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1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το παρόν τεύχος αποτελεί τμήμα του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης ή Τεχνικής Υπηρεσίας και 

συγκεκριμένα του Υποφακέλου πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 281 του Ν. 4412/2016 

 

1.1 Αντικείμενο της σύμβασης  

Η εκπόνηση και εφαρμογή ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) είναι αποτέλεσμα συνδυασμένης 

εργασίας γραφείου και εργασίας πεδίου. Ο Φορέας θα υποστηριχθεί από ομάδα εργασίας ειδικευμένων 

επιστημόνων και τεχνικών. 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης ΣΑΝ και 

συνίσταται στην υποστήριξη του Φορέα από τον Ανάδοχο για την αποτελεσματική εκπόνηση, εφαρμογή 

και αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Αμυνταίου προκειμένου να πληρούνται, σε κάθε 

περίπτωση, οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα 

του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την 

υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα ύδρευσης του πόσιμου νερού.   

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης διακρίνεται σε τρεις επιμέρους φάσεις: 

 Φάση Ι:  Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία οδηγού εφαρμογής Σχεδίου 

Ασφάλειας Νερού.  

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Ι, συγκροτείται η ομάδα υλοποίησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, 

συλλέγονται οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ύδρευσης, εν συνεχεία 

αξιολογούνται τα συλλεγμένα στοιχεία ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητά τους και την 

αναγκαιότητα επικαιροποίησής τους. Προσδιορίζονται και αξιολογούνται τα υφιστάμενα μέτρα, 

τα οποία εξετάζονται ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους και οι ενδεχόμενοι 

κίνδυνοι από την αστοχία στη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης κατά τη διάρκεια 

προηγούμενων ετών. Ορίζονται οι ζώνες παροχής ύδρευσης με υδρογεωλογικά κριτήρια, και 

καθορίζονται οι απαιτούμενες εργαστηριακές αναλύσεις. Συντάσσεται ο Οδηγός εφαρμογής του 

Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στον οποίο περιλαμβάνεται και αναλυτικό πρόγραμμα δειγματοληψιών 

και εργαστηριακών αναλύσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα από τον Κύριο του Έργου. 

 Φάση ΙΙ:  Εφαρμογή οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης ΙΙ, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αποτύπωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης της Φάσης Ι, και πραγματοποιείται η εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής. Η εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

περιλαμβάνει τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων δειγματοληψιών και αναλύσεων. 

 Φάση ΙΙΙ:  Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

Βασικό στόχο της Φάσης ΙΙΙ αποτελεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών κατά 

την εφαρμογή του οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, με την υποστήριξη κατάλληλου 

διαχειριστικού εργαλείου και εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του για την αποφυγή και 

αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων. 
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1.2 Περιγραφή περιοχής μελέτης  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ: 16.973 

Δημοτική Ενότητα Αετού: Σύνολο Πληθυσμού: 2.952 

Τοπική Κοινότητα Αγραπιδιών Αγραπιδιές 120 

Τοπική Κοινότητα Αετού Αετός 759 

Τοπική Κοινότητα Αναργύρων Ανάργυροι 452 

Τοπική Κοινότητα Ασπρογείων Ασπρόγεια, Περικοπή 213 

Τοπική Κοινότητα Βαλτονέρων Βαλτόνερα 232 

Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου Λιμνοχώρι 257 

Τοπική Κοινότητα Πεδινού Πεδινό  387 

Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου Σκλήθρο 532 

Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου: Σύνολο Πληθυσμού: 7.612 

Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου Αμύνταιο, Ανάληψη, Σωτήρας 4.306 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος Άγιος Παντελεήμονας 984 

Τοπική Κοινότητα Κέλλης Κέλλη 683 

Τοπική Κοινότητα Κλειδίου Κλειδί 66 

Τοπική Κοινότητα Ξινού Νερού Ξινό Νερό 1.081 

Τοπική Κοινότητα Πετρών Πέτρες 312 

Τοπική Κοινότητα Ροδώνος Ροδώνας 93 

Τοπική Κοινότητα Φανού Φανός 87 

Δημοτική Ενότητα Βαρικού: Σύνολο Πληθυσμού: 638 

Τοπική Κοινότητα Βαρικού Βαρικό 638 

Δημοτική Ενότητα Λεχόβου: Σύνολο Πληθυσμού: 1.115 

Τοπική Κοινότητα Λεχόβου Λέχοβο 1.115 

Δημοτική Ενότητα Νυμφαίου: Σύνολο Πληθυσμού: 132 

Τοπική Κοινότητα Νυμφαίου Νυμφαίο 132 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B1_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%87%CE%BF%CE%B2%CE%BF_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ: 16.973 

Δημοτική Ενότητα Αετού: Σύνολο Πληθυσμού: 2.952 

Δημοτική Ενότητα Φιλώτα: Σύνολο Πληθυσμού: 4.524 

Τοπική Κοινότητα Αντιγονείας Αντίγονος 424 

Τοπική Κοινότητα Βεγόρων Βέγορα 463 

Τοπική Κοινότητα Λεβαίας Λεβαία 919 

Τοπική Κοινότητα Μανιακίου Μανιάκι 484 

Τοπική Κοινότητα Πελαργού Πελαργός 325 

Τοπική Κοινότητα Φαραγγίου Φαράγγι 137 

Τοπική Κοινότητα Φιλώτα Φιλώτας 1.772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
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1.3 Περιγραφή υφιστάμενου υδροδοτικού συστήματος 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ Χ Υ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ 

ΥΔΡΟΛ. 
ΛΕΚΑΝΗ 

ΥΠ. ΥΔΑΤ. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ  ΥΥΣ 

1575 308362 4510462 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 092590100087 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΤΡΩΝ 

ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1583 308251 4510980 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΕΡΣΟΛΙΒΑΔΟ 
ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 092590100054 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΤΡΩΝ 

ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1566 291255 4502624 
 

ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΓΡΑΠΙΔΙΕΣ 
 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1567 294345 4504674 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΕΤΟΣ 0900000081910 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1568 293661 4503740 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΥΡΙΚΙ ΑΕΤΟΣ 0900000081332 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ GR0900050 

1569 292176 4503484 
 

ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΕΤΟΣ 0900000081951 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1570 303503 4505728 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 0900000081324 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ GR0900050 

1571 303691 4505810 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΠΑΛΙΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 0900000081373 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ GR0900050 

1572 303562 4506552 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 0900000081316 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΤΡΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ GR0900050 

1573 310991 4501072 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 
 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1574 310751 4501595 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ-
ΒΕΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 

 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1576 310808 4502045 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΕΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 092190100037 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1577 283436 4499826 ΠΗΓΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ 
 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ -
ΒΕΡΝΟΥ GR090F300 

1578 287460 4490549 ΠΗΓΗ 
ΤΟΥ ΓΚΕΛΗ Ο 
ΜΥΛΟΣ ΒΑΡΙΚΟ 0900000084328 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1579 305993 4515783 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΣ - ΚΕΛΛΗ ΚΕΛΛΗ 
 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΤΡΩΝ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 
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ΦΑΚΕΛΟΣ Χ Υ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ 

ΥΔΡΟΛ. 
ΛΕΚΑΝΗ 

ΥΠ. ΥΔΑΤ. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ  ΥΥΣ 

1580 300811 4513196 ΠΗΓΗ ΣΑΠΙΟ ΚΛΕΙΔΙ 
 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΤΡΩΝ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1580 302025 4513766 ΠΗΓΗ ΤΑΠΟΛΑ  ΚΛΕΙΔΙ 
 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΤΡΩΝ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1599 318421 4495263 ΠΗΓΗ ΠΑΡΧΑΡ ΚΟΜΝΗΝΑ 0900000082603 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1581 286392 4495117 ΠΗΓΗ 
ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΛΕΧΟΒΟ 092490100154 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 

ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1581 285155 4495295 ΠΗΓΗ ΓΚΟΛΙΝΑ 1 ΛΕΧΟΒΟ 092490100132 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1581 285225 4495323 ΠΗΓΗ ΓΚΟΛΙΝΑ 2 ΛΕΧΟΒΟ 092490100143 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1581 287798 4495423 ΠΗΓΗ ΙΣΒΟΡ ΛΕΧΟΒΟ 092490100165 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1582 287628 4494902 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΧΟΒΟ 092490100097 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1584 292649 4499123 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 092490100119 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1678 291025 4498787 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
ΣΑΡΑΚΟΒΟ - 
ΖΑΖΑΡΗ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 0900004788619 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 

ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1585 312693 4505410 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΟΥΝΟ ΜΑΝΙΑΚΙ 092390100039 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1586 285962 4502038 ΠΗΓΗ ΛΑΚΚΟΣ ΝΥΜΦΑΙΟ 0900000082165 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1586 286773 4502450 ΠΗΓΗ ΜΟΥΤΣΙΑΛΑ ΝΥΜΦΑΙΟ 0900000081340 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1586 287972 4503752 ΠΗΓΗ ΧΑΝΘ ΝΥΜΦΑΙΟ 0900000126699 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1587 298083 4506049 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΙΡΟ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 0900006820824 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1588 298774 4506967 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΙΝΤΟ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 0900000082025 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 
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ΦΑΚΕΛΟΣ Χ Υ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ 

ΥΔΡΟΛ. 
ΛΕΚΑΝΗ 

ΥΠ. ΥΔΑΤ. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ  ΥΥΣ 

1589 294669 4505108 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΑΔΟΣΙ ΠΕΔΙΝΟ 
 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1590 310397 4498922 ΓΕΩΤΡΗΣΗ   ΠΕΛΑΡΓΟΣ 
 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ GR0900061 

1591 310756 4496845 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑ-
1 ΠΕΛΑΡΓΟΣ 0900000081993 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1592 310764 4496794 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑ-
2 ΠΕΛΑΡΓΟΣ 0900000082009 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1600 310866 4496900 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΕΛΑΡΓΟΣ 0900000081985 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1593 301821 4510634 ΠΗΓΗ ΠΡΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΠΕΤΡΕΣ 0900000081894 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΤΡΩΝ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900080 

1594 301673 4511178 ΠΗΓΗ   ΠΕΤΡΕΣ 
 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΤΡΩΝ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900080 

1595 299588 4504709 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΞΙΝΟΥ ΡΟΔΩΝΑΣ 092490100121 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ GR0900050 

1596 288056 4500581 ΠΗΓΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΚΛΗΘΡΟ 
 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ - 
ΒΛΑΣΤΗΣ GR0900330 

1597 296927 4505562 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΑΝΟΣ 
 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 

1598 310808 4502045 ΓΕΩΤΡΗΣΗ   ΦΑΡΑΓΓΙ 092390100041 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
ΒΔ ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΌΡΟΥΣ GR0900081 
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1.4 Υφιστάμενες μελέτες-στοιχεία 

Σχετικές υφιστάμενες μελέτες και λοιπά στοιχεία: 

 «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή προβλημάτων 

εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και τη διερεύνηση 

δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)», ΥΠΕΚΑ, 2011. 

 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος 

Δυτικής Μακεδονίας (EL09), (ΦΕΚ 4676/Β/29-12-2017). 

 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL10), 

(ΦΕΚ 2689/Β/06-07-2018). 

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

2.1 Τεχνικό αντικείμενο σύμβασης 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού θα γίνει σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές της 

Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, όπως αυτές συντάχθηκαν στα πλαίσια του έργου «Τεχνικής Υποστήριξης της 

Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί 

πόσιμου νερού στην Ελλάδα και τη διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού 

(Water Safety Plans)». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εκπόνηση ενός ΣΑΝ είναι αποτέλεσμα εργασίας γραφείου και εργασίας 

πεδίου. Ο Φορέας θα υποστηριχθεί από τον Ανάδοχο της παρούσας σύμβασης.  

Για την πλήρη κατανόηση των διαδικασιών που πραγματοποιούνται κατά την εκπόνηση και την ανάπτυξη 

του ΣΑΝ, παρακάτω παρατίθενται οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια στο κείμενο. 

Σύστημα ύδρευσης: Το σύστημα το οποίο περιλαμβάνει τα έργα συλλογής και μεταφοράς του νερού από 

τις πηγές και τις μονάδες επεξεργασίας, τις δεξαμενές ρύθμισης, και το σύστημα διανομής μέχρι και τον 

καταναλωτή. 

Κίνδυνος: Κάθε μικροβιολογική ή φυσικοχημική ή άλλη παράμετρος η οποία μπορεί να βλάψει τη δημόσια 

υγεία. 

Επικίνδυνο συμβάν: Κάθε γεγονός το οποίο είτε δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εισχώρηση 

μολυσματικών ουσιών, είτε δεν επιτρέπει την απομάκρυνσή τους από το σύστημα ύδρευσης του νερού. 

Επικινδυνότητα: Ο συνδυασμός του κινδύνου και της συχνότητας εμφάνισής του. 

Μέτρα ελέγχου (ή αλλιώς «πολλαπλά φράγματα» ή «περιοριστικά μέτρα»): οι δραστηριότητες και οι 

διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη μείωση ή τον περιορισμό των κινδύνων. 

Κρίσιμα όρια: είναι οι μέγιστες ή οι ελάχιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις των παραμέτρων στο πόσιμο 

νερό, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. (ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017, τεύχος Β’ 

3282). 

Υπεύθυνος Φορέας (ΥΦ):  Δήμος Αμυνταίου 

Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ): Υπηρεσίες Υγείας των Περιφερειών. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμος Αμυνταίου 
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Επισημαίνεται ότι το ΣΑΝ μετά την έγκρισή του θα κοινοποιηθεί στην οικεία Διεύθυνση Υδάτων, σύμφωνα 

με το ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) / Μέτρο Μ09Β0404 «Υλοποίηση 

Σχεδίων Ασφάλειας Νερού». 

 

2.2 Φάσεις σύμβασης 

Οι επιμέρους φάσεις της παρούσας σύμβασης έχουν ως εξής: 

 

Φάση Ι: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

(Διάρκεια 3 μήνες) 

Στο στάδιο αυτό η υπεύθυνη ομάδα εργασίας θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και αρχειοθέτηση της 

υφιστάμενης πληροφορίας που αφορά στο κάθε στάδιο του συστήματος. 

Για την υποβοήθηση της συστηματικής αρχειοθέτησης των περιγραφικών στοιχείων που προσδιορίζουν το 

σύστημα ύδρευσης είναι απαραίτητη η αποτύπωση της διαθέσιμης πληροφορίας, ώστε να συνταχθεί, για 

κάθε ΖΠΥ, ένα διάγραμμα ροής στο οποίο θα παρουσιάζονται λεπτομερώς όλα τα στάδια του συστήματος 

ύδρευσης. 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρατίθεται ένα ενδεικτικό διάγραμμα ροής, όπου παρουσιάζεται η πορεία του 

νερού για τη μετατροπή του σε πόσιμο στην περίπτωση που η εξεταζόμενη ΖΠΥ υδρεύεται από υπόγεια 

ύδατα και στο αντίστοιχο σύστημα εφαρμόζεται απολύμανση ως μέθοδος επεξεργασίας, και συγκεκριμένα 

χλωρίωση. Τα διαγράμματα ροής για κάθε ΖΠΥ εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

Σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρκειας στοιχείων, συνιστάται η διεξαγωγή επιτόπιων ερευνών. 

Σκοπός θα είναι μία συνεπής και ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για το κάθε στάδιο 

του συστήματος. 

Προς διευκόλυνση των ομάδων εργασίας, προτείνεται η χρήση δελτίων, τα οποία θα χρησιμεύουν ως 

κατάλογοι, έτσι ώστε ο υπεύθυνος χειριστής να είναι σε θέση να ελέγχει με εύκολο τρόπο την 

επάρκεια ή την έλλειψη των απαραίτητων στοιχείων. 

