
ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2021

Σημείο Δειγματοληψίας Sampling 

point

Τ.Κ. Αγίας 

Βαρβάρας
Τ.Κ. Άμμου ΤΚ. Ασωμάτων Τ.Κ. Κ.Βερμίου Τ.Κ. Γεωργιανών

Ημερομηνία δειγματοληψίας  

Sampling day
13/8/21 25/5/21 13/8/21 10/6/21 25/5/21

Kωδικοί δειγμάτων Sample's code 1846Β21 1950Β21 2667Β21 2460Β21 2051Β21

Παράμετροι ομάδας Β                                          

Β Section  Parameters
Μονάδες  Units

Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση            

Max. acceptable concentration level

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

pH Μονάδες pH 6,50-9,50 7,70 7,40 7,50 7,90 7,60

Αγωγιμότητα μS/cm σε 25°C 2.500,00 430,00 631,00 455,00 427,00 458,00

Αριθμός Αποικιών      36°C                                                              
 αποικία  (cfu) 

/1ml
Ανευ ασυνήθους μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Γεύση
Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής
Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή

Θολερότητα Μονάδες NTU
Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής 
0,50 0,40 0,41 0,44 0,42

Ολική Σκληρότητα       Γερμανικοί 

βαθμοί, od
- - - 10,80 7,60

Οσμή
Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής
Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο

Clostridium perfrigens (συμπ/νων των 

σπορίων)

αποικία  (cfu) 

/100ml
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2-διχλωροαιθάνιο μg/l 3,00 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Ακρυλαμίδιο μg/l 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Αμμωνιακά mg/l 0,5 - - - - -

Αντιμόνιο μg/l 5 <2 <2 <2 <2 <2

Αργίλιο μg/l 200 <20 <20 <20 <20 <20

Αρσενικό μg/l 10 <1 <1 <1 <1 <1

Ασβέστιο mg/l - - 27,70 - 25,9 25,20

Βενζο-α-πυρένιο μg/l 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Βενζόλιο μg/l 1,00 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Βινυλοχλωρίδιο μg/l 0,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Βόριο mg/l 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Βρωμικά μg/l 10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Επιχλωρυδρίνη μg/l 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Θειϊκά mg/l 250 - 3,20 - 2 3,10

Κάδμιο μg/l 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Κάλιο mg/l - - 1,10 - 0,6 0,50

Κυανιούχα μg/l 50 <5 <5 <5 <5 <5

Μαγγάνιο μg/l 50 - - - - -

Μαγνήσιο mg/l - - 19,70 - 30,9 17,60

Μόλυβδος μg/l 10 <2 <2 <2 <2 <2

Νάτριο mg/l 200 3,00 7,30 3,40 2,7 3,80

Νικέλιο μg/l 20 <2 <2 <2 <2 <2

Νιτρικά mg/l 50 3,10 23,50 2,80 2,80 2,90

Νιτρώδη mg/l 0,50 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Ολ. Οργαν. Ανθρακας mg/l ** <1 <1 <1 <1 <1

Ολικά τριαλογονομεθάνια μg/l 100 <10 <10 <10 <10 <10

Οξειδωσιμότητα mgO2/L 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Παρασιτοκτόνο μg/l 0,10 - - - - -

Πολυκυκ. Αρωματ. Υδρογον. μg/l 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Σελήνιο μg/l 10 <5 <5 <5 <5 <5

Σίδηρος μg/l 200 - - - - -

Σύνολο παρασιτοκτόνων μg/l 0,50 - - - - -

Τετραχλωρ-τριχλωροαιθένιο μg/l 10 <2 <2 <2 <2 <2

Υδράργυρος μg/l 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Υπολειμματικό Χλώριο mg/l - 0,23 - 0,25 0,25 -

Φθοριούχα mg/l 1,5 0,26 0,27 0,27 0,27 0,16

Χαλκός mg/l 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Χλωριούχα mg/l 250 - 15,40 - 2 4,50

Χρώμιο μg/l 50 <5 <5 <5 <5 <5

Χρώμιο Εξασθενές μg/l 50 <5 <5 <5 <5 <5

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση
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Τ.Κ. Καστανιάς
Οικισμός 

Κομνηνίου
Τ.Κ. Κουμαριάς

Οικισμός 

Λαζοχωρίου

Οικισμός 

Λευκόπετρας
Οικισμός Μέσης

Οικισμός 

Ξηρολίβαδου
Τ.Κ. Ράχης

Οικισμός  Μ. 

