
http://www.pkm.gov.gr Αρ. Πρωτ. Εγγράφου οικ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 1/3 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Στρατού 72 

Ταχ. Κώδικας: 591 31  ΒΕΡΟΙΑ 

Πληροφορίες: Δρ. Δ.Πενοπούλου 

Τηλέφωνο: 23313 53636 

Fax: 23313 53659 

Email: penopoulou.d@imathia.pkm.gov.gr 

 

 

 

 

Βέροια 12 Σεπτεμβρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: οικ.376670(2630)  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ.: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΚΟΙΝ.: 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για “Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις 

ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και 

άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας” παρακαλούνται οι 

έχοντες προς τούτο κατάλληλη άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω να καταθέσουν τις 

προσφορές τους έως την 26/09/2017 που αφορούν τις παρακάτω αναλύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το 

συνημμένο τεύχος της παροχής υπηρεσίας (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο προσφοράς), το οποίο είναι αναρτημένο στον 

ηλεκτρονικό ιστότοπο της Π.Ε. Ημαθίας (www.pkm.gov.gr με επιλογή Π.Ε. Ημαθίας – Ενημέρωση-

Προκηρύξεις), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: 

1. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).». 

3. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ.Οικ.30158(388)/21-02-2017 (ΦΕΚ 516/τΒ/21-02-17) απόφαση Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης κλπ. Να 

υπογράφουν “με εντολή Περιφερειάρχη”. 

4. Την υπ’ αριθμ. 984/13-6-2017 (ΑΔΑ:6ΤΖΞ7ΛΛ-ΧΣΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά την έγκρισης της ανωτέρω δαπάνης και την διάθεση πίστωσης σε βάρος του 

προϋπολογισμού Π.Ε. Ημαθίας. 

5. Την υπ’ αριθμ. Α/Α 1919/28-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:7ΔΗ27ΛΛ-7ΜΤ) 

6. Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α'/25-4-2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με 

τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

7. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 41633/1984 (ΦΕΚ 291Β/10-5-1984) Απόφαση Νομάρχη Ημαθίας «Περί των 

όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και 

καθορισμού των ανώτατων επιτρεπτών όρων ρυπαντών».  
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9. Την Κοινή Απόφαση Νομαρχών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης και Πέλλας υπ’ αριθμ. 

5340/85 (ΦΕΚ 142Β/18-3-85) περί «ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών 

αποβλήτων και καθορισμός της ανώτερης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδία». 

10. Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-97) περί  «μέτρων και όρων για την 

επεξεργασία αστικών λυμάτων (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ). 

Χημικές αναλύσεις: 

1. Αναλύσεις σε υγρά απόβλητα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 

Συνολικά εκτιμάται ότι θα γίνουν 120 έλεγχοι της ποιότητας των υγρών αποβλήτων των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (BOD5, COD, SS, pH). 

2. Αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων-υδάτινων αποδεκτών-γεωτρήσεων 

Οι σημαντικότερες παράμετροι που ελέγχονται στους περιβαλλοντικούς ελέγχους είναι το 

μικροβιολογικό φορτίο και τα βαρέα μέταλλα. Εκτιμάται ότι ετησίως θα προκύψουν 21 έλεγχοι αυτού 

του είδους (κολοβακτηριοειδή ολικά και κοπρανώδη Κ/100 ΜL, ολικό άζωτο, λίπη-έλαια-ορυκτά 

έλαια, Αρσενικό, Βόριο, Κάδμιο, Χρώμιο (3), Χρώμιο (6), Υδράργυρος, Νικέλιο, Μόλυβδος, 

Διαλυμένος Χαλκός, Σελήνιο, Ολικός Ψευδάργυρος, Φώσφορος, Νιτρώδη, Νιτρικά, Ολική αμμωνία 

(mg//l NH4)). 

