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                                                              ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θέµα:   Ποιοτικός Έλεγχος   ∆ειγµάτων Νερού  

    Σύµφωνα µε το άρθρο 15 της Υγ. ∆ιάταξης Γ1 /443/24-1-73 ( ΦΕΚ.87/24-1-73 ) που αναφέρεται στην 

ποιότητα του νερού των κολυµβητικών δεξαµενών, ο ∆ήµος Νικαίας – Αγ. Ι. Ρέντη είναι υποχρεωµένος 

να υποβάλλει σε εργαστηριακές εξετάσεις δείγµατα νερού των κολυµβητικών δεξαµενών που βρίσκονται 

στις εγκαταστάσεις του ∆.Α.Κ “ΠΛΑΤΩΝ”,  σε ειδικά εργαστήρια (τα οποία τυγχάνουν ειδικής άδειας 

για την εκτέλεση τέτοιων  εξετάσεων) σε  τακτά  χρονικά  διαστήµατα για  την  διασφάλιση  της 

καταλληλότητας  του  νερού και  κατά συνέπεια  και  της  υγείας  των  αθλουµένων, αλλά και σε έκτακτα 

περιστατικά, εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα  προς εξακρίβωση της ποιότητας του νερού  . 

   Για τους ανωτέρω λόγους συνετάχθη η παρούσα Τεχνική  Περιγραφή  χρονικής διάρκειας 12 µηνών ( 

εκτός  Αυγούστου) από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης , ενδεικτικής προϋπολογιζόµενης 

δαπάνης ύψους ποσού  €   1.418,56   Xίλια τετρακόσια δέκα  οχτώ  ευρώ και  πενήντα έξι  λεπτά    

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7425.0001  του προϋπολογισµού 

εξόδων του  ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη  για το οικονοµικό έτος 2020  σύµφωνα και µε τον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό , οι  προδιαγραφές της οποίας αναλύονται κάτωθι: 

 

 

                                                      TEXNIKΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                                                                        AΡΘΡΟ 1 

                                         Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής . 

   Η παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή   αφορά  στον ποιοτικό  έλεγχο δειγµάτων  νερού των 

κολυµβητικών  δεξαµενών καθώς και του νερού των ντους που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του 

∆.Α.Κ “ΠΛΑΤΩΝ”  του ∆ήµου  Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη .  

                                                                       

                                                                          AΡΘΡΟ 2ο 

                                                                    Ισχύουσες διατάξεις. 

α.  άρθρο 15 της Υγ. ∆ιάταξης Γ1 /443/24-1-73 ( ΦΕΚ.87/24-1-73 )  

β.  ΔΥΓ2/οικ.70777/12-7-2012 Υπ. Υγείας και Πρόνοιας/Γενική Δνση Υγιεινής ΑΔΑ:  Β41ΓΘ-2ΗΞ 

 

 



 

                                                      

 

                                                                       ΑΡΘΡΟ 3ο 

                                                               ∆ιαδικασία ελέγχου νερού. 

• Όλες οι δειγµατοληψίες  θα γίνονται από διαπιστευµένο εργαστήριο του ΕΣΥ∆  το οποίο θα είναι 

διαπιστευµένο στις παρακάτω αναλύσεις και  στην  δειγµατοληψία ( πίνακας 1 και 2) .  

• Το  εργαστήριο  που  θα  αναλάβει  τον  έλεγχο  δειγµάτων, θα  παραλαµβάνει  το  ίδιο  τα  δείγµατα  

από  τις  δύο  κολυµβητικές  δεξαµενές και τα ντους  και θα  αποστέλλει  τα  αποτελέσµατα στην  

∆ιεύθυνση  Αθλητισµού.  

   Η συχνότητα ( η  οποία  είναι αµετάβλητη ) είναι: 

Πίνακας 1. 

• Ανά εβδοµάδα ανάλυση ενός δείγµατος από κάθε πισίνα ,  δύο δείγµατα  την  εβδοµάδα  (εκτός του 

µήνα Αυγούστου κατά τον οποίο το κολυµβητήριο παραµένει κλειστό για τις απαραίτητες εργασίες 

συντήρησης) . 

• Επιπλέον δειγµατοληψίες σύνολο έως 15 το έτος για τον έλεγχο του νερού σε έκτακτες περιπτώσεις 

και συµβάντα όπως  έκτακτα  µέτρα  αντιµετώπισης  ιών ,µικροβίων κ.λ.π. .  

• Ανά εβδοµάδα αποστολή  αποτελεσµάτων στην ∆/νση Αθλητισµού  του  ∆ήµου  Νίκαιας –

Αγ.Ι.Ρέντη  και για τις δύο κολυµβητικές δεξαµενές  

 
Πίνακας  2. 

 

• Εφάπαξ ανά δωδεκάµηνο ,κατόπιν συνεννόησης µε το τµήµα  ∆ιαχείρισης  Αθλητικών Χώρων και 

Γηπέδων,συνολικά δεκαέξι  δείγµατα  Legionella spp(κρύο άµεσο, κρύο έµµεσο, ζεστό άµεσο, ζεστό 

έµµεσο ) από τα ντους του κολυµβητηρίου, τέσσερα ανά ντους (  από ένα ντους στα ανδρικά ,από 

ένα  στα γυναικεία ,από ένα στα παιδικά) και αποστολή των αποτελεσµάτων στην ∆/νση 

Αθλητισµού  του  ∆ήµου  Νίκαιας –Αγ.Ι.Ρέντη  . 

 

                                                                            ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
                                                                       Παράµετροι Ελέγχου 

  Θα ελέγχονται σε τακτική βάση οι παράµετροι εκείνες που αφορούν την οργανοληπτική και 

µικροβιολογική ποιότητα του νερού των κολυµβητικών δεξαµενών και των ντους . 

 

                                                                          ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
   ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 

 

Μικροβιολογικές/Χηµικές Παράµετροι 

για κάθε ∆είγµα 

-Cultural micro-organisms at 37 
ο
C 

-Ολικά κολοβακτηριοειδή  (total coliforms) 

-Κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli) 

- Αλκαλικότητα , Ph, 

-Υπολειµµατικό χλώριο 

 



                                                                          

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ  

 

Μικροβιολογική Παράµετρος για 

κάθε ∆είγµα 

Μέθοδος Ανάλυσης  

Legionella spp ISO11731 : 2017   

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

    Το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται σε ύψος ποσού των € 1418,56 ( Xίλια τετρακόσια δέκα  

οχτώ  ευρώ και  πενήντα έξι  λεπτά)  το  έτος,  συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α 24%  και αναλυτικά: 

 

      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    ∆ΑΠΑΝΗ  

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  

€ 

  ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ 

   ΣΥΝΟΛΟ  € 

 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΝΕΡΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑ 

ΜΗΝΩΝ (πίνακας 1.) 

8,00 113 904,00 

    

    

ΕΦΑΠΑΞ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ (πίνακας 2.) 
20,00 12 240,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  1.144,00 
    

  Φ.Π.Α 24% 274,56 
    

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.418,56 
             

 

 

 

 

             Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                          Ο   ΑΝ/ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                   
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