Σάντας

Οικισμός 

Ταγαροχωρίου

25/5/21 10/5/21 10/6/21 13/8/21 25/5/21 13/8/21 25/5/21 13/8/21 25/5/21 13/8/21

2154Β21 2871Β21 2769Β21 1231Β21 2256Β21 1433Β21 2562Β21 1741Β21 2358Β21 1332Β21

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

7,70 7,60 8,00 7,80 7,70 7,60 7,70 7,70 7,80 7,70

350,00 473,00 417,00 442,00 415,00 446,00 342,00 455,00 413,00 436,00

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή

0,41 0,39 0,55 0,45 0,44 0,40 0,40 0,42 0,50 0,41

4,90 8,90 8,40 - 5,50 - 5,90 - 5,90 0,00

Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

25,60 25,90 28,70 - 27,90 - 25,90 - 24,70 -

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2,00 3,00 2,10 - 3,10 - 2,50 - 3,00 -

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

0,40 0,60 0,60 - 0,90 - 0,70 - 0,90 -

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - - - -

5,70 22,70 18,60 - 8,30 - 9,70 - 10,50 -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

3,30 3,60 3,20 2,60 4,90 2,80 2,90 2,90 4,90 2,60

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

7,50 3,40 3,40 2,80 3,90 3,00 3,90 2,70 4,00 2,80

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

- - - - - - - - - -

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

- - - 0,25 - 0,26 - 0,26 - 0,25

0,15 0,29 0,29 0,27 0,27 0,29 0,15 0,24 0,26 0,27

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

6,50 4,50 2,00 - 9,00 - 2,00 - 9,00 -

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση
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Τ.Κ. Τριποτάμου Δ.Κ. Βέροιας Τ.Κ. Διαβατού Τ.Κ. Κουλούρας
Τ.Κ. Ν. 

Λυκογιάννης

Τ.Κ. Π. 

Λυκογιάννης
Δ.Κ. Μακροχωρίου

Τ.Κ. Ν. 

Νικομήδειας

Τ.Κ. Αγίου 

Γεωργίου
Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας

25/5/21 30/7/21 13/8/21 30/4/21 13/8/21 21/7/21 16/2/21 13/8/21 13/8/21 13/8/21

1638Β21 925Β21 3179Β21 3284Β21 3388Β21 3490Β21 2974 3593Β21 3698Β21 37103Β21

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

7,70 7,70 7,60 7,60 7,40 7,50 7,60 7,50 7,70 7,50

452,00 442,00 604,00 536,00 690,00 622,00 541,00 634,00 580,00 674,00

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή

0,39 0,45 0,41 0,42 0,39 0,40 0,42 0,38 0,42 0,43

8,50 12,60 - 10,00 - - 11,10 - - -

Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

25,90 - - 24,10 - - 26,30 - - -

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

3,10 - - 15,50 - - 14,00 - - -

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

0,50 - - 1,50 - - 1,40 - - -

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - - - -

20,80 - - 28,40 - - 31,60 - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

3,30 2,70 21,80 24,60 4,90 18,80 5,10 19,70 4,50 4,30

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

2,80 2,90 22,70 11,50 30,50 21,20 30,60 18,80 18,50 49,40

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,01 <0,02 <0,02 <0,02

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

- - - - - - - - - -

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

- 0,22 0,27 - 0,25 0,24 - 0,27 0,22 0,27

0,28 0,30 0,30 0,24 0,28 0,29 - 0,28 0,21 0,22

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3,50 - - 13,50 - - 16,50 - - -

<5 <5 41,30 20,70 18,00 39,00 37,00 22,60 23,20 47,00

<5 <5 40,10 <5 16,70 37,80 36,10 31,30 21,80 45,50

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση
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Οικισμός 

