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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

H παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ ςτισ ακτζσ τθσ Ελλάδασ διενεργείται από το 

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ από το 1988, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 76/160/ΕΟΚ «περί τθσ 

ποιότθτασ υδάτων κολφμβθςθσ», ςτο πλαίςιο του «Ρρογράμματοσ παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ νερϊν 

κολφμβθςθσ ςτισ ακτζσ τθσ Ελλάδασ» και από το 2010 ζωσ ςιμερα θ παρακολοφκθςθ πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με  τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2006/7/EΚ «ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων 

κολφμβθςθσ και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ». 

Θ εξζλιξθ τθσ κοινοτικισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, ϊςτε να ενιςχυκεί ο ρόλοσ τθσ διαρκϊσ 

εξελιςςόμενθσ επιςτιμθσ ςτθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων και θ ανάγκθ για ενεργό ςυμμετοχι 

των ενδιαφερόμενων μερϊν ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, ςτο πλαίςιο μιασ ανοιχτισ 

διεργαςίασ, οδιγθςαν ςτθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ. Θ Οδθγία 76/160/ΕΟΚ, αντικαταςτάκθκε 

με τθν Οδθγία 2006/7/ΕΚ, θ οποία καλφπτει τθν ανάγκθ για μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτο κζμα τθσ 

προςταςίασ των υδάτων κολφμβθςθσ, ςε ςυμφωνία με το γενικότερο πνεφμα που ακολουκεί θ Οδθγία 

πλαίςιο 2000/60/ΕΚ για τα φδατα.  

Θ Οδθγία 2006/7/EΚ ζχει ενςωματωκεί ςτθν ελλθνικι νομοκεςία μζςω τθσ με αρικμό Θ.Ρ. 

8600/416/Ε103/2009 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ  (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009), εφ’ εξισ ΚΥΑ, ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ. Ο βαςικόσ ςκοπόσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 1 

τθσ ΚΥΑ, ςχετίηεται με τθ κζςπιςθ των κατάλλθλων διαχειριςτικϊν μζτρων και τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ 

ποιοτικϊν προτφπων για να επιτευχκεί θ διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων 

κολφμβθςθσ και να διαςφαλίηεται θ προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. Ειδικότερα, μζςω τθσ ΚΥΑ 

κεςπίηονται μζτρα, όροι, μζκοδοι και διαδικαςίεσ, που αφοροφν ςτθν παρακολοφκθςθ και ταξινόμθςθ τθσ 

ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ, ςτθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ και ςτθν παροχι πλθροφοριϊν 

προσ το κοινό ςχετικά με αυτιν. 

Το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ ςτισ ακτζσ τθσ Ελλάδασ ςτοχεφει 

ςτθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και τθσ δθμόςιασ υγείασ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 

2006/7/ΕΚ.  

 

2. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΡΑΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ για τθν εφαρμογι τθσ 
ΚΤΑ Αρικμ. Η.Π. 8600/416/Ε103/23.02.2009 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) 

Σφμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» και τα αναφερόμενα ςτθν εγκφκλιο 

150673/15.07.2011 τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων του ΥΡΕΝ (εφϋ εξισ ΕΓΥ), οι εκ του Ν. 3199/2003, 

όπωσ ιςχφει, περί προςταςίασ και διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων προβλεπόμενεσ αρμοδιότθτεσ 

επιμερίηονται μεταξφ τθσ Κρατικισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και των αιρετϊν Ρεριφερειϊν. Θ Κρατικι 

(Κεντρικι και Αποκεντρωμζνθ) Διοίκθςθ επιφορτίηεται με τθν ευκφνθ χάραξθσ τθσ ςτρατθγικισ 

προςταςίασ και διαχείριςθσ των υδάτων και οι Ρεριφζρειεσ κυρίωσ με τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ 

ςχεδιαςμοφ. Ειδικότερα, εκτόσ από τισ ρθτά κακοριηόμενεσ αρμοδιότθτεσ που ανατίκενται ςτισ 

Ρεριφζρειεσ με το άρκρο 186 παρ. ΛΛ Γ.α του Ν.3852/2010, όλεσ οι λοιπζσ αρμοδιότθτεσ παραμζνουν ςτισ 

Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ όπωσ ορίηει το άρκρο 280 παρ. Λ αυτοφ. Ωσ εκ τοφτου ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ 

Κρατικισ Διοίκθςθσ περιλαμβάνεται και θ εφαρμογι τθσ ΚΥΑ Αρικμ. Θ.Ρ. 8600/416/Ε103/23.02.2009 
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ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 

2006/7/ΕΚ. Κατά ςυνζπεια, προκφπτει ωσ αρμόδια αρχι του αρ. 3 παρ. 2 τθσ ΚΥΑ θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ 

οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςτα διοικθτικά όρια τθσ οποίασ εμπίπτει θ περιοχι των υδάτων 

κολφμβθςθσ. Σε περίπτωςθ, που θ περιοχι κολφμβθςθσ εκτείνεται ςτα διοικθτικά όρια περιςςοτζρων τθσ 

μιασ Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, είναι λογικό να εφαρμόηονται κατ’ αναλογία οι διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 5 του ν. 3199/2003. 

Θ ΕΓΥ, κατά παραχϊρθςθ από τισ Δ/νςεισ Υδάτων των οικείων Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, είχε τθ 

ςυνολικι ευκφνθ για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ των υδάτων 

κολφμβθςθσ βάςει των προβλζψεων τθσ Οδθγίασ 2006/7/ΕΚ και τθσ ςχετικισ ΚΥΑ, μζχρι και το πζρασ τθσ 

κολυμβθτικισ περιόδου του ζτουσ 2015. Με αφετθρία το ζτοσ 2016 και τθν αντίςτοιχθ κολυμβθτικι 

περίοδο, θ ευκφνθ αυτι επιςτρζφει ςτισ Δ/νςεισ Υδάτων των οικείων Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, που 

επικυμοφν να εφαρμόςουν το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ των υδάτων κολφμβθςθσ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν ΚΥΑ.  

Ο ρόλοσ των Δ/νςεων Υγείασ των Ρεριφερειϊν περιγράφεται ςτο αρ. 4 παρ. 1 τθσ ΚΥΑ. Ειδικότερα:  

Θ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου κακορίηεται κάκε χρόνο με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρ.ΕΝ. (τ. 

ΡΕΧΩΔΕ) μετά από ειςιγθςθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων (ΕΓΥ) (τ. Κεντρικισ Υπθρεςίασ Υδάτων (ΚΥΥ)). 

Ρριν τθν ζκδοςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ και εντόσ του πρϊτου τριμινου κάκε ζτουσ, προςδιορίηονται τα 

φδατα κολφμβθςθσ με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, μετά από 

ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ (ιτοι τθσ Δ/νςθσ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ), ςε ςυνεργαςία με 

τθ Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ αιρετισ Ρεριφζρειασ (τ. Διεφκυνςθ Υγείασ τθσ 

Ρεριφζρειασ) και γνϊμθ του Συμβουλίου Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, εφόςον αυτό ζχει 

ςυςτακεί. Θ απόφαςθ αυτι διαβιβάηεται άμεςα ςτθν ΕΓΥ (τ. ΚΥΥ). Σθμειϊνεται ότι ο προςδιοριςμόσ των 

υδάτων κολφμβθςθσ ςτο πλαίςιο και πεδίο εφαρμογισ τθσ ΚΥΑ διζπεται από τισ διαδικαςίεσ τθσ 

Εγκυκλίου 190856/2013 τθσ ΕΓΥ, που παραμζνουν ςε ιςχφ. Ειδικά, για τθν κολυμβθτικι περίοδο του 2016, 

τα φδατα κολφμβθςθσ ταυτίηονται με αυτά τθσ κολυμβθτικισ περιόδου του προθγοφμενου ζτουσ, ιτοι του 

2015. 

Κατϋ αντιςτοιχία ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 2 τθσ ΚΥΑ, θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ, μεριμνά ϊςτε οι παράμετροι του παραρτιματοσ Λ ςτιλθ Α να παρακολουκοφνται ςφμφωνα με 

το παράρτθμα IV του άρκρου 16. 

Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 τθσ ΚΥΑ και τισ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ IV, πριν από τθν 

ζναρξθ κάκε κολυμβθτικισ περιόδου, θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ Αναδόχουσ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ των υδάτων κολφμβθςθσ τθσ 

αρμοδιότθτάσ τθσ καταρτίηει το χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ για κάκε τοποκεςία υδάτων 

κολφμβθςθσ. Το χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ κοινοποιείται ςτθν ΕΓΥ και  κατόπιν ςφμφωνθσ 

γνϊμθσ τθσ τελευταίασ εγκρίνεται από τθ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Στθ 

ςυνζχεια, θ ΕΓΥ αναλαμβάνει να ειςαγάγει το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ εγκαίρωσ 

ςε βάςθ δεδομζνων μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ που διακζτει.  

Με το άρκρο 4 παρ. 6 και 7 τθσ ΚΥΑ, γίνεται αναφορά για τισ περιπτϊςεισ εμφάνιςθσ βραχυπρόκεςμθσ 

ρφπανςθσ και αςυνθκϊν περιςτάςεων. Θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

ενθμερϊνει άμεςα τθν ΕΓΥ (τ. ΚΥΥ) ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ ι/και ςε 
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αςυνικεισ περιςτάςεισ. Θ ενθμζρωςθ αυτι κα πραγματοποιείται μζςω τθσ ςχετικισ διαδικτυακισ 

εφαρμογισ, που διακζτει και ενθμερϊνει θ ΕΓΥ και τθν οποία πλζον κα χρθςιμοποιοφν και οι Δ/νςεισ 

Υδάτων των οικείων Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και οι Ανάδοχοι του Ρρογράμματοσ Ραρακολοφκθςθσ 

τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ ςε πλιρθ ςυνεργαςία με τθν ΕΓΥ. Θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΓΥ, δίνει εντολι ςτον Ανάδοχο του 

Ρρογράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ για 

πρόςκετθ δειγματολθψία, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ κοινοποιείται άμεςα ςτθν ΕΓΥ, ενϊ παράλλθλα θ 

Δ/νςθ Υδάτων εφαρμόηει τα προβλεπόμενα ςτα αρ. 8 και 13 τθσ ΚΥΑ. 