Η λήψη των δειγμάτων (υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντικών δειγμάτων) θα γίνεται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες δειγματοληψίας. Τα 

σημεία λήψης θα περιλαμβάνουν τις Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων των βιομηχανιών, 

καθώς και νερά των ποταμών, ρεμάτων (Τριπόταμος, Λουδίας, Τάφρος 66, Αλιάκμονας, Αράπιτσα) 

και γεωτρήσεων. Η ανάλυση θα γίνεται σε δείγματα τουλάχιστον έως 1,00 Κg, τα οποία, με ευθύνη της 

Π.Ε. Ημαθίας (Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας και Κ.Ε.Π.ΠΕ.) θα λαμβάνονται και θα παραδίνονται ή θα αποστέλλονται (με 

οικονομική επιβάρυνση του εργαστηρίου) στη δηλωθείσα έδρα του εργαστηρίου ή θα 

παραλαμβάνονται από υπεύθυνο του εργαστηρίου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των 15.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) (12.096,77€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.), το οποίο έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σε δοκιμές 

σε λύματα και νερά και συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι τουλάχιστον σε δοκιμές σε 

COD, BOD, pH, Αιωρούμενα στερεά SS, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του 

Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008. Τα εργαστήρια που θα συμμετέχουν στην πρόσκληση θα πρέπει να 

διαθέτουν πιστοποιητικό διαπίστευσης στο επίσημο πεδίο εφαρμογής του οποίου να αναφέρετε ότι 

είναι διαπιστευμένα τουλάχιστον στις ανωτέρω δοκιμές. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνεται 

χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Π.Ε. Ημαθίας. Συγκεκριμένα πέραν της γενικής διαπίστευσης θα 

πρέπει να καταθέτουν το επίσημο πεδίο εφαρμογής και διαπίστευσης όπου θα αναφέρονται οι 

διαπιστευμένες μέθοδοι που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο για το σύνολο των παραμέτρων που 

ζητούνται από την παρούσα. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν εντός σφραγισμένου φακέλου που θα 

περιλαμβάνει: 

1) Την συνολική οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο Τιμολόγιο προσφοράς, 

του υποψήφιου αναδόχου για τα παραπάνω δείγματα  

2) Το πιστοποιητικό διαπίστευσης που αναφέρεται παραπάνω, καθώς και οποιοδήποτε 

έγγραφα και δικαιολογητικά κρίνετε ότι θα βοηθήσουν την Υπηρεσία να έχει σαφή εικόνα της 

προσφοράς και του εργαστηρίου 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι: 

 Το εργαστήριο θα λειτουργεί ανελλιπώς κατά την θερινή περίοδο (Ιούλιο - Αύγουστο), 

καθώς αποτελεί την περίοδο αιχμής των δειγματοληψιών. 
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 Η παραλαβή των δειγμάτων θα γίνεται από το εργαστήριο εντός των ορίων του νομού, 

σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας, σημειώνεται η δειγματοληψία θα διενεργείται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας. 

 Αποτελεί υποχρέωση του εργαστηρίου (χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Π.Ε. 

Ημαθίας) η ασφαλής συσκευασία και μεταφορά χωρίς αλλοιώσεις των δειγμάτων από το σημείο 

παραλαβής έως το εργαστήριο. 

 Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται και θα ξεκινά η αναλυτική διαδικασία σύμφωνα με 

τις διαπιστευμένες μεθόδους αυθημερόν μετά την δειγματοληψία. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή εφ’ όσον πρόκειται για διαπιστευμένο 

εργαστήριο. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Δ/νση Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας στο τηλ. 2331353636, φαξ 2331353698, email: 

penopoulou.d@imathia.pkm.gov.gr. 

Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικώς με την 

προϋπόθεση ότι θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. 

