα επιςθμαίνονται τα μζτρα τα οποία απουςιάηουν ι ζχουν προβλεφκεί ιδθ
αλλά χωρίσ να εφαρμόηονται.
Τζλοσ 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:

Δελτίο 10: Δελτίο ενδεικτικών υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτην Πηγή
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Δελτίο 11: Δελτίο ενδεικτικών υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτην Επεξεργαςία

Δελτίο 12: Δελτίο ενδεικτικών υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτην Αποθήκευςη
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Δελτίο 13: Δελτίο ενδεικτικών υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτη Διανομή

Δελτίο 14: Δελτίο ενδεικτικών υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτην Κατανάλωςη

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.
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Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ Ι, αξιοποιϊντασ τθν υφιςτάμενθ πλθροφορία, γίνεται θ ςφνταξθ του
Οδθγοφ εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. Στον Οδθγό εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ
Νεροφ που κα ςυντάξει ο Ανάδοχοσ κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και αναλυτικό πρόγραμμα
δειγματολθψιϊν και εργαςτθριακϊν αναλφςεων τθσ περιοχισ μελζτθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου και των αναφερομζνων ςτο Τεφχοσ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν. Στο
πρόγραμμα αυτό κα αποτυπϊνονται λεπτομερϊσ για κάκε ΗΡΥ, τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ &
δειγματολθψίασ, οι παρακολουκοφμενεσ παράμετροι, οι μζκοδοι ανάλυςθσ, ο τρόποσ και θ ςυχνότθτα
δειγματολθψιϊν, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που απαιτείται για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ,
με πλιρθ τεκμθρίωςθ βαςιςμζνθ ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία. Ο Οδθγόσ εφαρμογισ του Σχεδίου
Αςφάλειασ Νεροφ εγκρίνεται από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία.

ΦΑΗ ΙΙ: Εφαρμογι Οδθγοφ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ (Διάρκεια 12 μινεσ)
Ειςαγωγή
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 κακολικι κατανόθςθ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και των κινδφνων που
αυτό αντιμετωπίηει.
Σε ό,τι αφορά ςτισ απαιτοφμενεσ δειγματολθψίεσ και εργαςτθριακζσ αναλφςεισ (ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΡ
οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017)), αυτζσ κα διενεργθκοφν από τον Κφριο του Ζργου και τα
αποτελζςματά τουσ κα παραςχεκοφν ςτον Ανάδοχο ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ΣΑΝ.

Παρακολοφθηςη ςτην Πηγή
Θ παρακολοφκθςθ ςτθν πθγι πραγματοποιείται ςε κάκε γεϊτρθςθ/πθγι το νερό τθσ οποίασ
προορίηεται για τθν φδρευςθ τθσ ΗΡΥ.
Θ επιλογι των παραμζτρων κα βαςίηεται ςτισ προβλζψεισ των:
 ΚΥΑ Αρικμ. 39626/2208/Ε130/25.09.2009 (Β’ 2075) ςχετικά με τθν προςταςία των υπόγειων
υδάτων από τθν ρφπανςθ και τθν υποβάκμιςθ και ειδικότερα τα αναφερόμενα ςτα Ραραρτιματα
Ι και ΙΙ και
 του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ για τα υπόγεια φδατα τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ.
140384/19.08.2011 (Β’ 2017).
Θ τελικι επιλογι των παραμζτρων και τθσ ςυχνότθτασ δειγματολθψίασ κα ορίηονται ςτον εγκεκριμζνο
Οδθγό εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. Στον Ρίνακα που ακολουκεί παρατίκενται ο ελάχιςτοσ
αρικμόσ παραμζτρων που κα πρζπει να παρακολουκοφνται ςε κάκε ςθμείο υδρολθψίασ κάκε ΗΡΥ.
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Παράμετροι για την παρακολούθηση στην Πηγή

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί τθσ ποιότθτασ του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (ΚΥΑ
αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017, τεφχοσ Β’ 3282), θ ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ των παραμζτρων
αυτϊν βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τον όγκο του νεροφ που διανζμεται θμερθςίωσ ςε κάκε ΗΥΡ,
όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω Ρίνακα.