Σφμφωνα με τθν παρ.8 του άρκρου 4 τθσ ΚΥΑ θ ΕΓΥ αναφζρει ςτθν Επιτροπι Ε.Ε. κάκε αναςτολι του 

χρονοδιαγράμματοσ παρακολοφκθςθσ, μνθμονεφοντασ τουσ λόγουσ τθσ αναςτολισ. Ωσ αποτζλεςμα για 

οποιαδιποτε τροποποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ, κα πρζπει οι Δ/νςεισ Υδάτων των Αποκεντρωμζνων 

Διοικιςεων να ενθμερϊνουν άμεςα τθν ΕΓΥ, ενϊ παράλλθλα απαιτείται θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ μζςω τθσ 

ςχετικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ που διακζτει θ ΕΓΥ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 9 τθσ ΚΥΑ, θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μεριμνά 

ϊςτε θ ανάλυςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ να εκτελείται ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ 

αναφοράσ του παραρτιματοσ Λ και τουσ κανόνεσ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα V του άρκρου 16. 

Ωςτόςο, θ Δ/νςθ Υδάτων μπορεί, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΓΥ, να επιτρζπει τθ χριςθ άλλων 

μεκόδων ι κανόνων, εφόςον μπορεί να αποδείξει ότι τα λαμβανόμενα αποτελζςματα είναι ιςοδφναμα 

προσ εκείνα που λαμβάνονται με τισ μεκόδουσ του παραρτιματοσ Λ και τουσ κανόνεσ του παραρτιματοσ V. 

Θ ΕΓΥ που επιτρζπει τθ χριςθ των ιςοδφναμων αυτϊν μεκόδων ι κανόνων παρζχει ςτθν Επιτροπι Ε.Ε. 

όλεσ τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ χρθςιμοποιοφμενεσ μεκόδουσ ι κανόνεσ και τθν 

ιςοδυναμία τουσ. 

Για τθν καλφτερθ ςυνεργαςία των ςυναρμόδιων για τθν παρακολοφκθςθ των υδάτων κολφμβθςθσ και 

αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ ςχετικισ ΚΥΑ, ςε ςυνδυαςμό με τθν  πλιρθ ςυμφωνία τθσ παρ. 10 του 

άρκρου 4 τθσ ΚΥΑ θ Δ/νςθ Υδάτων είναι υπεφκυνθ για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ ορκισ 

ειςαγωγισ των αποτελεςμάτων των εργαςτθριακϊν αναλφςεων και παρατθριςεων από τουσ αναδόχουσ 

των δειγματολθψιϊν, ςε βάςθ δεδομζνων μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ, θ οποία κα υποδειχκεί από τθν 

ΕΓΥ. Θ Δ/νςθ Υδάτων είναι επίςθσ υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων χρόνων ειςαγωγισ των 

δεδομζνων και ενθμζρωςθ τθσ ΕΓΥ ςε μθνιαία βάςθ, ϊςτε να είναι εφικτι θ τμθματικι επεξεργαςία τουσ 

και αξιολόγθςι τουσ από τθν ΕΓΥ. Ο τρόποσ παροχισ των εν λόγω ςτοιχείων μθνιαίασ παρακολοφκθςθσ, 

κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και οδθγίεσ τθσ ΕΓΥ, ςε ενιαία βάςθ δεδομζνων και μζςω 

εφαρμογισ, που κα υποδειχκεί ςτον ανάδοχο πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του. 

Σφμφωνα με το άρκρο 14 παρ. 1 και 2 τθσ ΚΥΑ, θ ΕΓΥ (τ. ΚΥΥ) ενθμερϊνει τθν Επιτροπι Ε.Ε. πριν τθν 

ζναρξθ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου, με τα φδατα που χαρακτθρίηονται ωσ φδατα κολφμβθςθσ, κακϊσ και 

για οποιαδιποτε μεταβολι ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ και ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου με τα 

αποτελζςματα παρακολοφκθςθσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ για κάκε 

τοποκεςία υδάτων κολφμβθςθσ κακϊσ και περιγραφι των ςθμαντικϊν διαχειριςτικϊν μζτρων που ζχουν 

λθφκεί. Θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ κα αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτθν ΕΓΥ (τ. 

ΚΥΥ) το αργότερο ζωσ τισ 30 Απριλίου εκάςτου ζτουσ τα παρακολουκοφμενα φδατα κολφμβθςθσ και κα 

επιβεβαιϊνει εγγράφωσ το αργότερο ζωσ τισ 15 Νοεμβρίου ότι τα αποτελζςματα παρακολοφκθςθσ ςτθ 
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ςχετικι διαδικτυακι εφαρμογι παρακολοφκθςθσ είναι τα τελικά, ϊςτε να μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει θ 

ΕΓΥ για τθν ετιςια αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ. 

3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Θ αναγκαιότθτα παρακολοφκθςθσ των υδάτων κολφμβθςθσ απορρζει από το Άρκρο 4 τθσ ΚΥΑ ςφμφωνα 

με το οποίο, μεταξφ άλλων προβλζπεται ότι: 

 

 

 

 

4. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Το ζργο αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ για τθν περίοδο 2016, ςε κακοριςμζνεσ ακτζσ κολφμβθςθσ και ςε 

ςθμεία δειγματολθψίασ ανάλογα κωδικοποιθμζνα, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο Παράρτθμα IV 

του παρόντοσ τεφχουσ. 

Το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ για το 2016 κα πραγματοποιείται 

κατά τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου όπωσ αυτι κακορίηεται με απόφαςθ Υπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, μετά από ειςιγθςθ τθσ ΕΓΥ. Οι ακτζσ κολφμβθςθσ που παρακολουκοφνται 

είναι εκείνεσ που ςυγκεντρϊνουν ςθμαντικό αρικμό λουομζνων, ακτζσ που παρουςιάηουν ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον από κάκε άποψθ (αναπτυξιακό, αιςκθτικό, τουριςτικό, περιβαλλοντικό, κλπ) και αυτζσ που 

δζχονται ζντονεσ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ. Στισ παρακολουκοφμενεσ ακτζσ διενεργοφνται αφενόσ 

δειγματολθψίεσ και αναλφςεισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ μικροβιολογικισ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ και αφετζρου οπτικζσ παρατθριςεισ για τθν εκτίμθςθ τθσ φυςικοχθμικισ ποιότθτασ 

των υδάτων κολφμβθςθσ.  

Επιπλζον, ςτο αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνεται: 

α) θ επιβεβαίωςθ τθσ ακριβοφσ κζςθσ του ςθμείου δειγματολθψίασ, με τθ λιψθ φωτογραφιϊν και τθν 

καταγραφι των ςυντεταγμζνων του ςθμείου, 

β) θ επιβεβαίωςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ακτισ, 

γ) θ ειςαγωγι των αποτελεςμάτων τθσ παρακολοφκθςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων που υποδεικνφεται 

από τθν Ειδικι Γραμματεία Υδάτων ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ, 

δ) θ αποςτολι τυχόν παρατθριςεων ςχετικά με τισ παρακολουκοφμενεσ ακτζσ (π.χ. αλλαγι χριςθσ τθσ 

ακτισ, προςωρινό κλείςιμο λόγω τεχνικϊν ζργων, κλπ),  

με ςκοπό οι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από τθν παρακολοφκθςθ να είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό κατά 

τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου μζςω του διαδικτφου ςε χρόνο κοντά ςτον πραγματικό (near real 

time information) και με τρόπο εφκολα προςβάςιμο. 

Θ διενζργεια του Ρρογράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ 

πραγματοποιείται όπωσ περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια. 

"Η αρμόδια αρχή μεριμνά ϊςτε οι παράμετροι του παραρτήματοσ Ι, ςτήλη Α να 

παρακολουθοφνται ςφμφωνα με το παράρτημα IV του άρθρου 16 αυτήσ." 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

5.1 Περιοχι παρακολοφκθςθσ – θμεία Δειγματολθψίασ 

Τα φδατα κολφμβθςθσ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου του 2016 προςδιορίηονται με τθν υπ' αρικμ. 10042/25-

04-2016 (ΑΔΑ: 7Γ1ΜΟ1Υ-ΗΧ5) Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα ΑΔΜΚ. Θ παρακολοφκθςθ κα 

πραγματοποιείται ςτα αντιπροςωπευτικά ςθμεία των κολυμβθτικϊν υδάτων που περιγράφονται ςτο 

Ραράρτθμα IV του παρόντοσ τεφχουσ. 

Για το ζτοσ 2016 κα παρακολουκοφνται όλα τα ςθμεία ςτισ ακτζσ κολφμβθςθσ που περιλαμβάνονται ςτο 

Ραράρτθμα IV του παρόντοσ τεφχουσ και που παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον Ρίνακα 1. Σφμφωνα με το 

άρκρο 5, παρ. 6 τθσ ΚΥΑ μπορεί να γίνει ομαδοποίθςθ των ςυνεχόμενων υδάτων κολφμβθςθσ, ςτα οποία θ 

ποιότθτα παραμζνει ςτακερι, εντοπίηονται κοινοί παράγοντεσ κινδφνου και θ αξιολόγθςθ κατά τθν 

τελευταία τετραετία ζδωςε παρόμοια αποτελζςματα. 

Στθν περίπτωςθ που τα αποτελζςματα των ετιςιων δειγματολθψιϊν και τθσ αξιολόγθςθσ, δείξουν 

μεταβολι των παραπάνω παραγόντων, θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ οφείλει να 

επανεξετάςει τισ  ομαδοποιιςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί με τθν αναδιαμόρφωςθ του δικτφου 

παρακολοφκθςθσ τω υδάτων κολφμβθςθσ ςτισ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ ι/και να δθμιουργιςει νζεσ. 

Τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ παραμζνουν ςτακερά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου. 