Ημαθίας, στην οδό Λεωφ. Στρατού 72, ΤΚ 591 31, στην Βέροια έως και την 26 Σεπτεμβρίου 2017 

ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 

 

Συνημμένα 

α/α Έγγραφο 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

5. Τιμολόγιο προσφοράς 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 
1. Χρονικό Αρχείο 

2. Αρμόδιος Υπάλληλος 

3. Διευθυντής 

4. Γενικός Διευθυντής 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 
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Βέροια,12 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Δαπανών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών έργου με θέμα “Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις 

ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων 

και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας” 

 

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια κατά τους θερινούς μήνες εμφανίζονται προβλήματα 

ρύπανσης στα επιφανειακά νερά των υδάτινων αποδεκτών του νομού μας (ιδιαίτερα στην Τάφρο 66, 

π.Τριπόταμο και π.Λουδία). Τα παραπάνω προβλήματα οφείλονται τόσο στην λειτουργία μεγάλων 

εποχιακών βιομηχανιών μεταποίησης αγροτικών προϊόντων στα όρια της Π.Ε. Ημαθίας όσο και στη 

ρύπανση που εισέρχεται στο νομό από βιομηχανίες της όμορης Π.Ε. Πέλλας. 

Στις εποχιακές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας έχει επιβληθεί η 

υποχρέωση δημιουργίας και λειτουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Μ.Ε.Υ.Α.). 

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναγκαίος ο έλεγχος 

της λειτουργίας αυτών των Μ.Ε.Υ.Α., ο οποίος πραγματοποιείται με τη λήψη δειγμάτων και τη χημική 

ανάλυση αυτών των δειγμάτων σε Πιστοποιημένο Εργαστήριο. 

Η Π.Ε. Ημαθίας (δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και του Κλιμακίου 

Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Ημαθίας) υποχρεούται να προβαίνει σε 

τακτικό δειγματοληπτικό έλεγχο νερών ποταμών, ρεμάτων και υγρών αποβλήτων των εργοστασίων της 

Π.Ε.. 

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού, της φύσης των δειγματοληψιών, του περιορισμένου χρόνου 

και του ότι η Π.Ε. Ημαθίας δεν διαθέτει Πιστοποιημένο Εργαστήριο, απαιτείται η ανάθεση σε Ειδικό 

Πιστοποιημένο Εργαστήριο των ελέγχων αυτών. 

 

Αναλυτικότερα προβλέπονται: 

1. Αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών γεωτρήσεων, ποταμών, ρεμάτων και 

αποβλήτων εργοστασίων της Π.Ε. Ημαθίας κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, από ειδικό 

πιστοποιημένο εργαστήριο. 

2. Η ανάλυση θα γίνεται σε δείγματα τουλάχιστον έως 1,00kg, τα οποία, με ευθύνη της Π.Ε. 

Ημαθίας (Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και του Κ.Ε.Π.ΠΕ.) θα λαμβάνονται και 
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θα παραδίνονται ή θα αποστέλλονται (με οικονομική επιβάρυνση του εργαστηρίου) στη 

δηλωθείσα έδρα του εργαστηρίου. 

3. Οι ποσότητες και οι συχνότητες παραλαβής των δειγμάτων εξαρτώνται από τις αυτοψίες των 

μελών του κλιμακίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και του Κ.Ε.Π.ΠΕ.. 

4. Η παράδοση των δειγμάτων θα γίνεται στο εργαστήριο ή θα αποστέλλονται στο εργαστήριο (με 

οικονομική επιβάρυνση του εργαστηρίου). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και των 

μετρήσεων θα αποστέλλονται από το εργαστήριο και θα παραδίδονται στη Π.Ε. Ημαθίας 

ταχυδρομικώς στις παρακάτω διευθύνσεις: 

α) Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Λ. Στρατού 72, 591 31  ΒΕΡΟΙΑ 

ή διαδικτυακώς στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

α) dgavraam@imathia.pkm.gov.gr 

β) vassalou.a@imathia.pkm.gov.gr 

το αργότερο εντός επτά (7) εργασίμων ημερών. 

5. Οι υπηρεσίες αυτές εντάσσονται στον κωδικό του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. (CPV:2008) 

38434560-9 “ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ”. 