Παρακολοφθηςη ςτον Καταναλωτή
Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί τθσ ποιότθτασ του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (ΚΥΑ
αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017, τεφχοσ Β’ 3282), παρακολουκοφνται δφο ομάδεσ παραμζτρων και
ςυγκεκριμζνα από τισ:
1. μικροβιολογικζσ και χθμικζσ παραμζτρουσ (Ραράρτθμα Ι, Μζροσ Α και Β τθσ ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΡ
οικ.67322/06.09.2017), που ζχουν άμεςθ ςθμαςία για τθν προςταςία τθσ υγείασ των καταναλωτϊν και
που κακορίηουν αν το νερό είναι κακαρό και υγιεινό και παρουςιάηονται παρακάτω:
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2. ενδεικτικζσ παραμζτρουσ του Ρίνακα 4 (Ραράρτθμα Ι, Μζροσ Γ τθσ ΚΥΑ αρ. Γ1(δ)/ΓΡ
οικ.67322/06.09.2017), 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.
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Θ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ πραγματοποιείται μζςω προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2, άρκρου 7 τθσ ΚΥΑ αρ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017 τα οποία
κα πρζπει να πλθροφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ ίδιασ ΚΥΑ. Επιςθμαίνεται ότι
ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Νεροφ περιλαμβάνεται και θ Συμπλθρωματικι Ραρακολοφκθςθ του Μζροσ Ε του
Ραραρτιματοσ ΙΙ που ςυνίςταται ςτθν 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.
Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, για τισ απαιτοφμενεσ δειγματολθψίεσ και εργαςτθριακζσ
αναλφςεισ ιςχφουν οι παρακάτω ελάχιςτεσ αποδεκτζσ προδιαγραφζσ:




Οι δειγματολθψίεσ κα γίνονται ςτα ςθμεία τιρθςθσ, όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 6 τθσ
ΚΥΑ αρ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017 και τθρϊντασ τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ, Μζροσ Δ τθσ
ίδιασ ΚΥΑ.
Θα παρακολουκοφνται τουλάχιςτον οι παράμετροι των Ομάδων Α και Β που ορίηονται ςτο Μζροσ
Β’, Σθμείο 2 του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017. Επιςθμαίνεται
ότι ςτισ παραμζτρουσ τθσ Ομάδασ Β δφνανται να περιλαμβάνονται ενδεικτικζσ παράμετροι του
Μζρουσ Γ’ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ίδιασ ΚΥΑ, κακϊσ και ενδεικτικζσ παράμετροι που
απαρικμοφνται ςτο Μζροσ Ε του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ ίδιασ ΚΥΑ, μόνον κατόπιν εκτίμθςθσ
κινδφνου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ, Μζροσ Γ’ τθσ ίδιασ ΚΥΑ.
o Ριο ςυγκεκριμζνα κα περιλαμβάνονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ αναλφςεισ
o για τθν ομάδα Α: Escherichia coli (E. coli), εντερόκοκκοι, κολοβακτθριοειδι, αρικμόσ
αποικιϊν ςε 22 °C, χρϊμα, κολότθτα, γεφςθ, οςμι, pH, αγωγιμότθτα
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o



για τθν ομάδα Β: Πλα όςα αναγράφονται ςτον παραπάνω Ρίνακα Μζροσ Βϋ Χθμικζσ
Ραράμετροι και επιπλζον το υπολειμματικό χλϊριο και εξαςκενζσ χρϊμιο.
Θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ και αναλφςεων παραμζτρων των Ομάδων Α και Β κα είναι
θ οριηόμενθ ςτο Μζροσ Β’, ςθμείο 3 του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ
οικ.67322/06.09.2017. Θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ και αναλφςεων παραμζτρων του
Μζρουσ Ε τθσ ίδιασ ΚΥΑ κα είναι αυτι τθσ Ομάδασ Β.



Κάκε παρζκκλιςθ από τισ παραμζτρουσ και τθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ κα είναι δυνατι υπό τθν
αυςτθρι προχπόκεςθ ότι κα ζχει διενεργθκεί εκτίμθςθ κινδφνου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
Ραράρτθμα ΙΙ, Μζροσ Γ’ τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017.
 Οι μζκοδοι ανάλυςθσ κα πρζπει να ικανοποιοφν κατ’ ελάχιςτον τισ προδιαγραφζσ του
Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017. Στο πλαίςιο αυτό επιςθμαίνεται
ότι τα ιδιωτικά εργαςτιρια που κα αναλάβουν τθ διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν αναλφςεων κα
πρζπει να είναι διαπιςτευμζνα κατά το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ι άλλο ιςοδφναμο διεκνϊσ
αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ι άλλο φορζα που ςυμμετζχει ςτθ Συμφωνία Αμοιβαίασ
Αναγνϊριςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Διαπίςτευςθσ για τισ δοκιμζσ (EA-MLA testing).
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.
Για κάκε ΗΡΥ κα πρζπει να ςυνταχκοφν δϊδεκα (12) αναφορζσ παρακολοφκθςθσ (δθλ. ςε μθνιαία βάςθ).
Με τθ ςφνταξθ αναφορϊν παρακολοφκθςθσ για κάκε ΗΡΥ, θ ομάδα εργαςίασ κα είναι ςε κζςθ να ελζγχει
και να αξιολογεί τθν επιτυχία των μζτρων ελζγχου που ζχουν λθφκεί.
Επίςθσ, από το κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ φδρευςθσ κάκε ΗΡΥ, 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.
Παρακολοφθηςη ραδιενεργών ουςιών ςτον Καταναλωτή
Οι εργαςτθριακζσ αναλφςεισ των ραδιενεργϊν ουςιϊν κα αφοροφν τισ βρφςεσ των καταναλωτϊν.
Οι απαιτοφμενοι ζλεγχοι κα γίνονται ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. Ρ/112/1057/2016/01-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ
241/Β’/09-02-2016) «Θζςπιςθ απαιτιςεων προςταςίασ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ από ραδιενεργζσ
ουςίεσ που περιζχονται ςτο νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, ςε ςυμμόρ5φωςθ προσ τθν Οδθγία
2013/51/ΕΥΑΤΟΜ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Οκτωβρίου 2013».
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.