Εν συνεχεία, το κάθε δελτίο θα συνοδεύεται από επεξηγηματικές αναφορές στις οποίες θα εμπεριέχεται 

αναλυτική περιγραφή του κάθε στοιχείου και τυχόν χρήσιμες βιβλιογραφικές αναφορές. 
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Πηγή πληροφοριών μπορεί να αποτελέσουν αρχεία υπεύθυνων φορέων ύδρευσης ή εκθέσεις ποιότητας 

υδάτων κ.λπ. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή δεν επαρκούν, θα πραγματοποιούνται 

επιτόπιες έρευνες σε κάθε στάδιο του συστήματος (πηγή, επεξεργασία, δίκτυο, κατανάλωση) για την 

πληρέστερη περιγραφή του. 

Στις   επόμενες   σελίδες   παρατίθενται   δελτία   με   τα   ενδεικτικά   στοιχεία   προς συμπλήρωση, που 

χρησιμεύουν ως κατάλογοι των απαραίτητων προς συλλογή έτσι ώστε ο υπεύθυνος χειριστής να είναι 

σε θέση να ελέγξει την επάρκεια ή την έλλειψή τους. 

Το κάθε δελτίο θα συνοδεύεται από τις σχετικές αναφορές ή τις βιβλιογραφικές πηγές τους με τις 

αναλυτικές περιγραφές τους. 

Σε κάθε δελτίο θα αναφέρονται βασικά αναγνωριστικά στοιχεία όπως: η Ζώνη Παροχής Ύδρευσης, ο 

Υπεύθυνος Φορέας, η Φάση Εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, η ημερομηνία σύνταξης και ο 

υπεύθυνος συμπλήρωσης. 

Επίσης, συνίσταται η καταγραφή του αύξοντα αριθμού τους, τόσο για τη διευκόλυνση αρχειοθέτησης του 

υλικού σε φακέλους, όσο και για την παράλληλη χρήση των δελτίων ως «ετικέτες». 

Ακολουθούν τα ενδεικτικά δελτία ‐ ετικέτες προς χρήση από την ομάδα εργασίας: 

 

 

Δελτίο 1: Δελτίο πληροφοριών σχετικών με την Πηγή 
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Δελτίο 2: Δελτίο πληροφοριών σχετικών με την Επεξεργασία 

 

 

Δελτίο 3: Δελτίο πληροφοριών σχετικών με τη Διανομή 

 

 

Δελτίο 4: Δελτίο πληροφοριών σχετικών με την Κατανάλωση 

 

Επιπρόσθετα, το σύστημα ύδρευσης θα αποτυπώνεται σε ψηφιακό χάρτη κατάλληλης κλίμακας, στον 

οποίο θα απεικονίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
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 Πηγή:  θέσεις  υδροληψίας,  κωδικός  υπόγειου  υδατικού  συστήματος, δυναμικότητα 

υδροφορέα, παροχή άντλησης (m³/ημέρα, m³/έτος), ποιοτικά χαρακτηριστικά, βάθος γεώτρησης. 

 Επεξεργασία:  θέση Μονάδες  Επεξεργασίας  Νερού,  είδος  παρεχόμενης επεξεργασίας, 

δυναμικότητα μονάδων, δόσεις χημικών. 

 Διανομή:  δεξαμενές  αποθήκευσης,  βασικά  υδραυλικά  έργα  (boosters διέλευσης κτλ). 

 Κατανάλωση: θέσεις δειγματοληψιών και αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, όρια 

εξυπηρετούμενου οικισμού και πληθυσμός, ποσοτικά στοιχεία. 

Στον χάρτη θα αποτυπώνονται τα έργα προσαγωγής του νερού από την πηγή προς τα έργα επεξεργασίας 

και εν συνεχεία τους βασικούς κλάδους των έργων διανομής. 

 

Προσδιορισμός και εκτίμηση κινδύνων  

Στο στάδιο αυτό η ομάδα εργασίας θα είναι υπεύθυνη για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των 

κινδύνων και των αιτιών που τους προκαλούν, για κάθε στάδιο του συστήματος ύδρευσης χωριστά. 

Ακολουθούν ενδεικτικά δελτία  τα  οποία  συμπεριλαμβάνουν  πίνακες προς συμπλήρωση: 

 

 

Δελτίο 5: Δελτίο ενδεχόμενων κινδύνων και συμβάντων στην Πηγή. 
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Δελτίο 6: Δελτίο συγκέντρωσης ενδεχόμενων κινδύνων και συμβάντων στην Επεξεργασία. 

 

 

Δελτίο 7: Δελτίο συγκέντρωσης ενδεχόμενων κινδύνων και συμβάντων στην Αποθήκευση. 
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Δελτίο 8: Δελτίο συγκέντρωσης ενδεχόμενων κινδύνων και συμβάντων στη Διανομή 

 

 

Δελτίο 9: Δελτίο συγκέντρωσης ενδεχόμενων κινδύνων και συμβάντων στο Αντλιοστάσιο και την κατανάλωση 

 

Η εκτίμηση των κινδύνων σε ένα σύστημα ύδρευσης μπορεί να είναι η ποιοτική. Για την εφαρμογή της 

ποιοτικής μεθόδου, πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις, συμπληρώνονται κατάλογοι ελέγχου και 

συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων. 

Κατά την προτεινόμενη μέθοδο, σε κάθε κίνδυνο αποδίδεται ένας χαρακτηρισμός λαμβάνοντας υπόψη 

τον παράγοντα της σημασίας του και των περαιτέρω ενεργειών που απαιτούνται από την ομάδα εργασίας 

προς την εξέτασή του. 

 

Πίνακας 1: Προτεινόμενοι χαρακτηρισμοί κινδύνων κατά την ποιοτική μέθοδο 
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Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται ο τρόπος αξιολόγησης επικινδυνότητας ακολουθώντας την ποιοτική 

μέθοδο. 

 

Σχήμα 2: Διάκριση των κινδύνων κατά την ποιοτική μέθοδο 

 

Όπως περιγράφεται και στο σχήμα 2 κατόπιν της διάκρισης των κινδύνων, η ομάδα εργασίας θα πρέπει 

να επισημάνει, όπου είναι δυνατόν, τους κινδύνους εκείνους που είναι εύκολο να εξαλειφθούν. 

Στη συνέχεια, τους κινδύνους εκείνους για τους οποίους δεν απαιτείται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα 

αλλά χρειάζεται ωστόσο επαγρύπνηση για εξαιρετικές ή ειδικές περιπτώσεις. 

Να προσδιοριστούν εκείνοι που είναι πολύ γνωστοί και εκείνοι για τους οποίους τα μέτρα ελέγχου 

προσδιορίζονται εύκολα και είναι άμεσα διαθέσιμα. Και τελικά, αυτούς που κρίνονται ως «άμεσης 

προτεραιότητας». 

 

Προσδιορισμός των υφιστάμενων μέτρων  ελέγχου, επαναξιολόγηση  κινδύνων 

Με σκοπό την ολοκληρωμένη καταγραφή των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου του κάθε συστήματος, 

απαιτείται η σύνταξη κατάλληλων δελτίων όπου θα καταγράφονται τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου στο 

κάθε στάδιο. Παράλληλα, θα επισημαίνονται τα μέτρα τα οποία απουσιάζουν ή έχουν προβλεφθεί ήδη 

αλλά χωρίς να εφαρμόζονται. 

Τέλος είναι επιθυμητή η διάκρισή τους σε σχέση με το αν είναι μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα. 

Η καταγραφή αυτή, συμβάλλει τόσο στην κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος 

αλλά και στην περαιτέρω ιεράρχηση των κινδύνων.  