6. Η δαπάνη τους θα καλυφθεί από τα Προγράμματα Επενδυτικών δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας 

χρηματοδοτούμενων από (α) Ίδιοι Πόροι, του έτους 2017 με Κωδικό Έργου Ε.Π. 

1333ΗΜΑ004ΙΔΠ15 και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 15.000,0€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%). 

7. Η πληρωμή θα γίνεται μετά το πέρας όλων των δειγματοληψιών και των αναλύσεων. 

 

 

Η Συντάξασα υπάλληλος 

 

 

 

 

Δ. Πενοπούλου 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

 

 

 

 

Μιχαλιάς Γεώργιος 

Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' βαθμό. 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 
1. Χρονικό Αρχείο 

2. Αρμόδιος Υπάλληλος 

 

Έλαβα γνώση των διαλαμβανομένων 

στην παρούσα Εισήγηση 

Βέροια,   12  /  09  / 2017 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 
 

mailto:dgavraam@imathia.pkm.gov.gr
mailto:.a@imathia.pkm.gov.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
Διεύθυνση: Λ. Στρατού 72, 59131 ΒΕΡΟΙΑ 

Πληροφορίες: Πενοπούλου Δ.. 

Τηλέφωνο: 2331 353636 

Τηλεομοιότυπο (fax): 2331353698 

Ηλεκτρονική Δ/νση (Email) :penopoulou.d@imathia.pkm.gov.gr 

 

Βέροια    12  / 09 /  2017 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

«Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, 

υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ημαθίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια κατά τους θερινούς μήνες εμφανίζονται προβλήματα ρύπανσης 

στα επιφανειακά νερά των υδάτινων αποδεκτών του νομού μας (ιδιαίτερα στην Τάφρο 66, Τριπόταμο και 

Λουδία). Τα παραπάνω προβλήματα οφείλονται τόσο στην λειτουργία μεγάλων εποχιακών βιομηχανιών 

μεταποίησης αγροτικών προϊόντων στα όρια της Π.Ε. Ημαθίας όσο και στη ρύπανση που εισέρχεται στο 

νομό από βιομηχανίες της όμορης Π.Ε. Πέλλας. 

Στις εποχιακές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας έχει επιβληθεί η υποχρέωση 

δημιουργίας και λειτουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Μ.Ε.Υ.Α.). Είναι φανερό από 

τα παραπάνω ότι για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναγκαίος ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών 

των Μ.Ε.Υ.Α., ο οποίος πραγματοποιείται με τη λήψη δειγμάτων και τη χημική ανάλυση αυτών των 

δειγμάτων σε Πιστοποιημένο Εργαστήριο. 

Η Π.Ε. Ημαθίας (δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος 

& Υδροοικονομίας και του Κ.Ε.Π.ΠΕ.) υποχρεούται να προβαίνει σε τακτικό δειγματοληπτικό έλεγχο 

νερών ποταμών, ρεμάτων και αποβλήτων εργοστασίων του νομού. 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 

Η λήψη των δειγμάτων (υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντικών δειγμάτων) θα γίνεται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες δειγματοληψίας. Τα σημεία λήψης θα  

περιλαμβάνουν τις Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων των βιομηχανιών, καθώς και νερά των 

ποταμών, ρεμάτων, γεωτρήσεων (Τριπόταμος, Λουδίας, Τάφρος 66, Αλιάκμονας, Αράπιτσα). Η ανάλυση 

θα γίνεται σε δείγματα τουλάχιστον έως 1,00kg, τα οποία, με ευθύνη της Π.Ε. Ημαθίας (Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και Κ.Ε.Π.ΠΕ.) θα 

λαμβάνονται και θα παραδίνονται ή θα αποστέλλονται (με οικονομική επιβάρυνση του εργαστηρίου) στη 

δηλωθείσα έδρα του εργαστηρίου. 
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3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ. 

