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Φαλκίδα  19/04/2019 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΝΑΛΤΕΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ  

 

Η πδξνδόηεζε ηεο Γ.Δ. Φαιθίδαο, ζηεξίδεηαη ζε πδξνγεσηξήζεηο δύν πδξεπηηθώλ αμόλσλ: 

 Τνπ πδξεπηηθνύ άμνλα ησλ Ούγγξσλ (ιεθάλε ιίκλεο «Παξαιίκλεο») θαη 

 Τνπ πδξεπηηθνύ άμνλα Καζελώλ. 

 

Λόγω ηωλ ηδηαίηεξωλ θαηξηθώλ θαηλνκέλωλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ 

θαη ρηνλνπηώζεσλ ζηελ Σηεξεά Διιάδα θαη θπξίσο ζηελ Βνησηία, ε ιίκλε Υιίθε, ζπλερίδεη κέρξη 

ζήκεξα λα δέρεηαη ακείωηα κεγάιε πνζόηεηα πδάηωλ. Η ππεξρείιηζε ηεο Υιίθεο θαηαιήγεη ζηελ 

ιίκλε Παξαιίκλε θαη πξνθαιεί ηαρεία άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο απηήο.  

 

Σηελ δπηηθή όρζε ηεο ιίκλεο Παξαιίκλεο, ε Γ.Δ.Υ.Α.Φ. από ην 1996, ιεηηνπξγεί επηά (7) 

πδξνγεωηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινύλ ην πδξαγσγείν ησλ Ούγγξσλ θαη ηξνθνδνηνύλ ην 70% ηεο 

Δ.Ε. Χαιθίδαο θαη ην 100% ηεο Δ.Κ. Δξνζίαο.  

 

Δπεηδή ε ζηάζκε ηεο ιίκλεο αλέξρεηαη ηαρέωο ρωξίο ζεκάδηα ύθεζεο θαη ηέζζεξηο από ηηο 

γεσηξήζεηο καο έρνπλ θαιύθζεθε απηέο ηηο εκέξεο από ηα ύδαηα ηεο ιίκλεο, κε πξόβιεςε άιιε κία 

λα θαιπθζεί εληόο ησλ εκεξώλ εάλ ζπλερίζεη λα αλεβαίλεη ςειόηεξα ε ζηάζκε ηεο ιίκλεο. Οη 

ηέζζεξηο από απηέο είλαη ζηεγαλέο θαη ειεθηξηθά κνλσκέλεο ώζηε κπνξνύλ λα αληινύλ αθόκα θαη 

θάησ από ηελ ζηάζκε ηεο ιίκλεο, ρσξίο λα εηζέξρνληαη ιηκλαία ύδαηα ζε απηέο. Δίλαη όκσο 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθό γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο ηνπ πιεζπζκνύ λα ππάξρεη ηαθηηθόο 

εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο, πνπ λα απνδεηθλύεη όηη ε πνηόηεηα ηνπ παξερόκελνπ λεξνύ – αθόκα θαη 

θάησ από απηέο ηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο- είλαη εληόο ησλ λνκνζεηεκέλσλ νξίσλ.  

Η Γ.Δ.Υ.Α.Φ. δηαζέηεη ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ κε εμεηδηθεπκέλν θαη δηαπηζηεπκέλν 

εξγαζηήξην αλάιπζεο πδαηηθώλ δεηγκάησλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ νιόθιεξνπ ηνπ δήκνπ 

Φαιθηδέσλ. Ο αξηζκόο ησλ δεηγκάησλ πνπ ππό απηέο ηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο πξέπεη λα αλαιπζνύλ, 

μεπεξλά θαηά πνιύ ηνλ πθηζηάκελν αξηζκό αλαιύζεσλ. Καηόπηλ ηνύησλ είλαη απαξαίηεην λα 
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πξνβνύκε άκεζα ζηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζίαο εθαηό πελήληα «150» λέωλ αλαιύζεωλ ζε 

εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην αλαιύζεωλ ρεκηθώλ θαη κηθξνβηνινγηθώλ παξακέηξωλ πνηόηεηαο 

λεξνύ γηα ηελ εθηελή, ζπζηεκαηηθή θαη ελδειερή παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

παξερόκελνπ λεξνύ από ην πδξαγωγείν Ούγγξωλ, θαζώο ην Χεκηθό Εξγαζηήξην ηεο 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ., δελ κπνξεί λα εθηειέζεη ην ζύλνιν ηωλ αλαγθαίωλ παξακέηξωλ πνπ απαηηεί ε 

λνκνζεζία.  

Η Σεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται, προκειμένου να προβούμε στην έκτακτη 

ανάλυση εκατό πενήντα (150) δειγμάτων νερού του Δήμου Φαλκιδέων. Όλα τα δείγματα θα 

εξεταστούν ως προς τις παραμέτρους που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα (cpv: 

7190000-7 Εργαστηριακές Τπηρεσίες). 