27

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 του Φορζα, κα ςυνταχκεί αναφορά παρακολοφκθςθσ από τον Ανάδοχο.
Οι απαιτοφμενοι ζλεγχοι βάςει τθσ προαναφερομζνθσ ΚΥΑ και τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ Ατομικισ
Ενζργειασ (ΕΕΑΕ) αφοροφν ςτον προςδιοριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των ιςοτόπων του ουρανίου (U-238, U234) και τθσ ολικισ α και ολικισ β ακτινοβολίασ.
Θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ ΚΥΑ Ρ/112/1057/2016/01-02-2016
ωσ εξισ:

Συμπληρωματική Παρακολοφθηςη
Στα πλαίςια των προβλεπομζνων ςτθν παρ. 6 του άρκρου 7 τθσ ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ
οικ.67322/06.09.2017. προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, θ εξζταςθ ποιότθτασ του
πόςιμου νεροφ είναι ςκόπιμο να διερευνθκοφν μεταξφ των άλλων εκτόσ από τισ παραμζτρουσ του
Ραραρτιματοσ Ι ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά:
α) οι ακόλουκοι πακογόνοι μικροοργανιςμοί:
 Σαλμονζλλεσ
 Σιγκζλλεσ -Βακτθριοφάγοι των κοπράνων
 Ιοί που μεταδίδονται μζςω εντεροςτοματικισ οδοφ
 Καμπυλοβακτθρίδιο
β) οι ακόλουκοι οργανιςμοί:
 παραςιτικοί οργανιςμοί (π.χ. Κρυπτοςπορίδιο, Giardia lamblia)
 φφκθ
 άλλα μορφοποιθμζνα ςτοιχεία (ηωάρια)
γ) θ παράμετροσ του εξαςκενοφσ χρωμίου
1. Θ παράμετροσ του εξαςκενοφσ χρωμίου κα πρζπει να παρακολουκείται ςυςτθματικά με
ελάχιςτθ ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ και αναλφςεων αυτι των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Β του
Μζρουσ Β του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ. Θ εν λόγω ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ μπορεί να
μεταβάλλεται βάςθ αντίςτοιχθσ εκτίμθςθσ κινδφνου.

28

2. Θ μετροφμενθ ςυγκζντρωςθ του εξαςκενοφσ χρωμίου ςε ζνα δείγμα νεροφ ανκρϊπινθσ
κατανάλωςθσ, ωσ τμιμα τθσ ςυγκζντρωςθσ του (ολικοφ) χρωμίου του
δείγματοσ, κα είναι μικρότερθ τθσ ανϊτατθσ παραμετρικισ τιμισ του χρωμίου.
3. Σε κάκε περίπτωςθ οι υπεφκυνοι ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ κα πρζπει να λαμβάνουν
όλα τα δζοντα μζτρα για τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του
εξαςκενοφσ χρωμίου ςτο νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ. Πταν εφαρμόηονται μζτρα για τθ
μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του εξαςκενοφσ χρωμίου, οι υπεφκυνοι δίνουν προοδευτικά τθν
προτεραιότθτα ςτισ περιοχζσ με τισ υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ εξαςκε νοφσ χρωμίου ςτο νερό
ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ.
Αξιολόγηςη μζτρων ελζγχου
Θ εφαρμογι του Οδθγοφ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ςτθρίηεται ςτθν εφαρμογι τθσ παρακολοφκθςθσ
δφο κατθγοριϊν παραμζτρων:


ςτισ μετριςιμεσ, ςτθν πθγι και τθ βρφςθ του καταναλωτι,



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

Ππωσ παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 3, 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 Υπεφκυνοσ Φορζασ, ϊςτε να εφαρμοςτεί ζνα ζκτακτο ςχζδιο υδρολθψίασ.
Στθν περίπτωςθ που παρατθρθκοφν υπερβάςεισ ςτα κρίςιμα όρια, κα πρζπει να εφαρμοςτοφν διορκωτικά
μζτρα.
Ραρακάτω ακολουκεί ενδεικτικό διάγραμμα ενεργειϊν για τθ λιψθ αποφάςεων και τον προςδιοριςμό
των κρίςιμων ορίων.
Στο ςθμείο αυτό, διευκρινίηεται ότι τα δελτία τθσ Φάςθσ Ι επικαιροποιοφνται ανάλογα με τα νζα
ςτοιχεία που κα προκφψουν.