Α.Ε.), το οποίο έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σε δοκιμές σε λύματα 

και νερά και συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι τουλάχιστον σε δοκιμές σε COD, BOD, pH, 

Αιωρούμενα στερεά SS, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 

765/2008. Τα εργαστήρια που θα συμμετέχουν στην πρόσκληση θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 

διαπίστευσης στο επίσημο πεδίο εφαρμογής του οποίου να αναφέρετε ότι είναι διαπιστευμένα 

τουλάχιστον στις ανωτέρω δοκιμές. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνεται χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση της Π.Ε. Ημαθίας. Συγκεκριμένα πέραν της γενικής διαπίστευσης θα πρέπει να καταθέτουν 

το επίσημο πεδίο εφαρμογής και διαπίστευσης όπου θα αναφέρονται οι διαπιστευμένες μέθοδοι που 

πραγματοποιούνται στο εργαστήριο για το σύνολο των παραμέτρων που ζητούνται από την παρούσα. 

Το εργαστήριο θα λειτουργεί ανελλιπώς κατά την θερινή περίοδο (Ιούλιο-Αύγουστο), καθώς αποτελεί 

την περίοδο αιχμής των δειγματοληψιών.  

Η εκτέλεση των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων κατηγοριοποιείται, αναλόγως με το είδος 

του προγράμματος παρακολούθησης στο οποίο περιλαμβάνονται. Διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες 

αναλύσεων: 

 

3.1  Αναλύσεις σε υγρά απόβλητα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων-υδάτινων 

αποδεκτών 
 

Θα ελέγχονται τακτικά οι φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παράμετροι που ορίζει η ισχύουσα 

νομοθεσία καθώς και η αντίστοιχη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην εγκατάσταση. Θα 

λαμβάνονται δείγματα από το ρεύμα εξόδου (επεξεργασμένα υγρά). 

Συνολικά εκτιμάται ότι θα γίνουν 120 έλεγχοι της ποιότητας των υγρών (BOD5, COD, SS, pH). 

Θα ελέγχεται η ποιότητα του νερού στους παρακείμενο πόταμους πριν και μετά την εκροή του αγωγού, 

περίπου 4 φορές/έτος. Αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες, μπορεί να αυξομειωθεί ο αριθμός των 

ελέγχων ή να γίνουν αναλύσεις για μεμονωμένες παραμέτρους. 

 

3.2  Αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων-υδάτινων αποδεκτών-γεωτρήσεων 
 

Συχνά, ανακύπτει η ανάγκη ελέγχου της ποιότητας του περιβάλλοντος, έπειτα από υποδείξεις ή 

καταγγελίες πολιτών για πρόκληση ρύπανσης από ατυχήματα ή παράνομες ενέργειες. Οι έλεγχοι αφορούν 

κυρίως παράνομες αποθέσεις υγρών ή στερεών αποβλήτων επί του εδάφους και των ποταμών, διαρροές 

βοθρολυμάτων κ.α. Για την έκδοση πορισμάτων και τη λήψη μέτρων προς αποφυγήν κινδύνων για τη 

δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, θα πρέπει να γίνονται κατάλληλες αναλύσεις στα αντίστοιχα 

περιβαλλοντικά δείγματα. 

Οι σημαντικότερες παράμετροι που ελέγχονται στους περιβαλλοντικούς ελέγχους είναι το 

μικροβιολογικό φορτίο και τα βαρέα μέταλλα. Εκτιμάται ότι ετησίως θα προκύψουν 21 έλεγχοι αυτού του 

είδους (κολοβακτηριοειδή ολικά και κοπρανώδη Κ/100 ΜL, ολικό άζωτο, λίπη-έλαια-ορυκτά έλαια, 

Αρσενικό, Βόριο, Κάδμιο, Χρώμιο (3), Χρώμιο (6), Υδράργυρος, Νικέλιο, Μόλυβδος, Διαλυμένος 