 

Πίνακασ 1: Ρλικοσ παρακολουκοφμενων ςθμείων για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ   Μακεδονίασ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΚΑΚΘΣ 

ΑΚΣΕ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 2016 ΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ 2016 

56 56 

 

Στο Ραράρτθμα IV του παρόντοσ Τεφχουσ περιγράφονται αναλυτικά για τθν Ρεριφζρεια Ανατολικισ  

Μακεδονίασ - Κράκθσ τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ για τθ κολυμβθτικι περίοδο ζτουσ 2016. 

 
5.2 Κολυμβθτικι περίοδοσ 

Θ κολυμβθτικι περίοδοσ για τθν Ελλάδα διαρκεί ςυνικωσ από τθν 1θ Λουνίου ζωσ και τθν 31θ Οκτωβρίου 

και κάκε χρόνο θ διάρκεια αυτισ κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 

φςτερα από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Ε.Γ.Υ. 

Θ ζναρξθ των εργαςιϊν κα γίνει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο κατά τθν κολυμβθτικι 

περίοδο του 2016. 

Οι δειγματολθψίεσ κα ολοκλθρϊνονται με το τζλοσ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου εκτόσ εάν ζχει αναςταλεί 

το χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ λόγω αςυνικουσ περίςταςθσ που δεν ζχει λιξει με τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ κολυμβθτικισ περιόδου και απαιτείται θ λιψθ του δείγματοσ με τθ λιξθ τθσ  αςυνικουσ περίςταςθσ 

ι/και ςε περίπτωςθ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ όπου θ Βϋ Δειγματολθψία απαιτείται να 

πραγματοποιθκεί μετά το τζλοσ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου.  
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5.3 Παρακολουκοφμενεσ παράμετροι 

5.3.1 Μικροβιολογικζσ Παράμετροι 

Οι μικροβιολογικζσ παράμετροι που κα παρακολουκοφνται ςτα λαμβανόμενα δείγματα είναι οι 

εντερόκοκκοι  - Intestinal enterococci (cfu/100 ml) και τα κολοβακτθρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml) 

ςφμφωνα με το παράρτθμα Λ, ςτιλθ Α τθσ ΚΥΑ. 

 

5.3.2 Οπτικά Παρακολουθοφμενεσ Παράμετροι 

Τα κολυμβθτικά φδατα ελζγχονται οπτικϊσ για τθν παρουςία ρφπων, ϊςτε όταν εντοπιςκεί τζτοια 

ρφπανςθ, να λθφκοφν κατάλλθλα διαχειριςτικά μζτρα ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ενθμζρωςθσ του 

κοινοφ. Οι οπτικά εκτιμοφμενεσ παράμετροι ςτα φδατα κολφμβθςθσ είναι: κατάλοιπα πίςςασ, γυαλιά, 

πλαςτικά, καουτςοφκ ι οποιαδιποτε άλλα απορρίμματα. Επιπλζον των απαιτιςεων τθσ Οδθγίασ 

προςτίκενται ςτισ οπτικά παρατθροφμενεσ παραμζτρουσ, θ παρουςία αλγϊν και φυκιϊν ι και ελαίων ι 

ταςιενεργϊν ςτα νερά. 

 
5.4 Μζκοδοι ανάλυςθσ 

Θ ανάλυςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ αναφοράσ 

του παραρτιματοσ Λ του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ. Συγκεκριμζνα, οι μζκοδοι αναφοράσ για τθν ανάλυςθ των 

εντεροκόκκων είναι οι ISO 7899-1 ι ISO 7899-2 και για τθν ανάλυςθ των κολοβακτθριδίων οι ISO 9308-3 ι 

ISO 9308-1 ι ιςοδφναμεσ με προςκόμιςθ ςχετικοφ αποδεικτικοφ και ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ε.Γ.Υ., όπωσ 

περιγράφεται ςτο άρκρο 4 παρ.9 τθσ ΚΥΑ.  

Επίςθσ το επικυμθτό όριο ανίχνευςθσ τθσ κάκε μεκόδου είναι ίςο με 1. 

 
5.5 Κανόνεσ χειριςμοφ των δειγμάτων για μικροβιολογικζσ αναλφςεισ 

Οι κανόνεσ χειριςμοφ των δειγμάτων περιγράφονται αναλυτικά ςτο παράρτθμα V του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ 

και περιλαμβάνουν το βάκοσ δειγματολθψίασ, τθν αποςτείρωςθ των φιαλϊν δειγματολθψίασ, τον τφπο 

τθσ φιάλθσ, τον ελάχιςτο όγκο του λαμβανόμενου δείγματοσ, τεχνικι για αποφυγι τυχαίασ μόλυνςθσ του 

λαμβανόμενου δείγματοσ, τθν ταυτοποίθςθ του δείγματοσ (επί τόπου αναγραφι με ανεξίτθλο μαρκαδόρο 

ι αυτοκόλλθτθ ετικζτα), τθν αποκικευςθ και μεταφορά των δειγμάτων.  

Ο Ανάδοχοσ μπορεί, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.Γ.Υ., να χρθςιμοποιιςει άλλουσ κανόνεσ, εφόςον 

μπορεί να αποδείξει ότι τα λαμβανόμενα αποτελζςματα είναι ιςοδφναμα προσ εκείνα που λαμβάνονται 

με τουσ κανόνεσ του παραρτιματοσ V του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει γραπτό 

αίτθμα προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που κζλει να κάνει χριςθ άλλων κανόνων χειριςμοφ των 

δειγμάτων, ςυνοδευόμενο με όλεσ τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ χρθςιμοποιοφμενουσ 

κανόνεσ και τθν ιςοδυναμία τουσ με τουσ προτεινόμενουσ. 

Θ τεχνικι και μεκοδολογία που κα ακολουκείται ςτθ δειγματολθψία, κακϊσ και θ ςυντιρθςθ και 

μεταφορά των δειγμάτων ςτο εργαςτιριο, κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αξιοπιςτία, ομοιομορφία, 

αντιπροςωπευτικότθτα και τθν άριςτθ κατάςταςθ των δειγμάτων. 
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5.5.1 Θζςη δειγματοληψίασ 
Τα δείγματα πρζπει να λαμβάνονται 30 εκατοςτά κάτω από τθν επιφάνεια του φδατοσ και ςε φδατα 
βάκουσ τουλάχιςτον 1 μζτρου. 

Ππωσ προαναφζρκθκε ετθςίωσ και με τθν πρϊτθ δειγματολθψία κα πραγματοποιείται και θ επιβεβαίωςθ 

τθσ κζςθσ του ςθμείου δειγματολθψίασ και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ακτισ κολφμβθςθσ με τθ 

ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ςε ειδικό απογραφικό ζντυπο, ςτο οποίο κα αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά 

των ςθμείων παρακολοφκθςθσ και τθσ ακτισ κολφμβθςθσ. Κα περιλαμβάνεται επίςθσ θ επιβεβαίωςθ τθσ 

κζςθσ του ςθμείου με τθ χριςθ GPS, μεγάλθσ ακρίβειασ (αποδεκτό ςφάλμα ζωσ 5m). Τα ςτοιχεία που κα 

περιλαμβάνει το απογραφικό δελτίο δίδονται ςτα Ραραρτιματα Λ και ΛΛ του παρόντοσ τεφχουσ. 

 
5.5.2 Αποςτείρωςη των φιαλϊν δειγματοληψίασ 
Οι φιάλεσ δειγματολθψίασ πρζπει: 
— να αποςτειρϊνονται ςε αυτόκλειςτο επί 15 λεπτά τουλάχιςτον ςε 121 oC, ι 

— να υποβάλλονται ςε ξθρι αποςτείρωςθ ςε κερμοκραςία μεταξφ 160 και 170 oC επί 1 ϊρα τουλάχιςτον, 

ι 

— να είναι ακτινοβολθμζνα δοχεία δειγμάτων που λαμβάνονται απευκείασ από τον καταςκευαςτι. 

 

5.5.3 Δειγματοληψία 

Ο όγκοσ τθσ φιάλθσ/δοχείου δειγματολθψίασ εξαρτάται από τθν ποςότθτα του νεροφ που χρειάηεται για 

τθ δοκιμι κάκε παραμζτρου. Θ ελάχιςτθ χωρθτικότθτα είναι κατά κανόνα 250 ml. 

Τα δοχεία δειγματολθψίασ πρζπει να είναι διαφανι και άχρωμα (από γυαλί, πολυαικυλζνιο ι 

πολυπροπυλζνιο ). 

Για να αποφεφγεται θ τυχαία μόλυνςθ του δείγματοσ, πρζπει να χρθςιμοποιείται αςθπτικι τεχνικι, ϊςτε 

οι φιάλεσ να διατθροφνται ςτείρεσ. Δεν χρειάηεται άλλοσ ςτείροσ εξοπλιςμόσ (π.χ. ςτείρα χειρουργικά 

γάντια ι λαβίδεσ ι ράβδοι ) εάν θ διαδικαςία εφαρμόηεται ορκά. 

Το δείγμα πρζπει να ταυτοποιείται ςαφϊσ με ανεξίτθλο μελάνι επί του δοχείου δείγματοσ και επί του 

εντφπου δειγματολθψίασ που περιλαμβάνεται ςτα Ραραρτιματα Λ και ΛΛ του παρόντοσ τεφχουσ. 

 

5.5.4 Αποθήκευςη και μεταφορά των δειγμάτων πριν από την ανάλυςη 

Τα δείγματα του νεροφ πρζπει, ςε όλα τα ςτάδια τθσ μεταφοράσ τουσ, να προςτατεφονται από ζκκεςθ ςτο 

φωσ, ιδίωσ από απευκείασ ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ. 

Τα δείγματα πρζπει να διατθροφνται ςε κερμοκραςία 4oC περίπου, ςε ψυκτικό δοχείο ι ςε ψυγείο 

(αναλόγωσ του κλίματοσ) μζχρισ ότου φκάςουν ςτο εργαςτιριο. Θ μεταφορά ζωσ το εργαςτιριο πρζπει να 

γίνεται με ψυκτικό δοχείο. 