Σχήμα 3: Διάγραμμα ροήσ ενεργειών για τον καθοριςμό «Κρίςιμων Ορίων»

ΦΑΗ ΙΙΙ: Αξιολόγθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ (Διάρκεια 5 μινεσ)
Ενζργειεσ Αξιολόγηςησ τησ αποτελεςματικότητασ του Σχεδίου
Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ Σχεδίου 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,
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ςτθν εξζταςθ ικανοποίθςθσ των καταναλωτϊν.

Οι ενζργειεσ αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του Σχεδίου, αφοροφν κυρίωσ ςε διαχειριςτικά
εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ, θ χριςθ των οποίων γίνεται είτε από τθν ίδια τθν ομάδα
εργαςίασ, είτε από τουσ καταναλωτζσ.
Ραρακάτω, παρουςιάηεται
χρθςιμοποιοφνται:

μια

ςυνοπτικι

περιγραφι

των

διαχειριςτικϊν

εργαλείων που

α) αποκλειςτικά από τθν ομάδα εργαςίασ, και
β) από τθν ομάδα εργαςίασ αλλά και τουσ καταναλωτζσ:

α) Για τθ διαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και τθν επικαιροποίθςθ των
ςτοιχείων του είναι αναγκαία θ ανάπτυξθ - ςυμπλιρωςθ ενόσ Διαχειριςτικοφ Εργαλείου (ΔΕ), από τθν
ομάδα εργαςίασ, ςφμφωνο με τισ αρχζσ του Εργαλείου Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ νεροφ τθσ IWA.
(http://www.wsportal.org/templates/ld_templates/layout_1367.aspx?ObjectId=20686&lang =eng)
Μζςω του ΔΕ, θ ομάδα εργαςίασ είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει αντικειμενικά τθν εφαρμογι ενόσ Σχεδίου
Αςφάλειασ Νεροφ, να παρατθριςει τθν πρόοδο των ενεργειϊν τθσ και να επιςθμάνει τουσ τομείσ
εκείνουσ που επιδζχονται βελτίωςθ.
Τα κυριότερα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ του εργαλείου κα είναι:






θ ςυςτθματικι ανάδειξθ των περιοχϊν όπου ςθμειϊνεται πρόοδοσ,
θ ςυνεπισ κακοδιγθςθ τόςο ςτθν αρχικι όςο και ςτθν εφαρμογι ενόσ
Σχεδίου 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 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 Υπεφκυνο Φορζα
2. το ςφςτθμα Φδρευςθσ
3. τθν ομάδα Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ
4. τθν περιγραφι του ςυςτιματοσ φδρευςθσ
5. τθν αναγνϊριςθ κινδφνων και τθν αξιολόγθςθ τθσ επικινδυνότθτά τουσ
6. τα μζτρα ελζγχου
7. το βελτιωτικό προτεινόμενο Σχζδιο
8. τθν επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ
9. τθν αξιολόγθςθ παρακολοφκθςθσ
10. τισ διαχειριςτικζσ ενζργειεσ
11. τα υποςτθρικτικά προγράμματα
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12. τθν ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ
Ραρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνα παραδείγματα ηθτοφμενων προσ ςυμπλιρωςθ για τον κάκε πίνακα:
1. Υπεφκυνοσ Φορζασ: Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ, αρικμόσ ςυνδζςεων, αρικμόσ ςυςτθμάτων
φδρευςθσ, αρικμόσ προςωπικοφ του Υπεφκυνου Φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ομάδα εργαςίασ
κ.λπ.
2. Σφςτθμα Φδρευςθσ: ονομαςία, αρικμόσ ςυνδζςεων, πλικοσ εφαρμοηόμενων μεκόδων
επεξεργαςίασ, και ερωτιματα ςχετικά, με τουσ υπεφκυνουσ φορείσ και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ,
ποςοςτό απωλειϊν νεροφ λόγω διαρροϊν κ.λπ.
3. Ομάδα Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ: ερωτιματα ςχετικά με το αν ζχει διευκρινιςτεί θ κοινι
μεκοδολογία, αν ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι που είχαν κζςει κ.λπ.
4. Ρεριγραφι Συςτιματοσ Φδρευςθσ: 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 κ.λπ.
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 Σχζδιο: αρικμόσ νζων μζτρων κ.λπ.
8. Επιχειρθςιακι Ραρακολοφκθςθ: αν ζχει πραγματοποιθκεί ςε κάκε ςτάδιο, αν εφαρμόηονται
επαρκϊσ τα διορκωτικά μζτρα ςε κάκε ςτάδιο, αν εφαρμόηεται ορκά θ καταγραφι των
ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ κ.λπ.
9. Αξιολόγθςθ: αρικμόσ παραπόνων των καταναλωτϊν ςχετικά με τθν ποιότθτα ι τθν ποςότθτα
του νεροφ, αρικμόσ και αποτελζςματα μικροβιακϊν και φυςικοχθμικϊν εργαςτθριακϊν
αναλφςεων κ.λπ.
10. Διαχειριςτικζσ Ενζργειεσ: πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ευκολία εφαρμογισ του.
11. Υποςτθρικτικά Ρρογράμματα: αν εφαρμόςτθκαν κ.λπ.
12. Ανακεϊρθςθ:
αν
επικαιροποίθςθ κ.λπ.