Ακολουθούν ενδεικτικά δελτία προς συμπλήρωση: 
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Δελτίο 10: Δελτίο ενδεικτικών υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στην Πηγή 
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Δελτίο 11: Δελτίο ενδεικτικών υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στην Επεξεργασία 

 

 

Δελτίο 12: Δελτίο ενδεικτικών υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στην Αποθήκευση 

 

 



19 
 

 

Δελτίο 13: Δελτίο ενδεικτικών υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στη Διανομή 

 

 

Δελτίο 14: Δελτίο ενδεικτικών υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στην Κατανάλωση 

 

Με τη σύνταξη του οργανογράμματος, του χρονοδιαγράμματος και τη συμπλήρωση των τουλάχιστον 

δεκατεσσάρων (14) δελτίων καθώς και την επισύναψη σε αυτά των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 

αιτιολόγηση των αναφερόμενων στοιχείων, τον ορισμό των ζωνών παροχής ύδρευσης, και τον καθορισμό 

των απαιτούμενων εργαστηριακών   αναλύσεων,   θεωρείται   πως   ολοκληρώνεται   το   στάδιο   της 

καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης. 
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Με την ολοκλήρωση της Φάσης Ι, αξιοποιώντας την υφιστάμενη πληροφορία, γίνεται η σύνταξη του 

Οδηγού εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. Στον Οδηγό εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού που θα συντάξει ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και αναλυτικό πρόγραμμα 

δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων της περιοχής μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και των αναφερομένων στο Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών. Στο 

πρόγραμμα αυτό θα αποτυπώνονται λεπτομερώς για κάθε ΖΠΥ, τα σημεία παρακολούθησης & 

δειγματοληψίας, οι παρακολουθούμενες παράμετροι, οι μέθοδοι ανάλυσης, ο τρόπος και η συχνότητα 

δειγματοληψιών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για την αποτελεσματική παρακολούθηση, 

με πλήρη τεκμηρίωση βασισμένη στην υφιστάμενη νομοθεσία. Ο Οδηγός εφαρμογής του Σχεδίου 

Ασφάλειας Νερού εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

ΦΑΣΗ ΙΙ: Εφαρμογή Οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (Διάρκεια 12 μήνες) 

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης ΙΙ, απαιτείται η συμπλήρωση και η ενημέρωση των δεκατεσσάρων (14) 

δελτίων που δημιουργήθηκαν στη Φάση Ι σε μηνιαία βάση. Η μηνιαία αποτύπωση των συμπληρωματικών 

στοιχείων, όπως αυτά προκύπτουν από τις δειγματοληψίες, έχει σαν στόχο τη συνεχή ενημέρωση της 

ομάδας εργασίας αλλά και την καθολική κατανόηση του συστήματος ύδρευσης και των κινδύνων που 

αυτό αντιμετωπίζει. 

Σε ό,τι αφορά στις απαιτούμενες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις (ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017)), αυτές θα διενεργηθούν από τον Κύριο του Έργου και τα 

αποτελέσματά τους θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΑΝ. 

 

Παρακολούθηση στην Πηγή 

Η παρακολούθηση στην πηγή πραγματοποιείται σε κάθε γεώτρηση/πηγή το νερό της οποίας 

προορίζεται για την ύδρευση της ΖΠΥ. 

Η επιλογή των παραμέτρων θα βασίζεται στις προβλέψεις των: 

 ΚΥΑ Αριθμ. 39626/2208/Ε130/25.09.2009 (Β’ 2075) σχετικά με την προστασία των υπόγειων 

υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση και ειδικότερα τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα 

Ι και ΙΙ και 

 του προγράμματος παρακολούθησης για τα υπόγεια ύδατα της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 

140384/19.08.2011 (Β’ 2017). 

Η τελική επιλογή των παραμέτρων και της συχνότητας δειγματοληψίας θα ορίζονται στον εγκεκριμένο 

Οδηγό εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ο ελάχιστος 

αριθμός παραμέτρων που θα πρέπει να παρακολουθούνται σε κάθε σημείο υδροληψίας κάθε ΖΠΥ. 
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Παράμετροι για την παρακολούθηση στην Πηγή 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 

αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017, τεύχος Β’ 3282), η συχνότητα παρακολούθησης των παραμέτρων 

αυτών βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον όγκο του νερού που διανέμεται ημερησίως σε κάθε ΖΥΠ, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

 

Παρακολούθηση στον Καταναλωτή 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 

αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017, τεύχος Β’ 3282), παρακολουθούνται δύο ομάδες παραμέτρων και 

συγκεκριμένα από τις: 

1. μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους (Παράρτημα Ι, Μέρος Α και Β της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/06.09.2017), που έχουν άμεση σημασία για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και 

που καθορίζουν αν το νερό είναι καθαρό και υγιεινό και παρουσιάζονται παρακάτω: 
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2. ενδεικτικές παραμέτρους του Πίνακα 4 (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ της ΚΥΑ αρ. Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/06.09.2017), που ενώ μεμονωμένα δεν εμφανίζουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, η 

παρουσία τους παρέχει σαφείς ενδείξεις μεταβολών στην ποιότητα του νερού και την ενδεχομένη 

ανάγκη επανορθωτικών δράσεων προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των καταναλωτών. 
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Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων παρακολούθησης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, άρθρου 7 της ΚΥΑ αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 τα οποία 

θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της ίδιας ΚΥΑ. Επισημαίνεται ότι 

στο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού περιλαμβάνεται και η Συμπληρωματική Παρακολούθηση του Μέρος Ε του 

Παραρτήματος ΙΙ που συνίσταται στην πραγματοποίηση μετρήσεων για ουσίες και μικροοργανισμούς για 

τους οποίους δεν καθορίζεται ανώτερη αποδεκτή τιμή και πιστεύεται από τις Αρμόδιες Αρχές ότι 

ενδέχεται να βρίσκονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε ποσότητες ή αριθμούς που αποτελούν 

ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. 

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, για τις απαιτούμενες δειγματοληψίες και εργαστηριακές 

αναλύσεις ισχύουν οι παρακάτω ελάχιστες αποδεκτές προδιαγραφές: 

 Οι δειγματοληψίες θα γίνονται στα σημεία τήρησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 της 

ΚΥΑ αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 και τηρώντας τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Δ της 

ίδιας ΚΥΑ. 

 Θα παρακολουθούνται τουλάχιστον οι παράμετροι των Ομάδων Α και Β που ορίζονται στο Μέρος 

Β’, Σημείο 2 του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017. Επισημαίνεται 

ότι στις παραμέτρους της Ομάδας Β δύνανται να περιλαμβάνονται ενδεικτικές παράμετροι του 

Μέρους Γ’ του Παραρτήματος Ι της ίδιας ΚΥΑ, καθώς και ενδεικτικές παράμετροι που 

απαριθμούνται στο Μέρος Ε του Παραρτήματος ΙΙ της ίδιας ΚΥΑ, μόνον κατόπιν εκτίμησης 

κινδύνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Γ’ της ίδιας ΚΥΑ. 

o Πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες αναλύσεις 

o για την ομάδα Α: Escherichia coli (E. coli), εντερόκοκκοι, κολοβακτηριοειδή, αριθμός 

αποικιών σε 22 °C, χρώμα, θολότητα, γεύση, οσμή, pH, αγωγιμότητα 
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o για την ομάδα Β: Όλα όσα αναγράφονται στον παραπάνω Πίνακα Μέρος Β΄ Χημικές 

Παράμετροι και επιπλέον το υπολειμματικό χλώριο και εξασθενές χρώμιο. 

 Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων παραμέτρων των Ομάδων Α και Β θα είναι 

η οριζόμενη στο Μέρος Β’, σημείο 3 του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/06.09.2017. Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων παραμέτρων του 

Μέρους Ε της ίδιας ΚΥΑ θα είναι αυτή της Ομάδας Β. 

 
 Κάθε παρέκκλιση από τις παραμέτρους και τη συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι δυνατή υπό την 

αυστηρή προϋπόθεση ότι θα έχει διενεργηθεί εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Γ’ της ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017. 

 Οι μέθοδοι ανάλυσης θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται 

ότι τα ιδιωτικά εργαστήρια που θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των εργαστηριακών αναλύσεων θα 

πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς 

αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLA testing). 

Η διάρκεια εφαρμογής της διαδικασίας της παρακολούθησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με σκοπό την 

κάλυψη ενός ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, ώστε να σχηματιστεί μία ρεαλιστική εικόνα του 

συστήματος σχετικά με τις αντιδράσεις του και τις μεταβολές που επιδέχεται από τις εποχιακές ή τις 

καιρικές μεταβολές.  