Ο χρόνοσ μεταξφ δειγματολθψίασ και ανάλυςθσ πρζπει να είναι ο βραχφτεροσ δυνατόσ. Συνιςτάται 

ανάλυςθ των δειγμάτων τθν ίδια εργάςιμθ θμζρα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για πρακτικοφσ λόγουσ, 

τότε θ επεξεργαςία των δειγμάτων γίνεται εντόσ 24 το πολφ ωρϊν. Στο μεταξφ, τα δείγματα 

αποκθκεφονται ςτο ςκοτάδι και ςε κερμοκραςία 4oC ± 3oC. 
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5.6 υχνότθτα δειγματολθψιϊν 

5.6.1 Χρονοδιάγραμμα παρακολοφθηςησ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει, εντόσ 10 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςισ του να αποςτείλει ςτθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ με email ι/και fax προσ ζγκριςθ το χρονοδιάγραμμα 

παρακολοφκθςθσ για κάκε μινα τθσ κολυμβθτικισ περιόδου και για κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ. Στθ 

ςυνζχεια, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ να κοινοποιιςει το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ 

ςτθν ΕΓΥ, ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ των Ρεριφερειακϊν 

Ενοτιτων και ςτουσ οικείουσ Διμουσ και να διατθρεί αρχείο με τα αποδεικτικά αποςτολισ.  

Σε περίπτωςθ αλλαγισ ι μθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ παρακολοφκθςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

ενθμερϊνει τουλάχιςτον 10 θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ δειγματολθψία τθν Διεφκυνςθ Υδάτων 

Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Κράκθσ, τθν ΕΓΥ, τισ 

περιβαλλοντικζσ διευκφνςεισ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και τουσ Διμουσ. 

Θ ΕΓΥ και οι ωσ άνω Υπθρεςίεσ διατθροφν το δικαίωμα εκπρόςωποί τουσ να παρευρίςκονται κατά τθ 

διεξαγωγι των προγραμματιςμζνων δειγματολθψιϊν, ελζγχοντασ τθ ςχετικι διαδικαςία δειγματολθψίασ 

και μεταφοράσ των δειγμάτων και ςυνυπογράφοντασ το ςχετικό δελτίο δειγματολθψίασ. 

 

5.6.2 Συχνότητα παρακολοφθηςησ 

Σε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ πρζπει να λαμβάνεται ζνα δείγμα λίγο πριν τθν ζναρξθ τθσ 

κολυμβθτικισ περιόδου και εντόσ του μινα Μαΐου. 

Οι θμερομθνίεσ δειγματολθψίασ πρζπει να κατανζμονται κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ 

περιόδου, να διενεργείται τουλάχιςτον μία δειγματολθψία / ανάλυςθ ανά μινα και το διάςτθμα μεταξφ 

δφο διαδοχικϊν δειγματολθψιϊν να μθν υπερβαίνει το μινα. Θ ςυχνότθτα αυτι πρζπει να τθρείται 

αυςτθρά, διότι θ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ γίνεται κατόπιν ςτατιςτικισ 

επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων των αναλφςεων, θ οποία προχποκζτει ικανό αρικμό δειγμάτων, όπωσ 

αυτόσ κακορίηεται ςτθν ΚΥΑ και ςτθν Οδθγία 2006/7/ΕΚ. Διευκρινίηεται ότι ο μινασ κακορίηεται ωσ το 

διάςτθμα μεταξφ δυο διαδοχικϊν μθνϊν με τθν ίδια θμερομθνία. 

Θ Δ/νςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Κράκθσ 

διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςτον Ανάδοχο τθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων από το παρόν ΤΤΔ 

δειγματολθψιϊν/αναλφςεων ςε μικρότερο από το προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα (τθσ κολυμβθτικισ 

περιόδου) με τθν ίδια τιμι μονάδοσ ανά Ρεριφζρεια τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου, ιδίωσ ςε 

περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ ζναρξθσ του ζργου «Ραρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν 

κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ για τθν περίοδο 2016», ϊςτε για κάκε 

ςθμείο παρακολοφκθςθσ τθσ ακτισ κολφμβθςθσ να καλφπτονται οι ανάγκεσ τθσ  ιςχφουςασ νομοκεςίασ 

και να επιτρζπεται θ βάςιμθ αξιολόγθςθ των υδάτων κάκε ακτισ κολφμβθςθσ. 

Σε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ του Ραραρτιματοσ IV του παρόντοσ ΤΤΔ για το ζτοσ 2016, προβλζπεται 

κατ’ αρχιν να πραγματοποιθκοφν τουλάχιςτον ζξι (6) δειγματολθψίεσ. Επιςθμαίνεται, ότι ο προκφπτων 

κατά τα ανωτζρω αρικμόσ δειγματολθψιϊν και αναλφςεων των ηθτουμζνων παραμζτρων είναι 

ενδεικτικόσ και ςε περίπτωςθ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ ι αςυνθκϊν περιςτάςεων ι προςφάτωσ 

προςδιοριςμζνων υδάτων κολφμβθςθσ (βλ. παράγραφο 5.7) μπορεί να αυξθκεί μζχρι και 6% του ωσ άνω 
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ενδεικτικοφ αρικμοφ δειγματολθψιϊν. Στθν περίπτωςθ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ  λαμβάνεται 

πρόςκετο δείγμα (Βϋ δειγματολθψία)  μετά από επτά (7) θμζρεσ από τθ λιψθ του προγραμματιςμζνου 

δείγματοσ (Αϋ δειγματολθψία) και το οποίο μπορεί να αντικαταςτιςει το πρϊτο προγραμματιςμζνο 

δείγμα. Ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει εγγράφωσ εντόσ  72 ωρϊν από τθ λιψθ του προγραμματιςμζνου 

δείγματοσ τθ Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Μακεδονίασ-Κράκθσ για το περιςτατικό μζςω email (ςτο dy-amt@damt.gov.gr) ι με FAX (2510 837173) 

και προβαίνει ςτθ λιψθ του πρόςκετου δείγματοσ , φςτερα από γραπτι εντολι τθσ α Διευκφνςεωσ 

Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ. Σε αςυνικεισ περιςτάςεισ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει εγγράφωσ 

εντόσ  72 ωρϊν από τθν προγραμματιςμζνθ δειγματολθψία τθ Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ 

Μακεδονίασ - Κράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Κράκθσ για το περιςτατικό μζςω email 

(ςτο dy-amt@damt.gov.gr) ι με FAX (2510 837173)  και προβαίνει ςτθ λιψθ του πρόςκετου δείγματοσ με 

τθ λιξθ τθσ αςυνικουσ περίςταςθσ και φςτερα από γραπτι εντολι τθσ  Διεφκυνςθσ Υδάτων Ανατολικισ 

Μακεδονίασ - Κράκθσ.  

 
5.7 Πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ / αναλφςεισ 

Ο Ανάδοχοσ κα αναφζρει, εγγράφωσ ςτθν Δ/νςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ μζςω email 

(ςτο dy-amt@damt.gov.gr) ι με FAX (2510 837173) και εντόσ 72 ωρϊν από τθ λιψθ του 

προγραμματιςμζνου δείγματοσ (Αϋ δειγματολθψία), περιπτϊςεισ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ1 ι 

αςυνθκϊν περιςτάςεων που μπορεί να επθρεάηουν το αποτζλεςμα τθσ δειγματολθψίασ / ανάλυςθσ και 

εάν είναι δυνατό κα περιγράφεται θ αιτιολογία των υπερβάςεων. Σθμειϊνεται ότι, περιπτϊςεισ τζτοιεσ 

κεωροφνται και εκείνεσ κατά τισ οποίεσ θ ανάλυςθ του δείγματοσ ζδειξε υπερβάςεισ από τα όρια τθσ 

εξαιρετικισ ποιότθτασ, όπωσ κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ. Στθ ςυνζχεια, κατόπιν 

ζγγραφθσ εντολισ μζςω email ι με FAX τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ 

Μακεδονίασ, ο Ανάδοχοσ κα πραγματοποιεί πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ ςτα εν λόγω ςθμεία 

παρακολοφκθςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ και ιδιαίτερα ςε αυτζσ που παρουςιάηονται υπερβάςεισ από τα όρια τθσ εξαιρετικισ 

ποιότθτασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε ετοιμότθτα να διενεργιςει πρόςκετθ δειγματολθψία εφ’ 

όςον δοκεί ςχετικι εντολι από τθ Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ. 

Ανάλογα με τθν εντολι τθσ Διεφκυνςθσ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ, κα ακολουκθκεί μία 

από τισ εξισ διαδικαςίεσ: 

α) Από τθ λιψθ τθσ κοινοποίθςθσ των υπερβάςεων και τθσ ςχετικισ αιτιολογίασ, θ Διεφκυνςθ Υδάτων 

Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ δίνει εντολι για πρόςκετθ (Βϋ) δειγματολθψία (πρόςκετο δείγμα) θ 

οποία κα πραγματοποιθκεί ςτο ίδιο ςθμείο μετά από 7 θμζρεσ από τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

προγραμματιςμζνθσ Αϋ δειγματολθψίασ (προγραμματιςμζνο δείγμα). Στθν περίπτωςθ που από τα 

αποτελζςματα ανάλυςθσ τθσ Β’ δειγματολθψίασ προκφψει ότι το περιςτατικό τθσ βραχυπρόκεςμθσ 

ρφπανςθσ ζχει λιξει και ζχει αποκαταςτακεί θ ποιότθτα των κολυμβθτικϊν υδάτων ςτα επικυμθτά 

επίπεδα, τότε το προγραμματιςμζνο δείγμα αντικακίςταται από το πρόςκετο δείγμα και διατθροφνται τα 

                                                 
1
 «Βραχυπρόκεςμθ ρφπανςθ» κατά το άρκρο 3, παρ. 8 τθσ Απ. Θ.Ρ. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356Β’/26.02.2009) είναι θ 

μικροβιακι μόλυνςθ, θ οποία ζχει ςαφϊσ προςδιοριςμζνα αίτια και δεν αναμζνεται φυςιολογικά να επθρεάςει τθν 
ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ για περιςςότερο από 72 ϊρεσ περίπου από τθν αρχι τθσ υποβάκμιςθσ τθσ 
ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ. 
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αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ τθσ Βϋ δειγματολθψίασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, όταν δθλαδι από τα 

αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ τθσ Β’ δειγματολθψίασ προκφψει ότι το περιςτατικό τθσ βραχυπρόκεςμθσ 

ρφπανςθσ δεν ζχει λιξει, τότε το προγραμματιςμζνο δείγμα δεν αντικακίςταται και διατθροφνται τα 

αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ τθσ Α’ δειγματολθψίασ, τα οποία και λαμβάνονται υπόψθ ςτθν τελικι 

αξιολόγθςθ. 