πραγματοποιικθκαν

ενζργειεσ

όπωσ

περιοδικοί ζλεγχοι,

Το ΔΕ 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 Σχεδίου.
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β) Για τθν απόκτθςθ μιασ ςφαιρικισ άποψθσ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα του Σχεδίου, προτείνεται
θ ειςαγωγι ερωτθματολογίων ςτθν ιςτοςελίδα του Υπεφκυνου Φορζα, θ ςυμπλιρωςθ των οποίων κα
δφναται να πραγματοποιθκεί τόςο από τα μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ όςο και από τουσ καταναλωτζσ.
Το 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 Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.
Με τον τρόπο αυτόν, τα ερωτθματολόγια αποκτοφν διττό ρόλο, χρθςιμοποιοφνται και ωσ μζςο
αξιολόγθςθσ Σχεδίου 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 Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ δφναται να πραγματοποιθκεί μζςω τθσ μεκόδου SSAT (Supply
System Assessment Tool).
Σφμφωνα με αυτιν τθ μζκοδο, κάκε γωνία του πολυγϊνου αντιςτοιχεί ςτθν κατάςταςθ μιασ
παραμζτρου/ςταδίου προσ αξιολόγθςθ και ενδεικτικά:
1. Ομάδα Σχεδίου
2. Ρεριγραφι ςυςτιματοσ φδρευςθσ
3. Ρροςδιοριςμόσ και εκτίμθςθ κινδφνων
4. Μζτρα ελζγχου και διορκωτικζσ ενζργειεσ
5. Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ
6. Διαχειριςτικζσ και υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ
7. Καταγραφι και επικοινωνία
8. Ανακεϊρθςθ ςχεδίου
Τθ 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.
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%.
Τα ομόκεντρα πολφγωνα που ςχθματίηονται αντιςτοιχοφν ςε
αυτζσ ορίηονται κάκε φορά:

διαφορετικζσ καταςτάςεισ όπωσ



Το κόκκινο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 0‐44,9% και κατάςταςθ μθ αποδεκτι.



Το κίτρινο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 45‐69,9% και κατάςταςθ που χριηει προςοχισ.



Το πράςινο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 70‐100% και αποδεκτι κατάςταςθ.
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Σχήμα 5: Παράδειγμα Κατάςταςησ Σχεδίου Αςφάλειασ νεροφ με SSAT (De Souza et al, 2010)

Ενζργειεσ αναθεώρηςησ ςχεδίου
Θ ανακεϊρθςθ του Σχεδίου 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 παραςτατικϊν που επθρεάηουν ι που δφναται να επθρεάςουν τθν ποιότθτα του πόςιμου
νεροφ.
Ωςτόςο, ζκτακτα περιςτατικά μπορεί να ςυνεχίηουν να ςυμβαίνουν.
Επομζνωσ, ςτο Σχζδιο 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 Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και θ
ομάδα Σχεδίου 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.

Τα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να γνωρίηουν και να ζχουν πλιρθ ενθμζρωςθ για το ςφςτθμα φδρευςθσ
κακϊσ και να παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ςτισ διαδικαςίεσ. Τα 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.

2.3

Ανάλυςθ κακθκόντων

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ κατανομι των κακθκόντων για τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ:
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Εμπλεκόμενοι φορείσ