Χαλκός, Σελήνιο, Ολικός Ψευδάργυρος, Φώσφορος, Νιτρώδη, Νιτρικά, Ολική αμμωνία (mg//l NH4)). 
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Ενδεικτικά τυπικές αναλύσεις σε απόβλητα που πρέπει πραγματοποιούνται από το εργαστήριό είναι: 

 Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)  Αρσενικό 

 Βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)  Βόριο 

 pH  Κάδμιο 

 Αιωρούμενα στερεά (SS)  Χρώμιο (3) 

 Ολικό άζωτο (Total Nitrogen)  Χρώμιο (6) 

 Λίπη-έλαια-ορυκτά έλαια  Υδράργυρος 

 Κολοβακτηριοειδή ολικά και κοπρανώδη   Νικέλιο 

 Σελήνιο  Μόλυβδος 

 Ολικός Ψευδάργυρος  Διαλυμένος Χαλκός 

 Νιτρώδη  Ολική αμμωνία (mg//l NH4) 

 Νιτρικά  

 Φώσφορος  

 

 

 

 
 

Η Συντάξασα υπάλληλος 

 

 

 

 

Δ. Πενοπούλου  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

 

 

 

Μιχαλιάς Γεώργιος 

Μηχανολόγος Μηχανικός  
 

 
 

Έλαβα γνώση των διαλαμβανομένων 

στην παρούσα Εισήγηση 

Βέροια    12   /   09   /  2017 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Χρονικό Αρχείο 

2. Αρμόδιος Υπάλληλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
 

Διεύθυνση: Λ. Στρατού 72, 59131 ΒΕΡΟΙΑ 

Πληροφορίες: Πενοπούλου Δ. 

Τηλέφωνο: 2331 353636 

Τηλεομοιότυπο (fax): 2331353698 

Ηλεκτρονική Δ/νση (Email): penopoulou d@imathia.pkm.gov.gr 
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Συγγραφή υποχρεώσεων  
ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

«Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, 

υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ημαθίας» 
 

 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής 
 

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της λήψης δειγμάτων και της εκτέλεσης των χημικών και 

μικροβιολογικών αναλύσεων στα νερά των ποταμών, ρεμάτων, γεωτρήσεων, υγρών απόβλητα 

εργοστασίων του νομού και περιβαλλοντικά δείγματα, με σκοπό αφενός τη διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας και αφετέρου την προστασία του περιβάλλοντος. 
 

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις των: 

1. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).». 

3. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α'/25-4-2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις 

Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 41633/1984 (ΦΕΚ 291Β/10-5-1984) Απόφαση Νομάρχη Ημαθίας «Περί των 

όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και 

καθορισμού των ανώτατων επιτρεπτών όρων ρυπαντών».  

6. Την Κοινή Απόφαση Νομαρχών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης και Πέλλας υπ’ αριθμ. 53480/85 (ΦΕΚ 

142Β/18-3-85) περί «ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και 

καθορισμός της ανώτερης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδία». 

7. Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-97) περί  «μέτρων και όρων για την επεξεργασία 

αστικών λυμάτων (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ). 
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Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Τεχνική περιγραφή –Τεχνικές προδιαγραφές  

2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 5ο Τόπος εκτέλεσης της εργασίας 
Οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις θα γίνονται στα αναλυτικά εργαστήρια του αναδόχου. Η 

ανάλυση θα γίνεται σε δείγματα τουλάχιστον 1,00kgr τα οποία θα λαμβάνονται με ευθύνη της Π.Ε. 

Ημαθίας και θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται (με οικονομική επιβάρυνση του αναδόχου) στη 

δηλωθείσα έδρα του εργαστηρίου, ή θα παραλαμβάνονται από υπεύθυνο του εργαστηρίου. 

Οι ποσότητες και οι συχνότητες παραλαβής των δειγμάτων εξαρτώνται από τις αυτοψίες των μελών 

του κλιμακίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας 

Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.).  
 