β) Θ Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ δίνει εντολι για τθν πραγματοποίθςθ 

πρόςκετθσ δειγματολθψίασ ςτο ίδιο ςθμείο παρακολοφκθςθσ. Με τθν ίδια εντολι κα προςδιορίηεται το 

χρονικό διάςτθμα για τθ διενζργεια τθσ πρόςκετθσ δειγματολθψίασ. 

Κατά τθ διεξαγωγι πρόςκετθσ δειγματολθψίασ ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία με αυτι τθσ 

προγραμματιςμζνθσ δειγματολθψίασ, δθλαδι οι ίδιοι κανόνεσ χειριςμοφ του δείγματοσ, θ ςυμπλιρωςθ 

του δελτίου δειγματολθψίασ, θ οπτικι παρακολοφκθςθ και γενικά όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5 

του παρόντοσ Τεφχουσ Τεχνικϊν Δεδομζνων. 

Επιςθμαίνεται ότι οι πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν το 6% του αρικμοφ 

προγραμματιςμζνων δειγματολθψιϊν, ο οποίοσ προκφπτει βάςει του Ραραρτιματοσ IV και ανάλογα μα τα 

παρακολουκοφμενα ςθμεία. Κατά τον υπολογιςμό του 6%, ςτθν περίπτωςθ που το αποτζλεςμα είναι 

δεκαδικόσ αρικμόσ, θ ςτρογγυλοποίθςθ γίνεται ςτον αμζςωσ μικρότερο ακζραιο αρικμό, εκτόσ εάν θ 

ςτρογγυλοποίθςθ αυτι οδθγεί ςε μθδενικό αρικμό πρόςκετων δειγματολθψιϊν, όποτε θ 

ςτρογγυλοποίθςθ γίνεται προσ τον αμζςωσ μεγαλφτερο ακζραιο αρικμό.  

 Θ τιμι μονάδοσ των πρόςκετων δειγματολθψιϊν – αναλφςεων πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτθν οικονομικι 

προςφορά του Αναδόχου και να είναι ίδια με αυτι τθσ προγραμματιςμζνθσ δειγματολθψίασ/ανάλυςθσ 

τθσ Ρεριφζρειασ. 

 

5.8 υμπλιρωςθ δελτίου δειγματολθψίασ 

Κατά τθν πρϊτθ (μινασ Μάιοσ) και τζταρτθ (μινασ Αφγουςτοσ) δειγματολθψία τθσ κολυμβθτικισ 

περιόδου κα ςυμπλθρϊνεται από τουσ δειγματολιπτεσ το "Δελτίο Δειγματολθψίασ – Επιβεβαίωςθ 

βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν Ακτισ Κολφμβθςθσ – Αποτελζςματα Αναλφςεων" του Ραραρτιματοσ Λ του 

παρόντοσ τεφχουσ. Κατά τισ υπόλοιπεσ δειγματολθψίεσ κα ςυμπλθρϊνεται από τουσ δειγματολιπτεσ το 

"Δελτίο Δειγματολθψίασ – Επιςκόπθςθ Ακτισ Κολφμβθςθσ – Αποτελζςματα Αναλφςεων" του 

Ραραρτιματοσ ΛΛ του παρόντοσ τεφχουσ. Μετά από κάκε δειγματολθψία το αντίςτοιχο δελτίο κα 

ςυνοδεφει το δείγμα ςτο Εργαςτιριο. 

Για κάκε δειγματολθψία ςε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ του Ραραρτιματοσ IV κα ςυμπλθρϊνεται 

αντίςτοιχα το προαναφερόμενο Δελτίο δειγματολθψίασ. Σε περίπτωςθ που ο χϊροσ του Δελτίου δεν 

επαρκεί για τθν περιγραφι του ςθμείου παρακολοφκθςθσ μιασ ακτισ κολφμβθςθσ, κα ςυμπλθρϊνεται και 

δεφτερο ι τρίτο Δελτίο Δειγματολθψίασ για τθν ίδια ακτι κολφμβθςθσ. 

Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των δελτίων δειγματολθψίασ, κα πρζπει να τθροφνται με ακρίβεια οι κωδικοί 

αρικμοί (BWID) των ςθμείων παρακολοφκθςθσ όπωσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα IV, να περιγράφονται 

λεπτομερϊσ όλα τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ, να ςθμειϊνεται ο Διμοσ και θ Ρεριφερειακι Ενότθτα όπου 

ανικει κάκε ακτι κολφμβθςθσ και να ςυμπλθρϊνονται όλα τα πεδία, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτισ 

Οδθγίεσ (Ραραρτιματα Λ και ΛΛ). 
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Κατά τθν περίοδο των δειγματολθψιϊν, επιπλζον τθσ χειρόγραφθσ ςυμπλιρωςθσ των Δελτίων, ςτισ 

υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι να υποβάλλει εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ του δείγματοσ 

ςτο εργαςτιριο τα δεδομζνα τόςο των δελτίων δειγματολθψιϊν, των οπτικά παρακολουκοφμενων 

παραμζτρων και τυχόν άλλων ςυμπλθρωματικϊν παρατθριςεϊν τουσ, κακϊσ και τα αποτελζςματα των 

μικροβιολογικϊν αναλφςεων ανά ςθμείο παρακολοφκθςθσ, μζςω ςχετικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ τθσ 

ΕΓΥ, θ οποία κα του υποδειχκεί και κα δοκοφν ςχετικζσ οδθγίεσ. 

 

5.9 Σεκμθρίωςθ ςθμείου / διενζργειασ δειγματολθψίασ και προςδιοριςμόσ ςυντεταγμζνων  
Σε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ και ςε κάκε δειγματολθψία, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
παράγραφο 5.1 του παρόντοσ (Περιοχή παρακολοφθηςησ - Σημεία Δειγματοληψίασ), ο Ανάδοχοσ οφείλει 
να τεκμθριϊνει τόςο το ςθμείο που διενεργείται θ δειγματολθψία, όςο και τθν εκτζλεςθ αυτισ.  

Σε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ και ςε κάκε δειγματολθψία απαιτείται θ λιψθ ενδεικτικϊν 

φωτογραφιϊν, ςτισ οποίεσ κα υπάρχει ενςωματωμζνθ πλθροφορία, θ οποία να περιλαμβάνει τουλάχιςτον 

τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ δειγματολθψίασ, κακϊσ και τισ γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ λιψθσ τθσ 

φωτογραφίασ.  Θ πλθροφορία αυτι κα πρζπει να ενςωματϊνεται ςτισ φωτογραφίεσ ςφμφωνα με το 

πρότυπο Exchangeable image file format (Exif).  Για τον ςκοπό αυτό οι φωτογραφικζσ μθχανζσ πρζπει να 

υποςτθρίηουν γεωγραφικι αναφορά (geotagging) ι τα ςυνεργεία δειγματολθψίασ του Αναδόχου μζςω 

GPS να προςδιορίηουν τισ ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου παρακολοφκθςθσ, τα οποία και κα ενςωματϊνονται 

ςτθ ςυνζχεια ςτισ ςχετικζσ φωτογραφίεσ. Στθ ςχετικι διαδικτυακι εφαρμογι που διακζτει θ ΕΓΥ  και κα 

υποδειχκεί ςτον Ανάδοχο , ταυτόχρονα με τθ ςυμπλιρωςθ των Δελτίων Δειγματολθψίασ, κα πρζπει να 

«αναρτϊνται» (upload) και οι λθφκείςεσ από τον Ανάδοχο φωτογραφίεσ.  

Στα ςθμεία παρακολοφκθςθσ, ςτα οποία κα διαπιςτωκεί από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ότι χρειάηεται επαναπροςδιοριςμόσ των ςυντεταγμζνων, κα πρζπει ο 

Ανάδοχοσ να τισ επαναπροςδιορίςει με GPS και με ακρίβεια μικρότερθ των πζντε μζτρων. Οι 

ςυντεταγμζνεσ κάκε ςθμείου παρακολοφκθςθσ κα πρζπει να λαμβάνονται ςτθ κζςθ όπου γίνεται θ λιψθ 

του δείγματοσ καλαςςινοφ νεροφ και όχι επί τθσ ακτισ. Οι ςυντεταγμζνεσ των επαναπροςδιοριηόμενων 

ςθμείων παρακολοφκθςθσ κα υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ ςχετικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ 

που διακζτει θ ΕΓΥ εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ του δείγματοσ ςτο εργαςτιριο. 

 

6. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Ε ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν αναλφςεων, οι οπτικά παρακολουκοφμενεσ παράμετροι, οι 
φωτογραφίεσ και τα γενικά χαρακτθριςτικά κάκε ςθμείου παρακολοφκθςθσ (κωδικόσ, περιγραφι 
ςθμείου, Ρεριφζρεια, Διμοσ, κωδ. Ταυτότθτασ ακτισ, κλπ), όπωσ αυτά προκφπτουν από το Δελτίο 
Δειγματολθψίασ, κα καταχωροφνται από τον Ανάδοχο εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ του 
δείγματοσ ςτο εργαςτιριο ςε διαδικτυακι βάςθ δεδομζνων που κα του υποδείξει θ Διεφκυνςθ Υδάτων 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ορίςει υπεφκυνο καταχϊρθςθσ των 
αποτελεςμάτων τθσ παρακολοφκθςθσ ςτο τεφχοσ τθσ Τεχνικισ του Ρροςφοράσ. 