Για κάθε ΖΠΥ θα πρέπει να συνταχθούν δώδεκα (12) αναφορές παρακολούθησης (δηλ. σε μηνιαία βάση). 

Με τη σύνταξη αναφορών παρακολούθησης για κάθε ΖΠΥ, η ομάδα εργασίας θα είναι σε θέση να ελέγχει 

και να αξιολογεί την επιτυχία των μέτρων ελέγχου που έχουν ληφθεί. 

Επίσης, από το κάθε στάδιο του συστήματος ύδρευσης κάθε ΖΠΥ, θα πρέπει να συντάσσονται μηνιαίες 

αναφορές σχετικά με την ποιότητα και του νερού σε κάθε στάδιο π.χ. κατά την είσοδο και την έξοδο στη 

μονάδα χλωρίωσης. 

Με τον τρόπο αυτόν, υπάρχει ολοκληρωμένος έλεγχος σχετικά με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους 

δειγματοληψίας και την ποιότητα πόσιμου νερού, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων. 

 

Παρακολούθηση ραδιενεργών ουσιών στον Καταναλωτή 

Οι εργαστηριακές αναλύσεις των ραδιενεργών ουσιών θα αφορούν τις βρύσες των καταναλωτών. 

Οι απαιτούμενοι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με την υπ’ αρ. Π/112/1057/2016/01-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

241/Β’/09-02-2016) «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές 

ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρ5φωση προς την Οδηγία 

2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013». 

Η διάρκεια εφαρμογής της διαδικασίας της παρακολούθησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με σκοπό την 

κάλυψη ενός ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, ώστε να σχηματιστεί μία ρεαλιστική εικόνα του 

συστήματος. 
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Με τη σύνταξη αναφορών παρακολούθησης η ομάδα εργασίας θα είναι σε θέση να ελέγχει και να 

αξιολογεί την επιτυχία των μέτρων ελέγχου που έχουν ληφθεί. 

Για κάθε δειγματοληψία του Φορέα, θα συνταχθεί αναφορά παρακολούθησης από τον Ανάδοχο. 

Οι απαιτούμενοι έλεγχοι βάσει της προαναφερομένης ΚΥΑ και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΕΑΕ) αφορούν στον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των ισοτόπων του ουρανίου (U-238, U-

234) και της ολικής α και ολικής β ακτινοβολίας.  

Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Π/112/1057/2016/01-02-2016 

ως εξής: 

 

 

 

 

Συμπληρωματική Παρακολούθηση 

Στα πλαίσια των προβλεπομένων στην παρ. 6 του άρθρου 7 της ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/06.09.2017. προκειμένου να συμπληρωθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, η εξέταση ποιότητας του 

πόσιμου νερού είναι σκόπιμο να διερευνηθούν μεταξύ των άλλων εκτός από τις παραμέτρους του 

Παραρτήματος Ι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: 

α) οι ακόλουθοι παθογόνοι μικροοργανισμοί: 

 Σαλμονέλλες 

 Σιγκέλλες -Βακτηριοφάγοι των κοπράνων 

 Ιοί που μεταδίδονται μέσω εντεροστοματικής οδού 

 Καμπυλοβακτηρίδιο 

β) οι ακόλουθοι οργανισμοί: 

 παρασιτικοί οργανισμοί (π.χ. Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia) 

 φύκη 

 άλλα μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια)  

γ) η παράμετρος του εξασθενούς χρωμίου 

1. Η παράμετρος του εξασθενούς χρωμίου θα πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά με 

ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης και αναλύσεων αυτή των παραμέτρων της Ομάδας Β του 

Μέρους Β του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η εν λόγω συχνότητα παρακολούθησης μπορεί να 

μεταβάλλεται βάση αντίστοιχης εκτίμησης κινδύνου. 
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2. Η μετρούμενη συγκέντρωση του εξασθενούς χρωμίου σε ένα δείγμα νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης, ως τμήμα της συγκέντρωσης του (ολικού) χρωμίου του 

δείγματος, θα είναι μικρότερη της ανώτατης παραμετρικής τιμής του χρωμίου. 

3. Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν 

όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης του 

εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Όταν εφαρμόζονται μέτρα για τη 

μείωση της συγκέντρωσης του εξασθενούς χρωμίου, οι υπεύθυνοι δίνουν προοδευτικά την 

προτεραιότητα στις περιοχές με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις εξασθε νούς χρωμίου στο νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης. 

 

Αξιολόγηση μέτρων  ελέγχου  

Η εφαρμογή του Οδηγού του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στηρίζεται στην εφαρμογή της παρακολούθησης 

δύο κατηγοριών παραμέτρων: 

 στις μετρήσιμες, στην πηγή και τη βρύση του καταναλωτή,  

 σε αυτές που βασίζονται στην παρατήρηση, όπως είναι π.χ. έλεγχος των εγκαταστάσεων, έργων 

μεταφοράς, συνδέσεων κ.λπ. 

Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3, κατά την πορεία των ενεργειών για τη λήψη αποφάσεων, πρέπει να 

καθοριστούν «κρίσιμα όρια» πέραν των οποίων αμφισβητείται η καλή ποιότητα του νερού. 

Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από αυτά, θα πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα και να  ενημερώνεται  

άμεσα  ο  Υπεύθυνος  Φορέας,  ώστε  να  εφαρμοστεί  ένα  έκτακτο σχέδιο υδροληψίας. 

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν υπερβάσεις στα κρίσιμα όρια, θα πρέπει να εφαρμοστούν διορθωτικά 

μέτρα. 

Παρακάτω ακολουθεί ενδεικτικό διάγραμμα ενεργειών για τη λήψη αποφάσεων και τον προσδιορισμό 

των κρίσιμων ορίων. 

Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι τα δελτία της Φάσης Ι επικαιροποιούνται ανάλογα με τα νέα 

στοιχεία που θα προκύψουν. 

 

Σχήμα 3: Διάγραμμα ροής ενεργειών για τον καθορισμό «Κρίσιμων Ορίων» 

 

ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (Διάρκεια 5 μήνες) 

Ενέργειες Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου  

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού το ενδιαφέρον της ομάδας 

εργασίας θα πρέπει να προσανατολιστεί σε δύο κύριες κατευθύνσεις: 

 στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης των τιμών εντός των επιθυμητών ορίων, 
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 στην εξέταση ικανοποίησης των καταναλωτών. 

Οι ενέργειες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου, αφορούν κυρίως σε διαχειριστικά 

εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης, η χρήση των οποίων γίνεται είτε από την ίδια την ομάδα 

εργασίας, είτε από τους καταναλωτές. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή των διαχειριστικών εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται: 

α) αποκλειστικά από την ομάδα εργασίας, και 

β) από την ομάδα εργασίας αλλά και τους καταναλωτές: 

 

α) Για τη διασφάλιση της επαρκούς εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και την επικαιροποίηση των 

στοιχείων του είναι αναγκαία η ανάπτυξη - συμπλήρωση ενός Διαχειριστικού Εργαλείου (ΔΕ), από την 

ομάδα εργασίας, σύμφωνο με τις αρχές του Εργαλείου Διασφάλισης Ποιότητας νερού της IWA.  

(http://www.wsportal.org/templates/ld_templates/layout_1367.aspx?ObjectId=20686&lang =eng) 

Μέσω του ΔΕ, η ομάδα εργασίας είναι σε θέση να αξιολογήσει αντικειμενικά την εφαρμογή  ενός  Σχεδίου  

Ασφάλειας  Νερού,  να  παρατηρήσει  την  πρόοδο  των ενεργειών της και να επισημάνει τους τομείς 

εκείνους που επιδέχονται βελτίωση. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της χρήσης του εργαλείου θα είναι: 

 η συστηματική ανάδειξη των περιοχών όπου σημειώνεται πρόοδος, 

 η συνεπής καθοδήγηση τόσο στην αρχική όσο και στην εφαρμογή ενός 

 Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, 

 η    διευκόλυνση    στην    υποβολή    εκθέσεων    (σύνταξη    συνοπτικών εκθέσεων), 

 η   διευκόλυνση   στον   εντοπισμό   των   προβλημάτων,   λόγω   των αποχωρήσεων 

υπαλλήλων ή της έλλειψης μνήμης. 

