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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και 

Υγειονομικού Ελέγχου
Ταχ. Δ/νση: Υψηλάντη και Συμεωνίδη 
Ταχ. Κωδ: 691 32 Κομοτηνή
Πληροφορίες: Δρ. Ν. Λαζαρίδης
Τηλέφωνο: 2531354107, 2531354141
e-mail: dygeia@pamth.gov.gr

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κομοτηνή,     20-07-2021

Αριθ. πρωτ:    

Προς: Δήμο Μαρώνειας- Σαπών

ΘΕΜΑ: Περιορισμός χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς που 
υδροδοτούνται από τα δίκτυα ύδρευσης Ιμέρου και  Μαρώνειας-Πλατανίτη του Δήμου 
Μαρώνειας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ Α’ 237) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης».

3. Την Γ1δ/Γ.Π οικ. 67322/6-9-2017 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 3282) «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).

4. Την με αριθ. ΥΜ 5673/4-12-1957 (ΦΕΚ Β’ 5/1958) «Περί απολυμάνσεως των υδάτων 

των υδρεύσεων».

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1571/23-3-1990 Απόφαση Νομάρχη Ροδόπης περί της 

υποχρεωτικής απολύμανσης του νερού ύδρευσης όλων των οικισμών του Νομού 

Ροδόπης.

6. Την με αρ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 16518/27-02-2018 και ΑΔΑ 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ 

Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα 

«Παρακολούθηση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

7. Την από 28-06-2021 δειγματοληψία που διενήργησαν οι υπάλληλοι του Τμήματος 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης από τα δίκτυα οικισμών του Δήμου Μαρώνειας- 

Σαπών.
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8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4687/02-07-2021 έγγραφο του Εργαστηρίου Υγιεινής και 

Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής/ΔΠΘ με τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων.

9. Το υπ’ αριθ.. πρωτ. 172721/1060/02-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης προς τον Δήμο Μαρώνειας -Σαπών.

10. Την από 05-07-2021 δειγματοληψία που διενήργησαν οι υπάλληλοι του Τμήματος 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης από τα δίκτυα οικισμών του Δήμου Μαρώνειας- 

Σαπών. 

11. Την από 09-07-2021 απάντηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών με αρ. πρωτ. 4820/09-07-2021.

12. Την από 13-07-2021 δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που 

πραγματοποίησαν οι υπάλληλοι του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και 

Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ 

Ροδόπης.

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4708/14-07-2021 έγγραφο του Εργαστηρίου Υγιεινής και 

Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής/ΔΠΘ με τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων. 

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4712/16-07-2021 έγγραφο του Εργαστηρίου Υγιεινής και 

Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής/ΔΠΘ με τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων.

15. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Αποφασίζουμε

Τον περιορισμό για προληπτικούς λόγους της χρήσης του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης από τα δίκτυα ύδρευσης Ιμέρου και Μαρώνειας – Πλατανίτη του Δήμου 
Μαρώνειας - Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης. Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η χρήση του 
νερού του δικτύου των παραπάνω οικισμών για πόση, την μαγειρική και την ατομική 
υγιεινή και καθαριότητα.

Ο Δήμος Μαρώνειας - Σαπών ως υπεύθυνος ύδρευσης σύμφωνα με την (3) σχετική 

οφείλει:

1. Να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών των 

παραπάνω οικισμών για την αποτροπή χρήσης του νερού του δικτύου ύδρευσης για 

την πόση, την παρασκευή τροφίμων και ποτών, την ατομική υγιεινή και καθαριότητα 

και τον περιορισμό μόνο για τις λοιπές οικιακές ή άλλες χρήσεις, όπως η 

καθαριότητα χώρων, το πότισμα κ.τ.ο.

2. Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του περιορισμού της 

υδροδότησης των κατοίκων των οικισμών μεριμνώντας για την τροφοδοσία τους με 

κατάλληλης ποιότητας πόσιμο νερό απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο 
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(πχ. εμφιαλωμένο νερό ή μεταφορά με βυτίο) σε επαρκή ποσότητα για την κάλυψη 

των αναγκών του υδρευόμενου πληθυσμού.

3. Να πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης) υγειονομική αναγνώριση των 

συστημάτων υδροληψίας και υδροδότησης των οικισμών, παρέχοντας όλα τα 

απαραίτητα μέσα και στοιχεία.

4. Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πηγών ύδρευσης 

(γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος κλπ) και να ελέγξει την 

τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από τυχόν γειτονικές εστίες ρύπανσης και 

μόλυνσης.

5. Να ελέγξει το δίκτυο ύδρευσης συνολικά για την διαπίστωση τυχόν φθορών και 

βλαβών και να φροντίσει για την άμεση επιδιόρθωση ή αντικατάσταση όπου 

απαιτείται. 

6. Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος και την αντιμετώπισή του (την αποκατάσταση 

της βλάβης του δικτύου, την λήψη μέτρων προστασίας της πηγής, γεωτρήσεων και 

δεξαμενών κλπ), εφόσον το πρόβλημα είναι γενικευμένο, να εφαρμοστεί το μέτρο 

της υπερχλωρίωσης της δεξαμενής υδροδότησης και όλου του μήκους του 

συστήματος ύδρευσης με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και αντίστοιχο 

χρόνο παραμονής, το οποίο στη συνέχεια θα απορριφθεί και μετά να ξεκινήσει η 

επαναλειτουργία του δικτύου.

7. Να ελέγξει το σύστημα χλωρίωσης του νερού, πραγματοποιώντας μετρήσεις 

υπολειμματικού χλωρίου σε διάφορα σημεία του δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί ότι 

τηρούνται οι τιμές σύμφωνα με την (4) σχετική, δηλαδή η ποσότητα του εισαγόμενου 

χλωρίου να είναι τόση, ώστε η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου στα 

ακρότατα σημεία ύδρευσης να είναι τουλάχιστον 0,2 mg/l. Επίσης να ληφθούν όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συστημάτων χλωρίωσης από τυχόν 

παράνομες επεμβάσεις τρίτων.

8. Να προβεί σε πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών και 

εργαστηριακών αναλύσεων σε διάφορα χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα των 

οποίων πρέπει να αποστείλει στην αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης) για ενημέρωση. Τα εργαστήρια πρέπει να 

πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι να διαπιστωθεί η οριστική αποκατάσταση της 

ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του δικτύου του οικισμού, όταν δηλαδή ο 

υπεύθυνος  ύδρευσης αποδείξει με επανειλημμένες αναλύσεις ότι οι μικροβιολογικές 

παράμετροι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της (3) σχετικής.

ΑΔΑ: 6ΩΘΡ7ΛΒ-ΥΤΒ



4

Η παρούσα απόφαση αίρεται με νεότερη μετά από αίτηση του υπευθύνου ύδρευσης 

και  σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ 

Ροδόπης, η οποία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την (3) σχετική ασκεί 

εποπτικό έλεγχο.

Ο
Περιφερειάρχης

Μέτιος Χρήστος
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