Παράμεηροι Ανάλσζης 

Αξ. απνηθηώλ (22
ν
C) Φξώκην (Cr) Οιηθόο Οξγαληθόο Άλζξαθαο 

(TOC) 
Βελδόιην 

Αξ. απνηθηώλ (37
ν
C) Φαιθόο (Cu) 1,2 Γηριωξναηζάλην (EDC) Αθξπιακίδην (C3H5NO) 

Κνινβαθηεξηνεηδή Σίδεξνο (Fe) Βηλπινριωξίδην (CH2CHCl) Δπηριωξπδξίλε (C3H5ClO) 

E. Coli 
Clostridium perfrigens 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 

ηωλ ζπνξίωλ) 

Οιηθά Τξηαινγνλνκεζάληα 

(THM’s) 

      Φιωξνθόξκην (CHCl3) 

      Βξωκνθόξκην (CHBr3) 

      Βξωκνδηριωξνκεζάλην 

(CHBrCl2) 

      Γηβξωκνριωξνκεζάλην 

(CHBr2Cl) 

Παξαζηηνθηόλα θαη ζύλνιν 

Παξαζηηνθηόλωλ 

Δληεξόθνθθνη Μαγγάλην (Mn) 

Τξη- & Τεηξα- 
ριωξναηζπιέλην 

      Τξηριωξναηζπιέλην 

(TCE) 

      Τεηξαριωξναηζπιέλην 

(PCE) 

Νηηξώδε (NO2) 

Ομεηδωζηκόηεηα 

(KΜnO4) 
Υδξάξγπξνο (Hg) Βελδν(α)ππξέλην Ακκώλην (NH4) 

Σπγθέληξωζε ηόληωλ 

πδξνγόλνπ (pH) – 25°C 
Νηθέιην (Ni) 

Πνιπθπθιηθνί Αξωκαηηθνί 
Υδξνγνλάλζξαθεο (PAH) 

      Βελδν(β)θζνξαλζέλη ν 

      Βελδν(θ)θζνξαλζέλη ν 

      Βελδν(g,h,i)πεξπιέλη ν 

      Ιλδελν(1,2,3 c,d)ππξέλην 

Θεηηθά (SO4) 

Διεύζεξν 

(ππνιεηκκαηηθό) 
ριώξην 

Σειήλην (Se) Οζκή(νξγαλνιεπηηθά) Αξγίιην (Al) 

Ηιεθηξηθή Αγωγηκόηεηα 

– 
25°C 

Νάηξην (Na) Γεύζε(νξγαλνιεπηηθά) Αληηκόλην (Sb) 

Θνιεξόηεηα Βξωκηθά (BrO3) Νηηξηθά (NO3) Αξζεληθό (As) 

Φξώκα Οιηθά θπαληνύρα (CN) Κάδκην (Cd) Βόξην (B) 

Φζνξηνύρα (F
-
) Φιωξηνύρα (Cl

-
) Δμαζζελέο Φξώκην (Cr

6+
) Μόιπβδνο (Pb) 

 

 Σο κόστος εκτιμάται ως εξής: 
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Α/Α Είδος Προμήθειας 
Μονάδα 

Μέηρηζης 
Ποζόηηηα 

Τιμή 

Μονάδος 
Δαπάνη 

1 Δξγαζία ρεκηθνύ - κηθξνβηνινγηθνύ ειέγρνπ ηεκάρην 150 130,00 € 19.500,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 19.500,00 € 

 
Φ Π Α  2 4 % 4.680,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗΣ 24.180,00 € 

 

Σα δείγματα θα αφορούν στις υποχρεωτικές από την νομοθεσία δειγματοληψίες 

(ΥΕΚ 3282Β/2017). Επειδή η δαπάνη για την έκτακτη εκτέλεση των αναλύσεων για την 

τεκμηρίωση της άριστης ποιότητας του πόσιμου νερού από το υδραγωγείου Ούγγρων 

που διοχετεύει η Δ.Ε.Τ.Α.Φ. στο δίκτυο υδρεύσεως,  δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο 

του άρθρου 328 του ν. 4412/2016, προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω παροχής υπηρεσίας με 

απευθείας ανάθεση. Η δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2019 (που έχει εγκριθεί με την  245/18 απόφαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Φ., ) στον 

οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 36.000,00 € στο κεφάλαιο «ΑΝΑΛΩΙΜΑ 

ΤΛΙΚΑ» με  K.A. 250502 και τίτλο «Φημικές Αναλύσεις με ΥΠΑ 24%» καθώς και πίστωση 

ποσού 39.804,00€ στο κεφάλαιο «ΥΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54002524  και τίτλο «ΥΠΑ 

Αγορών Αναλωσίμων Τλικών με ΥΠΑ 24%». 

Οι αναλύσεις θα αφορούν στο έτος 2019 και η δειγματοληψία και η μεταφορά θα βαρύνει 

τη ΔΕΤΑΦ. Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα διενεργηθούν σε εργαστήρια που πληρούν τις 

προϋποθέσεις που ορίζει η Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.16518/27-02-2018 του 

Τπουργείου Τγείας (ΑΔΑ: 6ΞΛΧ465ΥΤΟ-ΔΟΜ) 

 
        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ. ΒΙΟ.ΚΑ.               Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Φ. 
                 Π.Ε. & Π.Π.             
                                                 
                  

                ΚΑΝΑΡΗ ΣΑΜΑΣΗ                                    ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ  
                 ΦΗΜΙΚΟ                                            ΔΙΠΛ.   ΗΛ. ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

                                                                                                                                       