Η χρήση του διαχειριστικού εργαλείου, έγκειται στην ανάπτυξη και συμπλήρωση δώδεκα (12) 

πινάκων/δελτίων. 

Με αυτό τον τρόπο, ο χειριστής δύναται να συμπληρώσει μία σειρά από ερωτηματολόγια που αφορούν 

γενικές πληροφορίες σχετικές με: 

1. τον Υπεύθυνο Φορέα 

2. το σύστημα Ύδρευσης 

3. την ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

4. την περιγραφή του συστήματος ύδρευσης 

5. την αναγνώριση κινδύνων και την αξιολόγηση της επικινδυνότητά τους 

6. τα μέτρα ελέγχου 

7. το βελτιωτικό προτεινόμενο Σχέδιο 

8. την επιχειρησιακή παρακολούθηση 

9. την αξιολόγηση παρακολούθησης 

10. τις διαχειριστικές ενέργειες 

11. τα υποστηρικτικά προγράμματα 

http://www.wsportal.org/templates/ld_templates/layout_1367.aspx
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12. την αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα ζητούμενων προς συμπλήρωση για τον κάθε πίνακα: 

1. Υπεύθυνος Φορέας: Εξυπηρετούμενος πληθυσμός, αριθμός συνδέσεων, αριθμός συστημάτων 

ύδρευσης, αριθμός προσωπικού του Υπεύθυνου Φορέα που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας 

κ.λπ. 

2. Σύστημα   Ύδρευσης:   ονομασία,   αριθμός   συνδέσεων,   πλήθος εφαρμοζόμενων μεθόδων 

επεξεργασίας, και ερωτήματα σχετικά, με τους υπεύθυνους φορείς και τις αρμοδιότητές τους, 

ποσοστό απωλειών νερού λόγω διαρροών κ.λπ. 

3. Ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού: ερωτήματα σχετικά με το αν έχει διευκρινιστεί η κοινή 

μεθοδολογία, αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν θέσει κ.λπ. 

4. Περιγραφή  Συστήματος  Ύδρευσης:  αν  έχει  περιγραφεί  επαρκώς,  αν έχουν πραγματοποιηθεί 

επιτόπιες έρευνες. 

5. Αναγνώριση κινδύνων και αξιολόγησης της επικινδυνότητάς τους: πληροφορίες με το πλήθος 

των κινδύνων που αναγνωρίστηκαν ανά στάδιο, αριθμός εμπλεκόμενων φορέων που 

ασχολήθηκαν κ.λπ. 

6. Μέτρα ελέγχου: πλήθος υφιστάμενων μέτρων ελέγχου, πλήθος μέτρων που λείπουν, αν έχει 

πραγματοποιηθεί ιεράρχηση των κινδύνων κατόπιν τον έλεγχων των μέτρων ελέγχου. 

7. Βελτιωτικό Σχέδιο: αριθμός νέων μέτρων κ.λπ. 

8. Επιχειρησιακή  Παρακολούθηση:  αν  έχει  πραγματοποιηθεί  σε  κάθε στάδιο, αν εφαρμόζονται 

επαρκώς τα διορθωτικά μέτρα σε κάθε στάδιο, αν εφαρμόζεται ορθά η καταγραφή των 

στοιχείων παρακολούθησης κ.λπ. 

9. Αξιολόγηση: αριθμός παραπόνων των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα ή την ποσότητα 

του νερού, αριθμός και αποτελέσματα μικροβιακών και φυσικοχημικών εργαστηριακών 

αναλύσεων κ.λπ. 

10. Διαχειριστικές Ενέργειες: πληροφορίες σχετικά με την ευκολία εφαρμογής του. 

11. Υποστηρικτικά Προγράμματα: αν εφαρμόστηκαν κ.λπ. 

12. Αναθεώρηση:   αν   πραγματοποιήθηκαν   ενέργειες   όπως   περιοδικοί έλεγχοι, 

επικαιροποίηση κ.λπ. 

Το ΔΕ θα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής πρόσθετων ερωτημάτων σε κάθε πίνακα, και επιλέγοντας 

οποιοδήποτε πεδίο έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται σχετικά με την ερώτηση και το ζητούμενο του 

πίνακα. 

Κατόπιν της συμπλήρωσης των πινάκων και μέσω αντικειμενικής αξιολόγησης, ο χειριστής είναι σε θέση 

να δει τα αποτελέσματα της εργασίας του. 

Οι εισαγόμενες πληροφορίες παρουσιάζονται σε συνοπτικούς πίνακες και η πρόοδος του κάθε σταδίου 

παρουσιάζεται με κατάλληλα γραφήματα. 

Η συμπλήρωση των πινάκων πραγματοποιείται με το πέρας της Φάσης ΙΙ, με την ολοκλήρωση της 

εφαρμογής του Σχεδίου. 
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β) Για την απόκτηση μιας σφαιρικής άποψης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου, προτείνεται 

η εισαγωγή ερωτηματολογίων στην ιστοσελίδα του Υπεύθυνου Φορέα, η συμπλήρωση των οποίων θα 

δύναται να πραγματοποιηθεί τόσο από τα μέλη της ομάδας εργασίας όσο και από τους καταναλωτές. 

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να είναι πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις να αντιστοιχούν σε 

διαφορετική βαθμολογία (π.χ. 0: διαφωνώ απολύτως, 1: διαφωνώ, 2: δε ξέρω, δεν απαντώ 3: συμφωνώ, 4: 

συμφωνώ απολύτως). 

Η θεματολόγια των ερωτήσεων να αφορά στην ποιότητα και στην ποσότητα του πόσιμου νερού αλλά και 

στις γνώσεις τους γύρω από την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

Με τον τρόπο αυτόν, τα ερωτηματολόγια αποκτούν διττό ρόλο, χρησιμοποιούνται και ως μέσο 

αξιολόγησης Σχεδίου Ασφάλειας Νερού αλλά και ταυτόχρονα και ως μέσο δημοσιότητάς του. 

Κατόπιν συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από τους χειριστές του έργου και από τους καταναλωτές, η 

αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της μεθόδου SSAT (Supply 

System Assessment Tool). 

Σύμφωνα  με  αυτήν  τη  μέθοδο,  κάθε  γωνία  του  πολυγώνου  αντιστοιχεί  στην κατάσταση μιας 

παραμέτρου/σταδίου προς αξιολόγηση και ενδεικτικά: 

1. Ομάδα Σχεδίου 

2. Περιγραφή συστήματος ύδρευσης 

3. Προσδιορισμός και εκτίμηση κινδύνων 

4. Μέτρα ελέγχου και διορθωτικές ενέργειες 

5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας 

6. Διαχειριστικές και υποστηρικτικές ενέργειες 

7. Καταγραφή και επικοινωνία 

8. Αναθεώρηση σχεδίου 

Τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τόσο από τα εμπλεκόμενα άτομα όσο και από τους καταναλωτές, 

ακολουθεί η αξιολόγησή τους και εν συνεχεία δύναται να παρουσιάζεται η κατάσταση (σύνολο 

παραμέτρων/σταδίων) προς αξιολόγηση σε σχήμα όπως το ακόλουθο. 

Η βέλτιστη κατάσταση απεικονίζεται όταν τα σημεία των παραμέτρων σχηματίζουν ένα πράσινο 

πολύγωνο όπως ορίζει το έγχρωμο υπόβαθρο, ήτοι σε όλα τα στάδια αξιολογούνται ότι πληρούνται οι 

στόχοι τους κατά 100%. 

Τα   ομόκεντρα   πολύγωνα   που   σχηματίζονται   αντιστοιχούν   σε   διαφορετικές καταστάσεις όπως 

αυτές ορίζονται κάθε φορά: 

 Το κόκκινο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0‐44,9% και κατάσταση μη αποδεκτή. 