Κακικοντα και υποχρεώςεισ



Διμοσ ι/και ΔΕΤΑ

Ανάδοχοσ

2.4

Διάκεςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν.
Εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν αναλφςεων των
φυςικοχθμικϊν και μικροβιολογικϊν παραμζτρων, ςτισ πθγζσ και ςτουσ
καταναλωτζσ, ςε διαπιςτευμζνο (κατά ISO 17025) εργαςτιριο.
 Συμμετοχι ςτθ ςφνταξθ μθνιαίων αναφορϊν ςε κάκε κζςθ του
ςυςτιματοσ φδρευςθσ & τθσ τελικισ αναφοράσ εφαρμογισ Σχεδίου
Αςφάλειασ Νεροφ.
 Συμμετοχι ςτθ ςφνταξθ ανακεωρθμζνου Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και
τελικισ ζκκεςθσ.
 Λειτουργία ςυςτιματοσ φδρευςθσ.
Σφνταξθ των παραδοτζων και ενδεικτικά:
 Χαρτογράφθςθ ςε GIS του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και αποτφπωςθσ τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ.
 Σφνταξθ και επικαιροποίθςθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ.
 Σφνταξθ Οδθγοφ Εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.
 Διαμόρφωςθ διαχειριςτικοφ εργαλείου (ΔΕ) και οδθγιϊν εφαρμογισ
του.
 Συμμόρφωςθ ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ
Νεροφ.
 Διαμόρφωςθ ερωτθματολογίου προσ καταναλωτζσ και αξιολόγθςθ
αποτελεςμάτων ζρευνασ.
 Συνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.
 Υποςτιριξθ και επιμορφωτικι κατάρτιςθ του προςωπικοφ του
εργοδότθ.

Παραδοτζα ςφμβαςθσ

Ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ είναι είκοςι (20) μινεσ. Συμπεριλαμβανομζνου του χρόνου
των εγκρίςεων ο ςυνολικόσ χρόνοσ είναι είκοςι (24) μινεσ, από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ
ςφμβαςθσ.
Τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ κα δοκοφν ςε δφο (2) ζντυπα αντίγραφα και ζνα (1) αντίγραφο ςε
θλεκτρονικι μορφι, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά, και διαρκρϊνονται ωσ εξισ:

 Παραδοτζο 1: Το πρϊτο παραδοτζο αφορά ςτθν καταγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και
προετοιμαςία Οδθγοφ Σχεδίου 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 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.



Οδθγόσ Εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.

Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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 Παραδοτζο 2: Το δεφτερο παραδοτζο αφορά ςτθν εφαρμογι του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, και
κα περιλαμβάνει:
 Μθνιαίεσ αναφορζσ που κα περιλαμβάνουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κάκε
ςτάδιο του ςυςτιματοσ φδρευςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα ΙΙ και κατ’ ελάχιςτον:



Τελικι αναφορά εφαρμογισ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.

Τα πρωτογενι ςτοιχεία για τισ μθνιαίεσ αναφορζσ κα χορθγοφνται από τον Φορζα Ανάκεςθσ. Ο
Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν αποδελτίωςθ και αξιολόγθςθ των πρωτογενϊν ςτοιχείων, με παρουςία
επιτόπου εφ’ όςον αυτό απαιτθκεί και τθν ςφνταξθ του Ραραδοτζου 2.
Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν ςχετικι εντολι του Ανακζτοντοσ
Φορζα.

 Παραδοτζο 3: Το τρίτο παραδοτζο αφορά ςτθν αξιολόγθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ,
και κα περιλαμβάνει:
 Διαχειριςτικό εργαλείο (ΔΕ) και οδθγίεσ εφαρμογισ του.


Συμπλιρωςθ ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ



Ερωτθματολόγιο προσ καταναλωτζσ και αποτελζςματα ζρευνασ



Συνολικι Αξιολόγθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.

Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν ςχετικι εντολι του Ανακζτοντοσ
Φορζα.

 Παραδοτζο 4: Ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και Σφνταξθ τελικισ ζκκεςθσ
 Ανακεωρθμζνο Σχζδιο Αςφάλειασ Νεροφ


Σφνταξθ Τελικισ Ζκκεςθσ

Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν ςχετικι εντολι του Ανακζτοντοσ Φορζα.
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2.5

Προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερεισ (24)
μινεσ από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ.
Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι (20) μινεσ.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΦΑΕΙ
ΑΝ

ΠΑΡ
ΑΔΟ
ΣΕΑ

Φ.Ι

Π.1

Φ.ΙΙ

Π.2

Μ
1

Μ
2

Μ
3

Μ
4

Μ
5

Μ
6

Μ
7

Μ
8

Μ
9

Μ
10

Μ
11

Μ
12

Μ
13

Μ
14

Μ
15

Μ
16

Μ
17

Μ
18

Μ
19

Μ
20

Μ
21

Μ
22

Μ
23

Μ
24

Π.3
Φ.ΙΙΙ
Π.4
Σθμείωςθ:

Κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ αντικειμζνου ςφμβαςθσ

2.6

Ενδεικτικόσ χρόνοσ εγκρίςεων

Ιςχφουςεσ διατάξεισ-κανονιςμοί-προδιαγραφζσ

Θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ διζπεται από τισ κάτωκι διατάξεισ, κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ:


Οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, Δημόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμηθειών και υπηρεςιών
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με το
Ν.4782/2021.