Κωστοχωρίου
Τ.Κ. Πατρίδας Τ.Κ. Τριλόφου Τ.Κ. Φυτειάς Τ.Κ. Μετοχίου Τ.Κ. Βεργίνας Τ.Κ. Παλατιτσίων Τ.Κ. Συκιάς Τ.Κ. Δασκίου Οικισμός Ελαφίνας

30/4/21 30/4/21 30/4/21 30/4/21 10/5/21 13/8/21 13/8/21 10/5/21 10/6/21 22/9/21

41119Β21 38108Β21 39113Β21 40117Β21 43126Β21 42122Β21 44129Β21 45133Β21 46135Β21 51148Β21

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

7,30 7,60 7,60 8,10 7,70 7,90 7,70 7,60 7,30 7,50

583,00 504,00 709,00 651,00 449,00 679,00 500,00 693,00 69,20 436,00

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή

0,41 0,40 0,43 0,40 0,45 0,42 0,61 0,76 0,61 0,45

8,50 10,20 15,50 17,40 8,80 - - 16,00 2,00 9,40

Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

39,50 31,60 28,80 6,40 24,00 - - 25,10 2,70 28,40

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

3,00 3,10 5,60 3,00 2,90 - - 2,80 - 3,00

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

0,60 0,70 1,40 1,60 0,70 - - 1,00 1,20 4,80

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - - - -

12,60 24,60 49,00 70,90 23,20 - - 53,50 7,00 23,10

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

3,40 3,70 5,00 6,50 3,10 3,60 3,50 4,40 4,30 1,90

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

1,40 11,30 12,10 12,10 2,70 20,10 1,10 <1 <1 <1

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

- - - - - - - - - -

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - 45,00 - -

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

- - - - - 0,21 0,26 - - -

0,18 0,22 0,20 0,19 0,15 0,22 0,19 0,17 <0,15 <0,15

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

4,00 4,50 6,50 16,50 3,00 - - 6,50 2,00 -

<5 <5 7,90 <5 <5 30,50 <5 <5 <5 11,70

<5 <5 <5 <5 <5 30,00 <5 <5 <5 <5

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση



ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2021

Τ.Κ. Πολυδενδρίου Τ.Κ. Ριζωμάτων Οικισμός Χαράδρας Τ.Κ. Σφηκιάς
Δ.Κ. Μακροχωρίου 

(Υδατόπυργος)

Δ.Κ. Μακροχωρίου 

(5Χ5)

Δ.Κ. Μακροχωρίου 

(Παπά)

Δ.Κ. Μακροχωρίου 

(Τζήκα)

Τ.Κ. Διαβατού 

(Υδατόπυργος)

Τ.Κ. Κουλούρας 

(Υδατόπυργος)

10/6/21 10/6/21 22/9/21 10/6/21 10/8/21 10/8/21 10/8/21 10/8/21 10/8/21 10/8/21

47137Β21 48140Β21 50146Β21 49144Β21 - - - - - -

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

7,60 7,60 7,20 7,50 7,60 7,50 7,40 0,00 #ΑΝΑΦ! 7,50

423,00 234,00 431,00 554,00 533,00 653,00 650,00 0,00 #ΑΝΑΦ! 530,00

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 
#ΑΝΑΦ!

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή #ΑΝΑΦ! Αποδεκτή

0,53 0,49 0,46 0,44 0,44 0,39 0,40 0,00 #ΑΝΑΦ! 0,40

6,80 5,70 8,40 8,90 - - - 0,00 #ΑΝΑΦ! 10,00

Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο #ΑΝΑΦ! Άοσμο

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

33,00 14,40 41,30 36,60 - - - - - -

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

- - 7,00 2,00 8,20 14,00 14,00 9,00 16,30 18,80

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

0,60 1,30 6,10 1,60 - - - - - -

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - - - -

9,50 16,00 11,50 15,70 - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

2,80 5,20 2,40 6,70 - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

1,40 <1 <1 5,30 25,10 24,30 20,80 23,10 20,70 9,90

<0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,03

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

- - - - - - - - - -

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

- - - - - - - - - -

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

2,50 3,00 1,00 1,50 7,50 9,00 11,10 9,00 8,40 11,00

<5 <5 <5 <5 43,50 48,10 44,00 37,90 39,20 23,90

<5 <5 <5 <5 43,10 45,90 42,60 36,10 36,70 23,70

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση



ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2021

Τ. Κ. Π. 