Άρθρο 6ο Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης, αλλά όχι πριν την 09/11/2017, με δικαίωμα μονομερούς  παράτασης από την Π.Ε. Ημαθίας  

για τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, με τις τιμές της 

υπογραφείσας σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται και οικονομικά από τη δεσμευμένη 

πίστωση. 
 

Άρθρο 7ο Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος για δειγματοληψίες καθώς και για χημικές και 

μικροβιολογικές αναλύσεις σε νερά, υγρά απόβλητα και περιβαλλοντικά δείγματα, και συγκεκριμένα θα 

πρέπει να είναι διαπιστευμένοι τουλάχιστον σε δοκιμές σε COD, BOD, pH, Αιωρούμενα στερεά SS,  

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.  Θα 

εκτελεί τις αναλύσεις των παραμέτρων που θα υποδεικνύονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Ημαθίας και του Κ.Ε.Π.ΠΕ.  έτσι ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του 

παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 2600/01. Ευθύνεται για την ακρίβεια των μετρήσεων και γενικά για την καλή 

και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την διενέργεια των ελέγχων είναι 

ευθύνη του αναδόχου.  

Το εργαστήριο θα λειτουργεί ανελλιπώς κατά την θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος), καθώς 

αποτελεί την περίοδο αιχμής των δειγματοληψιών. Η παραλαβή των δειγμάτων θα γίνεται σε συνεννόηση 

με της υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας, σημειώνεται ότι η δειγματοληψία θα διενεργείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας.  

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αποστέλλονται από τον ανάδοχο και θα παραδίδονται στη Π.Ε. 

Ημαθίας το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, ταχυδρομικώς στις παρακάτω διευθύνσεις: 

α) Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Λ. Στρατού 72, 59100, Βέροια 

ή διαδικτυακώς στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  

α) dgavraam@imathia.pkm.gov.gr 

β) vassalou.a@imathia.pkm.gov.gr  

Άρθρο 8ο Υποχρεώσεις του εντολέα 
Είναι υποχρεωμένος να ορίσει τους αρμόδιους υπαλλήλους για την επικοινωνία με τον ανάδοχο και να 

παρέχει όλα τα μέσα και στοιχεία τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης 

εργασίας. 

 

mailto:dgavraam@imathia.pkm.gov.gr
mailto:vassalou.a@imathia.pkm.gov.gr
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Άρθρο 9ο Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνεται βάσει τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που θα εκδώσει ο ανάδοχος και το οποίο 

θα παραδώσει στη Π.Ε. Ημαθίας.  
 

Άρθρο 10ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα 

της υπογραφής της σύμβασης.  
 

Άρθρο 11ο :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.   
 

Άρθρο 12ο :    Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 

επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 

ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 

Άρθρο 13: Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται σύμφωνα με το 

Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας του εντολέα. 
 

 
 

Η Συντάξασα υπάλληλος 

 

 

 

 

Πενοπούλου Δήμητρα 

Διοικητικών Γραμματέων  ΔΕ  
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

 

 

 

Μιχαλιάς Γεώργιος 

Μηχανολόγος Μηχανικός  
 

 
 

Έλαβα γνώση των διαλαμβανομένων 

στην παρούσα Εισήγηση 

Βέροια     12   /  09  /  2017 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Αρχείο 

2. Αρμόδια Υπάλληλος. 
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α/α Περιγραφή εργασίας/Αναλυόμενη παράμετρος
Αρ. 