Θ Υπουργικι Απόφαςθ ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β’/2006), Εκτίμηςη των
περιβαλλοντικών επιπτώςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων, ςε ςυμμόρφωςη με τισ
διατάξεισ τησ οδηγίασ 2001/42/ΕΚ «ςχετικά με την εκτίμηςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων
οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ
27ησ Ιουνίου 2001.



Θ Υπουργικι Απόφαςθ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519/Β’/2017), Ζγκριςη Κανονιςμοφ
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών & παροχήσ τεχνικών υπηρεςιών κατά τη διαδικαςία τησ παρ.
8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016.



Θ εγκφκλιοσ 37/11.09.1995/ΥΡΕΧΩΔΕ, Εκπόνηςη μελετών Δημοςίων Ζργων, όπωσ αυτι
ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τθν Εγκφκλιο 38/15.11.2005 ΥΡΕΧΩΔΕ.



Θ Υπουργικι Απόφαςθ ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 (ΦΕΚ 1407/Βϋ/2019), Εξειδίκευςη του είδουσ των
παραδοτζων ςτοιχείων ανά ςτάδιο και ανά κατηγορία μελζτησ ςε ό,τι αφορά τα ςυγκοινωνιακά
(οδικά) ζργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά ζργα.



ΚΥΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/06.09.2017 «Ποιότητα νεροφ ανθρώπινησ κατανάλωςησ ςε
ςυμμόρφωςη προσ τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ,
τησ 3ησ Νοεμβρίου 1998 όπωσ τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)»
(Β’3282).
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ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ

Στο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ - Ρλαίςιο για τα Νερά (Οδθγία 2000/60/ΕΕ), όπωσ ζχει
ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο με τον Ν.3199/2003 και το Ρ.Δ. 51/2007, θ Ειδικι Γραμματεία Υδάτων
του Υπ. Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ολοκλιρωςε τθν κατάρτιςθ των πρϊτων Σχεδίων Διαχείριςθσ των
Λεκανϊν Απορροισ (ΣΔΛΑΡ) των Υδατικϊν Διαμεριςμάτων (Υ.Δ.) τθσ χϊρασ, περιλαμβανομζνου και του
Υ.Δ. Δυτικισ Μακεδονίασ (EL09).
Το ιςχφον εγκεκριμζνο ΣΔΛΑΡ Δυτικισ Μακεδονίασ, το οποίο αποτελεί το βαςικό εργαλείο για τθν
επίτευξθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςταςίασ και ορκολογικισ διαχείριςθσ των επιφανειακϊν και υπόγειων
υδατικϊν ςυςτθμάτων τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, περιλαμβάνει το Ρρόγραμμα Μζτρων όπου
προςδιορίηονται οι δράςεισ και οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν
ςτόχων τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ για τθν «κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα
τθσ πολιτικισ των υδάτων», από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.
Το εγκεκριμζνο Ρρόγραμμα Μζτρων του παραπάνω ΣΔΛΑΡ περιλαμβάνει δφο κατθγορίεσ μζτρων, τα
βαςικά και τα ςυμπλθρωματικά, εκ των οποίων το βαςικό μζτρο με κωδικό Μ09Β0404, επιβάλλει τθν
υλοποίθςθ Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ από τισ Δ.Ε.Υ.Α./Διμουσ, με απϊτερο ςτόχο τθν προςταςία και τθν
εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ των πθγϊν υδροδότθςισ τουσ.
Το 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.).
Τα Σχζδια 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.
Συγκεκριμζνα, 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.

Τα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν ζνα Σχζδιο Αςφάλειασ Νεροφ ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:


Το μείηον πλεονζκτθμα ςτο ςχεδιαςμό του, είναι ότι δφναται να εφαρμοςτεί ςε όλα τα είδθ
ςυςτιματοσ φδρευςθσ ανεξαρτιτου μεγζκουσ ι πολυπλοκότθτάσ τουσ.



Το Σχζδιο Αςφάλειασ Νεροφ αποτελεί ζνα δυναμικό και πρακτικό εργαλείο για τθ διαςφάλιςθ
ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ και όχι μία ακόμθ επιχειρθςιακι διαδικαςία.



Το κάκε ςχζδιο είναι μοναδικό και αφορά ςε ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα φδρευςθσ. Δεν δφναται θ
πιςτι αναπαραγωγι του ςε άλλα ςυςτιματα πζρα από αυτό για το οποίο ζχει ςχεδιαςτεί.
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Το εκάςτοτε Σχζδιο 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 Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ λαμβάνονται υπόψθ και
αξιολογοφνται τα ςτοιχεία και οι πλθροφορίεσ που ζχουν ςυγκεντρωκεί από προθγοφμενουσ
ελζγχουσ.