Θ πρόςβαςθ ςτθ διαδικτυακι βάςθ δεδομζνων κα λαμβάνει χϊρα μζςω ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ των 

χρθςτϊν με τθ χριςθ κωδικοφ χριςτθ και ςυνκθματικοφ. Κατά τθν ειςαγωγι των δεδομζνων κα 

εκτελοφνται ρουτίνεσ ελζγχου, οι οποίεσ κα ειδοποιοφν τον χριςτθ για τυχόν λάκθ (εφροσ τιμϊν, 

αναμενόμενεσ τιμζσ, τφποι δεδομζνων, κ.ά.). Με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ 

- Κράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Κράκθσ κα δοκεί κωδικόσ πρόςβαςθσ 

εξουςιοδοτθμζνου χριςτθ ςτον Ανάδοχο για να του επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςτα ςθμεία ευκφνθσ του.  

16PROC004363287 2016-05-11

ΑΔΑ: 7Ψ3ΓΟΡ1Υ-ΝΣ7



ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΚΑΚΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΕΛΟΔΟ 2016 

ΜΕΟΣ Β: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

 
  Σελ. 14 από 27 

 

7. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΤΜΒΑΗ 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει  ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (εφ’ εξισ ΕΡΡ) του 
ζργου τα παρακάτω: 
 
7.1 Χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ  
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 5.6.1 
και 5.6.2 του παρόντοσ τεφχουσ. 

Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει ςτθ Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Κράκθσ τα αποδεικτικά αποςτολισ (βλ. παρ. 5.6.1 του παρόντοσ) 

του χρονοδιαγράμματοσ παρακολοφκθςθσ προσ τθν ΕΓΥ, τισ οικείεσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ και 

Κοινωνικισ Μζριμνασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και ςτουσ οικείουσ Διμουσ τθσ αρμοδιότθτάσ του το 

αργότερο μζχρι 15 Νοεμβρίου 2016. 
 

 

7.2 Αποτελζςματα παρακολοφκθςθσ  
Τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ ςτα προβλεπόμενα ςθμεία παρακολοφκθςθσ των 
προγραμματιςμζνων και εγκεκριμζνων πρόςκετων δειγματολθψιϊν κα αποςτζλλονται από τον Ανάδοχο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 5.8 και 6 του ΤΤΔ, εντόσ 3 θμερϊν από τθν παράδοςθ του 
δείγματοσ ςτο εργαςτιριο μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ που κα του υποδειχκεί από τθ Διεφκυνςθ 
Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Κράκθσ. 

Σε ό,τι αφορά τισ πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ και τα φδατα κολφμβθςθσ ςτα οποία παρουςιάςτθκαν 

υπερβάςεισ ι περιςτατικά βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ ι αςυνικεισ περιςτάςεισ,  τα αποτελζςματα κα 

ςτζλνονται άμεςα ςτθν ΕΡΡ μζςω email ι με όποιο άμεςο τρόπο υποδειχκεί ςτον Ανάδοχο, ςφμφωνα με 

τθ διαδικαςία που περιγράφθκε ςτθν παρ. 5.7  του παρόντοσ τεφχουσ. 

Στο τζλοσ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου και το αργότερο μζχρι 15 Νοεμβρίου 2016, ο Ανάδοχοσ κα 

υποβάλει, ταχυδρομικϊσ ι απευκείασ, με ςχετικό διαβιβαςτικό ζγγραφο  δφο θλεκτρονικά αντίγραφα 

(CD) με τα αποτελζςματα των αναλφςεων και των οπτικά παρακολουκοφμενων παραμζτρων, ςτθν μορφι 

που περιγράφεται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ, ζνα προσ τθ Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Κράκθσ, υπόψθ ΕΡΡ του Ζργου, ςτθ διεφκυνςθ: Τενζδου 58, 

Τ.Κ. 654 04 Καβάλα, και ζνα προσ τθν Ειδικι Γραμματεία Υδάτων, Δ/νςθ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ 

Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ, ςτθ διεφκυνςθ: Λατρίδου 2 & Λ. Κθφιςίασ 124, Τ.Κ. 115 26, Ακινα. 

 

7.3 Σεκμθρίωςθ διενζργειασ δειγματολθψίασ και Κακοριςμόσ ςυντεταγμζνων 
Για κάκε μινα παρακολοφκθςθσ ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ ανά ςθμείο παρακολοφκθςθσ να 
παρζχει φάκελο με τισ φωτογραφίεσ τεκμθρίωςθσ τθσ δειγματολθψίασ, ςε ψθφιακι μορφι, θ αποςτολι 
του οποίου κα γίνεται προσ τθν Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Κράκθσ, υπόψθ ΕΡΡ του Ζργου μαηί με τα παραδοτζα τθσ παραγράφου 7.2 ςτο 
τζλοσ κάκε κολυμβθτικισ περιόδου και το αργότερο μζχρι 15 Νοεμβρίου του κάκε ζτουσ. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αναρτά (upload) τισ λθφκείςεσ φωτογραφίεσ τεκμθρίωςθσ τθσ 

δειγματολθψίασ ςτθ ςχετικι διαδικτυακι εφαρμογι που διακζτει θ ΕΓΥ εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν 

παράδοςθ του δείγματοσ ςτο εργαςτιριο. 

 Στισ φωτογραφίεσ κα πρζπει να αναγράφεται θ θμερομθνία, θ ϊρα δειγματολθψίασ κακϊσ και οι 

ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου παρακολοφκθςθσ (εφόςον διακζτει ενςωματωμζνο GPS) ι οι ςυντεταγμζνεσ 

λιψθσ τθσ φωτογραφίασ.  
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ΜΕΟΣ Β: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

 
  Σελ. 15 από 27 

 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να υποβάλλει θλεκτρονικά τισ ςυντεταγμζνεσ των 

επαναπροςδιοριηόμενων ςθμείων παρακολοφκθςθσ μζςω τθσ ςχετικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ που 

διακζτει θ ΕΓΥ εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ του δείγματοσ ςτο εργαςτιριο. 

 

7.4 Δελτία δειγματολθψίασ 
Τα Δελτία Δειγματολθψίασ τθσ παραγράφου 5.8 κα αποςταλοφν κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνα και 
υπογεγραμμζνα από τον υπεφκυνο δειγματολθψίασ και τον υπεφκυνο για τθν ανάλυςθ, ςτθν Διεφκυνςθ 
Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Κράκθσ / υπόψθ 
ΕΡΡ του Ζργου, ςτθ διεφκυνςθ: Τενζδου 58, Τ.Κ. 654 04, Καβάλα, ςτο τζλοσ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου 
και το αργότερο μζχρι 15 Νοεμβρίου 2016. 
 

7.5 Ειςαγωγι των δεδομζνων ςε διαδικτυακι βάςθ του ΤΠΕΝ 
Τα αποτελζςματα των αναλφςεων, οι οπτικά παρακολουκοφμενεσ παράμετροι, οι φωτογραφίεσ και τα 
γενικά χαρακτθριςτικά κάκε ςθμείου παρακολοφκθςθσ (κωδικόσ, Ρεριφζρεια, Διμοσ, κωδ. Ταυτότθτασ 
ακτισ, κλπ) πρζπει να καταχωροφνται από τον Ανάδοχο ςε δικτυακι βάςθ δεδομζνων που κα του 
υποδείξει θ Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτζρω 
ςτθν ενότθτα 6. Θ καταχϊρθςθ πρζπει να γίνεται εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ του δείγματοσ 
ςτο εργαςτιριο, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παράγραφο 7.2  του παρόντοσ ΤΤΔ.  

 

Καβάλα 11-5-2016 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

   

Σπιανηάθςλλορ 

Καπαγεώπγηρ 

ΠΔ Γεωηεσνικών 

(Γεωλόγων) 

Γεώπγιορ Ν. Καμπάρ 

Πποϊζηάμενορ 

Σμ. Παπακολούθηζηρ και 

Πποζηαζίαρ ηων Τδάηων  

Γεώπγιορ Ν. Καμπάρ 

Αν. Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ 

Τδάηων Α.Μ.Θ. 

  
 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠ ΑΡ. οικ11004/11-05-2016  ΑΠΟΦΑΗ  ΣΟΤ ΑΚΟΝΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.  
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ΜΕΟΣ Β: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

 
  Σελ. 16 από 27 

 

8. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Δελτίο Δειγματολθψίασ – Επιβεβαίωςθ βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν Ακτισ Κολφμβθςθσ – Αποτελζςματα αναλφςεων 

ΡΕΛΦΕΕΛΑ:  ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

Κωδικόσ Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ BWID:   Oνομαςία Ακτισ:  

Ρεριφερειακι Ενότθτα:  Διμοσ:  

 

Θμερομθνία δειγματολθψίασ:  Ϊρα δειγματολθψίασ:  

Θμερομθνία Ραράδοςθσ ςτο εργαςτιριο:  Θμερομθνία Ανάλυςθσ:  

Τρόποσ μεταφοράσ δείγματοσ (ψυγείο) ΝΑΙ /  ΟΧΙ 
 

Τπεφκυνοσ δειγματολθψίασ:  
Ονοματεπϊνυμο:________________________________________ 
 
Ιδιότητα:_______________________________________________ 
 
Υπογραφή:_____________________________________________ 
 

Τπεφκυνοσ αναλφςεων: 
Ονοματεπϊνυμο:________________________________________ 
 
Ιδιότητα:_______________________________________________ 
 
Υπογραφή:_____________________________________________ 
 

 

ΚΑΛΛΚΑ ΦΑΛΝΟΜΕΝΑ κατά τθ δειγματολθψία: ΗΛΙΟΣ/ ΣΥΝΝΕΦΙΑ/ ΒΡΟΧΗ/ ΑΕΡΑΣ 

Ρεριγραφι Σθμείου δειγματολθψίασ : 
 

ΝΕΑ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΘΜΕΛΟΥ ΔΕΛΓΜΑΤΟΛΘΨΛΑΣ (ελλθνικι) 

Συντεταγμζνεσ ςθμείου δειγματολθψίασ: 

ΕΓΣΑ 87 ΕΤRS 89 (ςε δεκαδικζσ μοίρεσ με 4 δεκαδικά ψθφία) 

Γεωγρ. Μικοσ: 
 
Γεωγρ. Ρλάτοσ: 

Longitude_BW: 
 
Latitude_BW:   
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ΜΕΟΣ Β: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

 
  Σελ. 17 από 27 

 

Είδοσ ακτισ:  Άμμοσ 
 

Βότς
αλο 

 Βράχια  Άλλο....................................................... 