Λυκογιάννης 

(Υδατόπυργος)

Τ. Κ. Ν. 

Λυκογιάννης 

(Υδατόπυργος)

Τ. Κ. Ν. 

Νικομήδεια 

(Υδατόπυργος)

Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου 

(Υδατόπυργος)

Τ.Κ. Αγ. Μαρίνα 

(Γεώτρηση 1)

Τ. Κ. Βεργίνας 

(Πηγές 

Μουτσιάλης)

Τ. Κ. Βεργίνας 

(Γεωτρ. 

Αρχαιολογικού 

χώρου)

Τ. Κ. Βεργίνας 

(Γεωτρ. Κεντρική)

Τ. Κ. Παλατίτσια 

(Πηγές)

Τ. Κ. Παλατίτσια 

(Κάτω γήπεδο - 

Μαντρί)

10/8/21 10/8/21 10/8/21 10/8/21 10/8/21 10/8/21 10/8/21 10/8/21 10/8/21 10/8/21

- - - - - - - - - -

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

7,50 7,40 7,40 7,60 7,60 7,70 7,60 7,80 7,50 7,60

626,00 693,00 640,00 573,00 692,00 667,00 668,00 687,00 490,00 486,00

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή

0,39 0,39 0,40 0,42 0,43 0,40 0,40 0,40 0,45 0,51

- - - - 0,00 - - - - -

Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

- - - - - - - - - -

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

19,90 47,00 18,50 18,00 32,10 11,70 <2,00 5,20 13,80 40,10

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

- - - - - - - - - -

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

19,70 29,50 20,70 16,60 45,00 2,90 9,10 22,70 1,10 11,00

<0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

- - - - - - - - - -

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

- - - - - - - - - -

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

5,00 7,00 4,70 5,50 5,50 4,50 3,70 3,90 3,70 5,20

37,20 16,60 22,50 21,90 42,40 <5,00 17,30 29,40 <5,00 8,90

37,00 15,00 21,90 19,30 39,70 <5,00 16,40 28,00 <5,00 8,90

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση

Το νερό κρίνεται 

κατάλληλο για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση



ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2021

Τ. Κ. Παλατίτσια 

(Γήπεδοί)

Τ. Κ. Σφηκιάς 

(Πηγή)

Δ.Ε. Βέροιας 

(Ασπρονέρι 1)

Δ.Ε. Βέροιας 

(Ασπρονέρι 2)

Δ.Ε. Βέροιας 

(Μαυρονέρι 1)

Δ.Ε. Βέροιας 

(Μαυρονέρι 2)

Δ.Ε. Βέροιας 

(Αρζόγλου)

Δ.Ε. Βέροιας 

(Πασχαλίδη)

10/8/21 28/5/21 10/8/21 31/5/21 31/5/21 10/8/21 16/2/21 16/2/21

- - - - - - - -

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

Τιμή                      

Result

7,70 7,30 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60

495,00 636,00 444,00 444,00 435,00 435,00 435,00 444,00

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Ανευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή

0,60 - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

- 10,20 9,80 9,80 10,60 10,60 10,60 9,80

Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

0,05 - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

- 40,30 - - - - 32,60 33,20

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

44,30 <2,00 4,00 3,00 3,10 4,00 3,00 3,00

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

- 2,20 - - - - 0,60 0,60

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - -

- 19,70 - - - - 25,90 21,90

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

- 4,90 - - - - 2,70 2,70

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

27,20 21,10 2,90 3,00 2,80 3,00 2,70 3,10

0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,02 <0,02

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

- - - - - - - -

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

- - - - - - - -

- - - - - - - -

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

- - - - - - - -

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

6,50 5,00 2,50 3,60 2,00 2,50 3,50 3,50

11,40 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00

10,10 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00
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