 Το κίτρινο αντιστοιχεί σε ποσοστό 45‐69,9% και κατάσταση που χρήζει προσοχής. 

 Το πράσινο αντιστοιχεί σε ποσοστό 70‐100% και αποδεκτή κατάσταση. 
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Σχήμα 5: Παράδειγμα Κατάστασης Σχεδίου Ασφάλειας νερού με SSAT (De Souza et al, 2010) 

 

Ενέργειες αναθεώρησης σχεδίου 

Η αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση ότι έχουν ληφθεί υπόψη 

όλοι οι κίνδυνοι και τα νέα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.  Απώτερος  σκοπός  της  

αναθεώρησης  είναι  η  πιθανή  μείωση  του πλήθους και της σοβαρότητας των συμβάντων και των 

έκτακτων παραστατικών που επηρεάζουν ή που δύναται να επηρεάσουν την ποιότητα του πόσιμου 

νερού. 

Ωστόσο, έκτακτα περιστατικά μπορεί να συνεχίζουν να συμβαίνουν. 

Επομένως, στο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε, να 

ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος. 

Οι συστηματικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και η 

ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού θα επισημάνει θέματα όπως: 

 δυνατότητες για βελτίωση, 

 πτυχές των διαδικασιών που δεν εφαρμόζονται σωστά, 

 επάρκεια των πόρων, 

 εάν   οι   προβλεπόμενες   βελτιώσεις   είναι   πρακτικά   δυνατόν   να υλοποιηθούν, 

 εάν απαιτείται να δοθεί έμφαση στα προγράμματα επιμόρφωσης και να δοθούν κίνητρα για το 

προσωπικό. 

Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν πλήρη ενημέρωση για το σύστημα ύδρευσης 

καθώς και να παρίστανται αυτοπροσώπως στις διαδικασίες. Τα αρχεία μπορεί να περιέχουν ορισμένες 

φορές ανακριβείς πληροφορίες και σε ορισμένες περιπτώσεις, να αναφέρουν λειτουργίες του 

εξοπλισμού οι οποίες στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, κάτι που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 

ασφάλεια του νερού. 

 

2.3 Ανάλυση καθηκόντων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των καθηκόντων για τους εμπλεκόμενους φορείς: 
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Εμπλεκόμενοι φορείς Καθήκοντα και υποχρεώσεις 

Δήμος ή/και ΔΕΥΑ 

 Διάθεση στοιχείων και πληροφοριών. 

 Εκτέλεση των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων των 

φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων, στις πηγές και στους 

καταναλωτές, σε διαπιστευμένο (κατά ISO 17025) εργαστήριο. 

 Συμμετοχή στη σύνταξη μηνιαίων αναφορών σε κάθε θέση του 

συστήματος ύδρευσης & της τελικής αναφοράς εφαρμογής Σχεδίου 

Ασφάλειας Νερού. 

 Συμμετοχή στη σύνταξη αναθεωρημένου Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και 

τελικής έκθεσης. 

 Λειτουργία συστήματος ύδρευσης. 

Ανάδοχος 

Σύνταξη των παραδοτέων και ενδεικτικά: 

 Χαρτογράφηση σε GIS του συστήματος ύδρευσης και αποτύπωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης. 

 Σύνταξη και επικαιροποίηση των δελτίων παρακολούθησης. 

 Σύνταξη Οδηγού Εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

 Διαμόρφωση διαχειριστικού εργαλείου (ΔΕ) και οδηγιών εφαρμογής 

του. 

 Συμμόρφωση ΔΕ με αποτελέσματα εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού. 

 Διαμόρφωση ερωτηματολογίου προς καταναλωτές και αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων έρευνας. 

 Συνολική αξιολόγηση και αναθεώρηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

 Υποστήριξη και επιμορφωτική κατάρτιση του προσωπικού του 

εργοδότη. 

 

2.4 Παραδοτέα σύμβασης  

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της εργασίας είναι είκοσι (20) μήνες. Συμπεριλαμβανομένου  του  χρόνου  

των  εγκρίσεων  ο  συνολικός  χρόνος  είναι είκοσι (24) μήνες, από την έναρξη των εργασιών της 

σύμβασης.  

Τα παραδοτέα της σύμβασης θα δοθούν σε δύο (2) έντυπα αντίγραφα και ένα (1) αντίγραφο σε 

ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και διαρθρώνονται ως εξής: 

 

 Παραδοτέο 1: Το πρώτο παραδοτέο αφορά στην καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και 

προετοιμασία Οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, και θα περιλαμβάνει: 

 Χαρτογράφηση   σε   GIS   του   συστήματος   ύδρευσης   ως   έκθεση παράστασης μιας 

υφιστάμενης κατάστασης, που θα περιγράφει κατ’ ελάχιστον τα σημεία δειγματοληψίας, τα 

δεκατέσσερα (14) δελτία παρακολούθησης   και   τις   επισυναπτόμενες   σε   αυτά   απαραίτητες 

αναφορές είτε αυτές είναι περιγραφικές είτε επεξηγηματικές. 

 Ορισμό των ζωνών παροχής ύδρευσης με υδρογεωλογικά κριτήρια και καθορισμό των 

απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων. 

 Οδηγός Εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

Ο χρόνος εκπόνησής του ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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 Παραδοτέο 2: Το δεύτερο παραδοτέο αφορά στην εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, και 

θα περιλαμβάνει: 

 Μηνιαίες  αναφορές  που  θα  περιλαμβάνουν  αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με το κάθε 

στάδιο του συστήματος ύδρευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΙΙ και κατ’ ελάχιστον: 

 

 Τελική αναφορά εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

Τα πρωτογενή στοιχεία για τις μηνιαίες αναφορές θα χορηγούνται από τον Φορέα Ανάθεσης. Ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την αποδελτίωση και αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων, με παρουσία 

επιτόπου εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί και την σύνταξη του Παραδοτέου 2. 

Ο χρόνος εκπόνησής του ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την σχετική εντολή του Αναθέτοντος 

Φορέα. 

 

 Παραδοτέο  3:  Το  τρίτο  παραδοτέο  αφορά  στην  αξιολόγηση  του  Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, 

και θα περιλαμβάνει: 

 Διαχειριστικό εργαλείο (ΔΕ) και οδηγίες εφαρμογής του. 

 Συμπλήρωση ΔΕ με αποτελέσματα εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

 Ερωτηματολόγιο προς καταναλωτές και αποτελέσματα έρευνας 

 Συνολική Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

Ο χρόνος εκπόνησής του ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την σχετική εντολή του Αναθέτοντος 

Φορέα. 

 

 Παραδοτέο  4:  Αναθεώρηση  του  Σχεδίου  Ασφάλειας  Νερού  και  Σύνταξη τελικής έκθεσης 

 Αναθεωρημένο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού 

 Σύνταξη Τελικής Έκθεσης 

Ο χρόνος εκπόνησής του ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την σχετική εντολή του Αναθέτοντος Φορέα. 
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2.5 Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) 

μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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Μ
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Φ.Ι Π.1                         

Φ.ΙΙ Π.2                         

Φ.ΙΙΙ 
Π.3                         

Π.4                         
                          

Σημείωση:  Καθαρός χρόνος εκπόνησης αντικειμένου σύμβασης  Ενδεικτικός χρόνος εγκρίσεων 

                          

 

2.6 Ισχύουσες διατάξεις-κανονισμοί-προδιαγραφές  

Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις, κανονισμούς και προδιαγραφές:  

 Οι διατάξεις του Ν.4412/2016, Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β’/2006), Εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Ιουνίου 2001.   

 Η Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519/Β’/2017), Έγκριση Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών & παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 

8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016.  

 Η εγκύκλιος 37/11.09.1995/ΥΠΕΧΩΔΕ, Εκπόνηση μελετών Δημοσίων Έργων, όπως αυτή 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 38/15.11.2005 ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 Η Υπουργική Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 (ΦΕΚ 1407/Β΄/2019), Εξειδίκευση του είδους των 

παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά 

(οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα. 

 ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε 

συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» 

(Β’3282). 