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 Σχεδίου
Αςφάλειασ Νεροφ.

Θ ομάδα Σχεδίου 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.
Τα κφρια ςτοιχεία ενόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ είναι ςυνοπτικά τα ακόλουκα:


Εκτίμθςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ φδρευςθσ. Είναι απαραίτθτο να εκτιμθκεί αν το υπάρχον
ςφςτθμα διανομισ νεροφ μπορεί να αποδϊςει πόςιμο νερό που να ικανοποιεί τουσ ποιοτικοφσ
ςτόχουσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ με ςτόχο τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. Θ εκτίμθςθ αυτι,
αφορά ςτον προςδιοριςμό των πικανϊν κινδφνων ςε κάκε κρίκο τθσ αλυςίδασ υδροδότθςθσ, το
μζγεκοσ του κινδφνου, κακϊσ και τα κατάλλθλα μζτρα που μποροφν να αναγνωριςτοφν για τθ
μετρίαςθ του ρίςκου και τθν επίτευξθ του ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ςτόχου για το πόςιμο νερό με
επακόλουκθ τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.



Επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ κατάλλθλθσ φφςθσ και ςυχνότθτασ, ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςτθν
αλυςίδα παροχισ νεροφ για το κάκε μζτρο που αναγνωρίηεται, ζτςι ϊςτε να εντοπίηεται εγκαίρωσ
οποιαδιποτε παρζκκλιςθ από τθν επικυμθτι απόδοςθ. Θ παρακολοφκθςθ αυτι ςε καμία
περίπτωςθ δεν υποκακιςτά τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ από τισ Υπθρεςίεσ
Φδρευςθσ, αλλά δρα ωσ ενδιάμεςοσ ςυμπλθρωματικόσ μθχανιςμόσ ελζγχου ποιότθτασ, μεταξφ
των υπεφκυνων φορζων αρχϊν και του τελικοφ χριςτθ.



Καταγραφι των διαχειριςτικϊν ρυκμίςεων, όπωσ οι λεπτομζρειεσ του ςυςτιματοσ εκτίμθςθσ
κινδφνου, θ επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ και διαπίςτευςθ ποιότθτασ, με τθν αναλυτικι
περιγραφι των ςυνκθκϊν λειτουργίασ ςε μια διαδικαςία ρουτίνασ, κακϊσ και θ περιγραφι των
διαχειριςτικϊν ενεργειϊν ςε περιπτϊςεισ διακινδφνευςθσ τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ οφειλόμενθσ
ςε μθ αποδεκτι ποιότθτα του πόςιμου νεροφ. Συμπεριλαμβάνεται θ ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν
ενεργειϊν για τθν εξαςφάλιςθ του βζλτιςτου αποτελζςματοσ και κακοριςμόσ εκπαιδευτικισ
κατάρτιςθσ των απαςχολοφμενων με τα Σχζδια.

Τα βαςικά βιματα τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ για τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι ενόσ Σχεδίου
Αςφάλειασ Νεροφ είναι τα ακόλουκα:
1. Στελζχωςθ μιασ ομάδασ που να διακζτει τθν κατάλλθλθ τεχνογνωςία για το ςχεδιαςμό των
Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ.
2. Ρεριγραφι όλων των ςταδίων του ςυςτιματοσ φδρευςθσ.
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3. Ρροςδιοριςμόσ όλων των πικανϊν κινδφνων που είναι δυνατόν να απειλιςουν τθν αςφάλεια του
νεροφ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ και εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτάσ
τουσ.
4. Ρροςδιοριςμόσ και αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου για τθν αντιμετϊπιςθ του κάκε
κινδφνου.
5. Εφαρμογι βελτιωμζνου ςχεδίου εφόςον κρικεί αναγκαίο.
6. Σχεδιαςμόσ παρακολοφκθςθσ των μζτρων ελζγχων (ι αλλιϊσ των «πολλαπλϊν φραγμάτων»).
7. Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ.
8. Ρροετοιμαςία διαχειριςτικϊν ενεργειϊν.
9. Ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν.
10. Ρρογραμματιςμόσ περιοδικϊν ανακεωριςεων των Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ.
11. Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ κατόπιν ζκτακτου περιςτατικοφ.
Το Σχζδιο 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. Θ ςφνταξθ και εφαρμογι του, αποτελεί πρόκλθςθ για
τουσ υπεφκυνουσ φορείσ, τα ςτελζχθ των οποίων μακροπρόκεςμα εξοικειϊνονται με αυτό, το
βελτιςτοποιοφν και εν τζλει επωφελοφνται από τθν εφαρμογι του, ενϊ θ επιτυχία τθσ εφαρμογισ του
κρίνεται ςτθν καλι ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ μιασ
πλιρουσ οργανωμζνθσ διαδικαςίασ.
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