Δομι παρόχκιασ ηϊνθσ (επεμβάςεισ ςτθν φυςικι ακτι): 

 Φυςικι  Μερικϊσ τροποποιθμζνθ  Τροποποιθμζνθ  Λςχυρά τροποποιθμζνθ 

Χαρακτηριςτικά θαλάςςιου τμήματοσ ακτήσ: Τποδομζσ (αρικμόσ): 

Βάκοσ: 

 θχι 

Κλίςθ πυκμζνα: 

 Ιπια WC   Ντουσ  Ξαπλϊςτρεσ   

 Κανονικι 
 Απότομθ Καλάκια απορριμμάτων    Κάδοι απορριμμάτων  

 Βακιά 

κίαςθ ακτισ: 

Φυςικι (Δζντρα)    Ομπρζλεσ  Δραςτθριότθτεσ / 

χριςεισ: 

 Κολφμβθςθ    Λςτιοπλοΐα - ςερφ 

Χωρίσ ςκίαςθ    
 Μθχανοκίνθτα  καλάςςια ςπορ  Κατάδυςθ 

Δεδομζνα για πθγζσ – αιτίεσ ρφπανςθσ  (Α/Α ΦΩΤΟ): 

Εκβολι ποταμοφ ι ρζματοσ   Αγκυροβολθμζνα ςκάφθ  Αγωγοί διάκεςθσ    
Αντλιοςτάςι
α 

 Βιομθχανία  

Λχκυοκαλλιζργειεσ  ΚΛΝΘΤΑ Κτίςματα (π.χ. καντίνα)     ΜΟΝΛΜΑ Κτίςματα  (π.χ. Ξενοδοχείο, Ταβζρνα κ.ά.)   

Άλλο (περιγραφι)   

Διακριτά επιμζρουσ τμιματα:   ΝΑΛ  ΟΧΛ  Λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ  Μαρίνα  Camping  

Σαμπζλεσ ενθμζρωςθσ κοινοφ Σχετικά με τθν ποιότθτα του νεροφ; (π.χ. γαλάηια ςθμαία):                    NAI                                        OXI 

Προςωπικό ςτθν ακτι:         NAI                OXI Φφλακασ     Ναυαγοςϊςτθσ    Υπάλλθλοσ κακαριότθτασ    

Πρόςβαςθ ΑΜΕΑ:                 ΝΑΛ                 ΟΧΛ Δρόμοσ (βατόσ από κοινά ΛΧ)   Δρόμοσ (δφςβατοσ από κοινά ΛΧ)  Μονοπάτι  Σκάφοσ  Σκάλεσ  

16PROC004363287 2016-05-11

ΑΔΑ: 7Ψ3ΓΟΡ1Υ-ΝΣ7



ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΚΑΚΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ  ΡΕΛΟΔΟ 2016 

ΜΕΟΣ Β: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

 
  Σελ. 18 από 27 

 

υνκικεσ μζτρθςθσ:  

Κατάςταςθ Υδάτινθσ Επιφάνειασ  Ιρεμθ  Ελαφρά κυματϊδθσ Ρολφ κυματϊδθσ Ραρατθριςεισ……...……………………………………………………….. 

Διεφκυνςθ ανζμου  Άπνοια 
Βροχόπτωςθ τθν θμζρα δειγματολθψίασ 

 
ΝΑΛ                                                  ΟΧΛ  

Βροχόπτωςθ τθν προθγοφμενθ μζρα τθσ δειγματολθψίασ 
 

ΝΑΛ                                                  ΟΧΛ  

 

Ζκτακτα Περιςτατικά: 
 

 NAI  OXI 

φπανςθ λόγω βλάβθσ ΕΕΛ  NAI  OXI 

φπανςθ από φερτζσ φλεσ λόγω ζντονθσ βροχόπτωςθσ  NAI  OXI 

Τυχόν απορρίψεισ από διερχόμενο πλοίο 
 

 NAI  OXI 

Τυχόν απορρίψεισ βιομθχανικϊν/βιοτεχνικϊν αποβλιτων ι 
άλλθσ μορφισ αςτικϊν λυμάτων 

 NAI  OXI 

Άλλο:..........................................................................  NAI  OXI 

Οπτικι παρατιρθςθ υδάτων:   Διαυγι  Κολά Ρράςινθ απόχρωςθ Ραρατθριςεισ…………...…………………………………………… 

Οπτικά εκτιμοφμενεσ παράμετροι: 
Ροςότθτα  
1: μικρι, 2: μζτρια, 3: μεγάλθ 

 
 

Κατάλοιπα πίςςασ  ΝΑΛ   ΟΧΛ  Αποτελζςματα αναλφςεων: 

Γυαλιά ΝΑΛ   ΟΧΛ  
Intestinal enterococci 

(cfu/100ml) 
Escherichia coli 

(cfu/100ml) 

Ρλαςτικά ΝΑΛ   ΟΧΛ  

  

Καουτςοφκ ΝΑΛ   ΟΧΛ  

Άλλα απορρίμματα (π.x. ξφλα, ςκουπίδια) ΝΑΛ   ΟΧΛ  

Ραρουςία άλγθσ και φυκιϊν:   ΝΑΛ  (περιγραφι):................................... ΟΧΛ  

Ραρουςία ελαίων ι  ταςιενεργϊν ςτα νερά: ΝΑΛ (είδοσ): ............................................ ΟΧΛ  

Λοιπά χόλια/Παρατθριςεισ: 
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  Σελ. 19 από 27 

 

9. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Δελτίο Δειγματολθψίασ – Επιςκόπθςθ Ακτισ Κολφμβθςθσ – Αποτελζςματα αναλφςεων 

ΡΕΛΦΕΕΛΑ:  ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

Κωδικόσ Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ BWID:  Oνομαςία Ακτισ:  

Ρεριφερειακι Ενότθτα:  Διμοσ:  

8.  

Θμερομθνία δειγματολθψίασ:  Ϊρα δειγματολθψίασ:  

Θμερομθνία Ραράδοςθσ ςτο εργαςτιριο:  Θμερομθνία Ανάλυςθσ:  

Τρόποσ μεταφοράσ δείγματοσ (ψυγείο) ΝΑΙ /  ΟΧΙ 
9.  

Τπεφκυνοσ δειγματολθψίασ:  
Ονοματεπϊνυμο:________________________________________ 
 
Ιδιότητα:_______________________________________________ 
 
Υπογραφή:_____________________________________________ 
 

Τπεφκυνοσ αναλφςεων: 
Ονοματεπϊνυμο:________________________________________ 
 
Ιδιότητα:_______________________________________________ 
 
Υπογραφή:_____________________________________________ 
 

10.  

ΚΑΛΛΚΑ ΦΑΛΝΟΜΕΝΑ κατά τθ δειγματολθψία: ΗΛΙΟΣ/ ΣΥΝΝΕΦΙΑ/ ΒΡΟΧΗ/ ΑΕΡΑΣ 

Ρεριγραφι Σθμείου δειγματολθψίασ 
 

ΝΕΑ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΘΜΕΛΟΥ ΔΕΛΓΜΑΤΟΛΘΨΛΑΣ (ελλθνικι) 

Συντεταγμζνεσ ςθμείου δειγματολθψίασ: 

ΕΓΣΑ 87 ΕΤRS 89 (ςε δεκαδικζσ μοίρεσ με 4 δεκαδικά ψθφία) 

Γεωγρ. Μικοσ: 
 
Γεωγρ. Ρλάτοσ: 

Longitude_BW: 
 
Latitude_BW: 

 

   

16PROC004363287 2016-05-11

ΑΔΑ: 7Ψ3ΓΟΡ1Υ-ΝΣ7



ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΚΑΚΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ  ΡΕΛΟΔΟ 2016 
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  Σελ. 20 από 27 

 

υνκικεσ μζτρθςθσ:  

Κατάςταςθ Υδάτινθσ Επιφάνειασ  Ιρεμθ  Ελαφρά κυματϊδθσ Ρολφ κυματϊδθσ Ραρατθριςεισ……...……………………………………………………….. 