  



34 
 

 

3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά (Οδηγία 2000/60/ΕΕ), όπως έχει 

ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον Ν.3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκλήρωσε την κατάρτιση των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων (Υ.Δ.) της χώρας, περιλαμβανομένου και του 

Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας (EL09).  

Το ισχύον εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την 

επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων 

υδατικών συστημάτων της Δυτικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Μέτρων όπου 

προσδιορίζονται οι δράσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων», από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. 

Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων του παραπάνω ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνει δύο κατηγορίες μέτρων, τα 

βασικά και τα συμπληρωματικά, εκ των οποίων το βασικό μέτρο με κωδικό Μ09Β0404, επιβάλλει την 

υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού από τις Δ.Ε.Υ.Α./Δήμους, με απώτερο στόχο την προστασία και την 

εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού των πηγών υδροδότησής τους.  

Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά στα όρια ποιότητας του πόσιμου νερού δεν εξαντλεί το όλο 

πρόβλημα διασφάλισης ασφαλούς πόσιμου νερού από τις Αρμόδιες Αρχές, καθώς η επίλυση των 

προβλημάτων δεν εξασφαλίζεται μόνο με τη θέσπιση κατάλληλων ορίων και την εποπτεία τήρησής των, 

αλλά προϋποθέτει μία ευρύτερη προσέγγιση, που να καλύπτει και προβλήματα δυνατοτήτων επίτευξης 

των τιθέμενων ορίων (π.χ. μέθοδοι επεξεργασίας, τεχνολογικές δυνατότητες, τρόποι λειτουργίας), 

επαρκούς προστασίας των προσλαμβανομένων νερών (προστασία φυσικών υδάτινων σωμάτων) και 

λειτουργίας και προστασίας του δικτύου διανομής (δευτερογενείς ρυπάνσεις, σφάλματα συνδέσεων 

κλπ.).  

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική 

διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, υιοθετώντας την 

αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων 

ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.   

Συγκεκριμένα, τα σχέδια ασφάλειας νερού διασφαλίζουν: 

 την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή,  

 τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση,  

 τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.  

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα Σχέδιο Ασφάλειας Νερού συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

 Το μείζον πλεονέκτημα στο σχεδιασμό του, είναι ότι δύναται να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη 

συστήματος ύδρευσης ανεξαρτήτου μεγέθους ή πολυπλοκότητάς τους.  

 Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί ένα δυναμικό και πρακτικό εργαλείο για τη διασφάλιση 

ποιότητας του πόσιμου νερού και όχι μία ακόμη επιχειρησιακή διαδικασία.  

 Το κάθε σχέδιο είναι μοναδικό και αφορά σε συγκεκριμένο σύστημα ύδρευσης. Δεν δύναται η 

πιστή αναπαραγωγή του σε άλλα συστήματα πέρα από αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί.   



35 
 

 Το εκάστοτε Σχέδιο Ασφάλειας Νερού απαιτεί αρχικά χρηματοδότηση για την εφαρμογή του, 

μακροπρόθεσμα όμως στοχεύει στην εξοικονόμηση χρημάτων.   

 Η εκπόνησή του είναι αποτέλεσμα συνδυασμού εργασίας γραφείου και εργασίας πεδίου.   

 Κατά την έναρξη εκπόνησης ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού λαμβάνονται υπόψη και 

αξιολογούνται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από προηγούμενους 

ελέγχους.   

 Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα στάδια εκτίμησης του κινδύνου και της αξιολόγησης 

της επικινδυνότητας ώστε να εξακριβωθεί το πλήθος και το είδος των πραγματικών κινδύνων που 

απειλούν το σύστημα, καθώς και η λήψη των ορθών μέτρων ελέγχου.   

 Η επιχειρησιακή παρακολούθηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μεθοδολογίας του Σχεδίου 

Ασφάλειας Νερού.   

Η ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, θα πρέπει να απαρτίζεται κάθε φορά από άτομα ειδικά 

καταρτισμένα επί του αντικειμένου, τα οποία είναι και αρμόδια για την κατάλληλη ενημέρωση και 

επιμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων στο εκάστοτε σύστημα υδροδότησης.  

Τα κύρια στοιχεία ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

 Εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος ύδρευσης. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί αν το υπάρχον 

σύστημα διανομής νερού μπορεί να αποδώσει πόσιμο νερό που να ικανοποιεί τους ποιοτικούς 

στόχους της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Η εκτίμηση αυτή, 

αφορά στον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης, το 

μέγεθος του κινδύνου, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που μπορούν να αναγνωριστούν για τη 

μετρίαση του ρίσκου και την επίτευξη του ποιοτικού και ποσοτικού στόχου για το πόσιμο νερό με 

επακόλουθη την προστασία της δημόσιας υγείας.   

 Επιχειρησιακή παρακολούθηση κατάλληλης φύσης και συχνότητας, σε συγκεκριμένα σημεία στην 

αλυσίδα παροχής νερού για το κάθε μέτρο που αναγνωρίζεται, έτσι ώστε να εντοπίζεται εγκαίρως 

οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιθυμητή απόδοση. Η παρακολούθηση αυτή σε καμία 

περίπτωση δεν υποκαθιστά τον έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας από τις Υπηρεσίες 

Ύδρευσης, αλλά δρα ως ενδιάμεσος συμπληρωματικός μηχανισμός ελέγχου ποιότητας, μεταξύ 

των υπεύθυνων φορέων αρχών και του τελικού χρήστη.  

 Καταγραφή των διαχειριστικών ρυθμίσεων, όπως οι λεπτομέρειες του συστήματος εκτίμησης 

κινδύνου, η επιχειρησιακή παρακολούθηση και διαπίστευση ποιότητας, με την αναλυτική 

περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας σε μια διαδικασία ρουτίνας, καθώς και η περιγραφή των 

διαχειριστικών ενεργειών σε περιπτώσεις διακινδύνευσης της ανθρώπινης υγείας οφειλόμενης 

σε μη αποδεκτή ποιότητα του πόσιμου νερού. Συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη υποστηρικτικών 

ενεργειών για την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος και καθορισμός εκπαιδευτικής 

κατάρτισης των απασχολούμενων με τα Σχέδια. 

Τα βασικά βήματα της μεθοδολογικής προσέγγισης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Σχεδίου 

Ασφάλειας Νερού είναι τα ακόλουθα: 

1. Στελέχωση μιας ομάδας που να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για το σχεδιασμό των 

Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.   

2. Περιγραφή όλων των σταδίων του συστήματος ύδρευσης.  
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3. Προσδιορισμός όλων των πιθανών κινδύνων που είναι δυνατόν να απειλήσουν την ασφάλεια του 

νερού σε οποιοδήποτε στάδιο του συστήματος υδροδότησης και εκτίμηση της επικινδυνότητάς 

τους.  

4. Προσδιορισμός και αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση του κάθε 

κινδύνου.  

5. Εφαρμογή βελτιωμένου σχεδίου εφόσον κριθεί αναγκαίο.  

6. Σχεδιασμός παρακολούθησης των μέτρων ελέγχων (ή αλλιώς των «πολλαπλών φραγμάτων»).  

7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.   

8. Προετοιμασία διαχειριστικών ενεργειών.  

9. Ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών.  

10. Προγραμματισμός περιοδικών αναθεωρήσεων των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.  

11. Αναθεώρηση των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού κατόπιν έκτακτου περιστατικού. 

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας του 

πόσιμου νερού στο σύστημα ύδρευσης, ήτοι από την πηγή έως και τον καταναλωτή με βάση τη σχετική 

νομοθεσία και τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις. Η σύνταξη και εφαρμογή του, αποτελεί πρόκληση για 

τους υπεύθυνους φορείς, τα στελέχη των οποίων μακροπρόθεσμα εξοικειώνονται με αυτό, το 

βελτιστοποιούν και εν τέλει επωφελούνται από την εφαρμογή του, ενώ η επιτυχία της εφαρμογής του 

κρίνεται στην καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας 

πλήρους οργανωμένης διαδικασίας. 

 

 

Αμύνταιο, Απρίλιος 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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