Δειγμάτων

Τιμή  

(€)/δείγμα

ΦΠΑ 

(24%)

Κόστος 

(€)/δείγμα

Συνολικό 

Κόστος       (€)

1

Αναλύσεις σε υγρά απόβλητα εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων-υδάτινων αποδεκτών (BOD₅, 

COD, SS, pH)

120 52,681 € 12,644 65,325 7839,00

Αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων-υδάτινων 

αποδεκτών-γεωτρήσεων:

Κολοβακτηρίδια ολικά και κοπρανώδη 10,00 € 2,40 € 12,40 € 260,40 €

Ολικό Άζωτο 20,00 € 4,80 € 24,80 € 520,80 €

Λίπη-έλαια-ορυκτά έλαια 25,00 € 6,00 € 31,00 € 651,00 €

Αρσενικό 15,00 € 3,60 € 18,60 € 390,60 €

Βόριο 15,00 € 3,60 € 18,60 € 390,60 €

Κάδμιο 15,00 € 3,60 € 18,60 € 390,60 €

Χρώμιο (3) 15,00 € 3,60 € 18,60 € 390,60 €

Χρώμιο (6) 15,00 € 3,60 € 18,60 € 390,60 €

Υδράργυρος 25,00 € 6,00 € 31,00 € 651,00 €

Νικέλιο 15,00 € 3,60 € 18,60 € 390,60 €

Μόλυβδος 15,00 € 3,60 € 18,60 € 390,60 €

Διαλυμένος Χαλκός 15,00 € 3,60 € 18,60 € 390,60 €

Σελήνιο 15,00 € 3,60 € 18,60 € 390,60 €

Ολικός Ψευδάργυρος 15,00 € 3,60 € 18,60 € 390,60 €

Φώσφορος 15,00 € 3,60 € 18,60 € 390,60 €

Νιτρώδη 10,00 € 2,40 € 12,40 € 260,40 €

Νιτρικά 10,00 € 2,40 € 12,40 € 260,40 €

Ολική αμμωνία (mg/l NH

₄

) 10,00 € 2,40 € 12,40 € 260,40 €

15.000,00 €

     Μ.Ε.Π.

Η Συντάξασα υπάλληλος Ο Αναπληρωτής 

      Προϊστάμενος   Διεύθυνσης

Πενοπούλου Δήμητρα              Μιχαλιάς Γεώργιος

Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ Μηχανολόγος Μηχ/κός με Α' βαθμό 

Έλαβα γνώση των διαλαμβανομένων

στην παρούσα Εισήγηση

Βέροια        /     /  2017

            Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Διεύθυνση: Λ. Στρατού 72, 59100 ΒΕΡΟΙΑ

Πληροφορίες: Πενοπούλου Δ.

Τηλέφωνο: 2331 353636

Τηλεομοιότυπο (fax): 2331353698

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email): penopoulou d@imathia.pkm.gov.gr

Βέροια     /     /2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ:

212
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α/α Περιγραφή εργασίας/Αναλυόμενη παράμετρος
Αρ. 

Δειγμάτων

Τιμή  

(€)/δείγμα

ΦΠΑ 

(24%)

Κόστος 

(€)/δείγμα

Συνολικό 

Κόστος       (€)

1

Αναλύσεις σε υγρά απόβλητα εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων-υδάτινων αποδεκτών (BOD₅, 

COD, SS, pH, Κολοβακτηρίδια ολικά και κοπρανώδη)

120

Αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων-υδάτινων 

αποδεκτών-γεωτρήσεων: 

Κολοβακτηρίδια ολικά και κοπρανώδη

Ολικό Άζωτο

Λίπη-έλαια-ορυκτά έλαια

Αρσενικό

Βόριο

Κάδμιο

Χρώμιο (3)

Χρώμιο (6)

Υδράργυρος

Νικέλιο

Μόλυβδος

Διαλυμένος Χαλκός

Σελήνιο

Ολικός Ψευδάργυρος

Φώσφορος

Νιτρώδη

Νιτρικά

Ολική αμμωνία (mg/l NH

₄

)

0,00 €ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Διεύθυνση: Λ. Στρατού 72, 59131 ΒΕΡΟΙΑ

Πληροφορίες: Πενοπούλου Δ.

Τηλέφωνο: 2331 353636

Τηλεομοιότυπο (fax): 2331353698

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email): penopoulou d@imathia.pkm.gov.gr

Βέροια      \    \ 2017

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2 21

 

Για την εταιρεία 
 

 

 

 

 
 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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