Διεφκυνςθ ανζμου  Άπνοια 
Βροχόπτωςθ τθν θμζρα δειγματολθψίασ 

 
ΝΑΛ                                                  ΟΧΛ  

Βροχόπτωςθ τθν προθγοφμενθ μζρα τθσ δειγματολθψίασ 
 

ΝΑΛ                                                  ΟΧΛ  

 

Ζκτακτα Περιςτατικά: 
 

 NAI  OXI 

φπανςθ λόγω βλάβθσ ΕΕΛ  NAI  OXI 

φπανςθ από φερτζσ φλεσ λόγω ζντονθσ βροχόπτωςθσ  NAI  OXI 

Τυχόν απορρίψεισ από διερχόμενο πλοίο 
 

 NAI  OXI 

Τυχόν απορρίψεισ βιομθχανικϊν/βιοτεχνικϊν αποβλιτων ι 
άλλθσ μορφισ αςτικϊν λυμάτων 

 NAI  OXI 

Άλλο:..........................................................................  NAI  OXI 

Οπτικι παρατιρθςθ υδάτων:   Διαυγι  Κολά Ρράςινθ απόχρωςθ Ραρατθριςεισ…………...…………………………………………… 

Οπτικά εκτιμοφμενεσ παράμετροι: 
Ροςότθτα  
1: μικρι, 2: μζτρια, 3: μεγάλθ 

 
 

Κατάλοιπα πίςςασ  ΝΑΛ   ΟΧΛ  Αποτελζςματα αναλφςεων: 

Γυαλιά ΝΑΛ   ΟΧΛ  
Intestinal enterococci 

(cfu/100ml) 
Escherichia coli 

(cfu/100ml) 

Ρλαςτικά ΝΑΛ   ΟΧΛ  

  

Καουτςοφκ ΝΑΛ   ΟΧΛ  

Άλλα απορρίμματα (π.x. ξφλα, ςκουπίδια) ΝΑΛ   ΟΧΛ  

Ραρουςία άλγθσ και φυκιϊν:   ΝΑΛ  (περιγραφι):................................... ΟΧΛ  

Ραρουςία ελαίων ι  ταςιενεργϊν ςτα νερά: ΝΑΛ (είδοσ): ............................................ ΟΧΛ  

Λοιπά χόλια/Παρατθριςεισ: 

12.  
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ΜΕΟΣ Β: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

 
  Σελ. 21 από 27 
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10. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
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11. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΕΝΩΝ ΤΔΑΣΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΕΣΟΤ 2016 

α/α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ AKTH 

ΚΩΔΙΚΟ ΑΚΣΗ 
GRBW 

ΚΩΔΙΚΟ ΗΜΕΙΟΤ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ 

Easting_ΕΓ
Α87 

Northing_ΕΓΑ8
7 

1 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνύπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Καιακάθη GRBW129006010 GRBW129006010101 653850,57192 4523314,93507 

2 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνύπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γειθίλη GRBW129006012 GRBW129006012101 654915,31827 4523215,05265 

3 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνύπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 
Γεκνηηθή Πιαδ 

Αιεμαλδξνύπνιεο GRBW129006007 GRBW129006007101 656313,58923 4522900,25400 

4 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνύπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Άγηνο Γεώξγηνο GRBW129006009 GRBW129006009101 647969,92313 4523131,42235 

5 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνύπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γίθειια GRBW129006013 GRBW129006013101 641007,65593 4523713,42039 

6 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνύπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Κπαλή Αθηή GRBW129006008 GRBW129006008101 645225,45257 4522939,53118 

7 ΔΒΡΟΤ ακνζξάθεο 
ΑΜΟΘΡΑΚΗ-
ΑΜΟΘΡΑΚΗ Φνληάο GRBW129009032 GRBW129009032101 640332,79493 4483517,41941 

8 ΔΒΡΟΤ ακνζξάθεο 
ΑΜΟΘΡΑΚΗ-
ΑΜΟΘΡΑΚΗ Κακαξηώηηζζα GRBW129009035 GRBW129009035101 624639,88438 4481465,74234 

9 ΔΒΡΟΤ ακνζξάθεο 
ΑΜΟΘΡΑΚΗ-
ΑΜΟΘΡΑΚΗ Λνπηξά GRBW129009033 GRBW129009033101 635789,83443 4484645,94271 

10 ΔΒΡΟΤ ακνζξάθεο 
ΑΜΟΘΡΑΚΗ-
ΑΜΟΘΡΑΚΗ Παιαηόπνιε GRBW129009034 GRBW129009034101 629156,88174 4484619,87157 

11 ΔΒΡΟΤ ακνζξάθεο 
ΑΜΟΘΡΑΚΗ-
ΑΜΟΘΡΑΚΗ Παρηά Άκκνο GRBW129009031 GRBW129009031101 633976,26411 4472501,29647 

12 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Μαθξύακκνο GRBW129011015 GRBW129011015101 561179,11113 4513259,92962 

13 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Ληκέλαο Θάζνπ GRBW129011023 GRBW129011023101 560088,87080 4514573,29380 
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14 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Πόηνο GRBW129011024 GRBW129011024101 551090,62644 4495310,54490 

15 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Πεπθάξη  1 GRBW129011019 GRBW129011019101 550362,12805 4496167,29050 

16 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Πεπθάξη 2 GRBW129011026 GRBW129011026101 550645,57259 4495849,64556 

17 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Αιπθή GRBW129011016 GRBW129011016101 562519,29440 4494860,70327 

18 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Φηιή Άκκνο GRBW129011022 GRBW129011022101 553869,57518 4492421,74322 

19 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ 
Παξάδεηζνο 
Κνηλύξσλ GRBW129011020 GRBW129011020101 564726,33860 4499369,01851 

20 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Ληκελάξηα GRBW129011014 GRBW129011014101 548056,33441 4497090,94681 

21 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Υξπζή Ακκνπδηά GRBW129011021 GRBW129011021101 563882,96554 4507943,45769 

22 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Γαζύιιην Θάζνπ 2 GRBW129011025 GRBW129011025101 547403,48551 4512202,93533 

23 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Λίκλε Ραρσλίνπ GRBW129011017 GRBW129011017101 550708,54821 4514013,20029 

24 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Γαζύιιην Θάζνπ 1 GRBW129011018 GRBW129011018101 547940,14123 4512072,81700 

25 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Άζπξε Άκκνο GRBW119012011 GRBW119012011101 538010,40260 4532466,42056 

26 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Πεξηγηάιη GRBW119012009 GRBW119012009101 536534,28732 4532518,55724 

27 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Καιακίηζα GRBW119012006 GRBW119012006101 532108,16366 4529699,03534 

28 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Μπάηεο GRBW119012007 GRBW119012007101 531788,00440 4529121,14683 
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29 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Γιάζηξεο GRBW119012012 GRBW119012012101 529785,11033 4527715,45944 

30 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Παιεό GRBW119012004 GRBW119012004101 529303,70912 4527679,46233 

31 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Ραςάλε 1 GRBW119012005 GRBW119012005101 533181,48782 4531244,70851 

32 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Ραςάλε 2 GRBW119012013 GRBW119012013101 533363,02568 4531305,85060 

33 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Σόζθα GRBW119012010 GRBW119012010101 530826,11387 4528345,64726 

34 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Νέα Καξβάιε GRBW119012008 GRBW119012008101 543178,47840 4533960,82909 

35 ΚΑΒΑΛΑ Νέζηνπ ΚΔΡΑΜΧΣΗ 
Ακκόγισζζα – 

Κεξακσηή 1 GRBW129013030 GRBW129013030101 558693,04300 4522331,87815 

36 ΚΑΒΑΛΑ Νέζηνπ ΚΔΡΑΜΧΣΗ 
Ακκόγισζζα – 

Κεξακσηή 2 GRBW129013031 GRBW129013031101 557735,77577 4522934,89181 

37 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ Ακκόινθνη GRBW119014016 GRBW119014016101 525136,03867 4517936,58286 

38 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ Νέα Πέξακνο GRBW119014015 GRBW119014015101 525664,12127 4520921,42532 

39 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ Ocean View GRBW119014018 GRBW119014018101 520121,82886 4515215,10138 

40 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ Πύξγνο GRBW119014017 GRBW119014017101 511833,67144 4509569,54719 

41 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ Νέα Ηξαθιίηζα GRBW119014013 GRBW119014013101 526404,15226 4524114,80120 

42 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΟΡΦΑΝΟΤ Κάξηαλε – Σνύδια GRBW119014014 GRBW119014014101 492017,42443 4511744,63293 

43 ΞΑΝΘΗ Αβδήξσλ ΑΒΓΗΡΧΝ Άβδεξα GRBW129015004 GRBW129015004101 583015,99691 4531839,98233 
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44 ΞΑΝΘΗ Αβδήξσλ ΑΒΓΗΡΧΝ Πόξην Μόιν GRBW129015002 GRBW129015002101 583614,27918 4532955,26160 

45 ΞΑΝΘΗ Αβδήξσλ ΑΒΓΗΡΧΝ Άγηνο Ισάλλεο GRBW129015006 GRBW129015006101 583392,33307 4532426,36164 

46 ΞΑΝΘΗ Αβδήξσλ ΑΒΓΗΡΧΝ Μπξσδάην GRBW129015003 GRBW129015003101 579428,22164 4531141,66534 

47 ΞΑΝΘΗ Αβδήξσλ ΑΒΓΗΡΧΝ Μάλδξα GRBW129015005 GRBW129015005101 585096,27756 4535401,91114 

48 ΞΑΝΘΗ Σνπείξνπ ΣΟΠΔΙΡΟΤ Μάγγαλα 1 GRBW129018036 GRBW129018036101 572270,02588 4526971,09711 

49 ΞΑΝΘΗ Σνπείξνπ ΣΟΠΔΙΡΟΤ Μάγγαλα 2 GRBW129018037 GRBW129018037101 574749,13640 4529238,50726 

50 ΡΟΓΟΠΗ Κνκνηελήο ΑΙΓΔΙΡΟΤ Αξσγή 1 GRBW129021025 GRBW129021025101 600333,22410 4532640,86093 

51 ΡΟΓΟΠΗ Κνκνηελήο ΑΙΓΔΙΡΟΤ Φαλάξη 1 GRBW129021026 GRBW129021026101 594760,33340 4534741,05931 

52 ΡΟΓΟΠΗ Κνκνηελήο ΑΙΓΔΙΡΟΤ Φαλάξη 2 GRBW129021031 GRBW129021031101 594559,21862 4534961,63826 

53 ΡΟΓΟΠΗ Κνκνηελήο ΑΙΓΔΙΡΟΤ Αξσγή 2 GRBW129021030 GRBW129021030101 596392,26187 4533976,00108 

54 ΡΟΓΟΠΗ 
Μαξσλείαο - 

απώλ ΜΑΡΧΝΔΙΑ Ίκεξνο GRBW129022028 GRBW129022028101 614180,47360 4532321,06562 

55 ΡΟΓΟΠΗ 
Μαξσλείαο - 

απώλ ΜΑΡΧΝΔΙΑ 
Πιαηαλίηεο – 

Καγθέιεο GRBW129022027 GRBW129022027101 625371,75861 4526820,29237 

56 ΡΟΓΟΠΗ 
Μαξσλείαο - 

απώλ ΜΑΡΧΝΔΙΑ Πξνζθπλεηέο GRBW129022029 GRBW129022029101 620989,14656 4528454,60750 
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