
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

 

  Αρ. Μελέτης : 7/2018 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Υ∆ΑΤΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολογισµός: 11.000,00€ 

CPV 71610000-7 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η µελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών µικροβιολογικών και χηµικών αναλύσεων νερού για τα ∆ηµοτικά 

∆ιαµερίσµατα του  ∆ήµου  ∆ιρφύων-Μεσσαπίων (CPV 71610000-7 Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων σύνθεσης και 

καθαρότητας). 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των  11.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την 

σχετική πίστωση του οικονοµικού έτους 2018, Κ.Α. 25-6279.001  µε τίτλο «µικροβιολογικές και χηµικές αναλύσεις 

υδάτων».  

Η σύνταξη της µελέτης, έγινε σύµφωνα µε: 

 
1. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006). 

2. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών». 

3. Ο έλεγχος του νερού θα γίνει µε βάσει την Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322, µε ΦΕΚ 3282 / Β’ τεύχος / 19.9.2017: «Ποιότητα 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά την ηµέρα διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

4. Την ΚΥΑ1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσµού από ραδιενεργές ουσίες 

που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016. 

5. Την Εγκύκλιο ∆ΥΓ2/οικ 42736/16-5-14/Υπουργείο Υγείας για την "Παρακολούθηση της Ποιότητας του Πόσιµου 

Ύδατος” 

6. Τις  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές λεπτοµέρειες της συγκεκριµένης  παροχής 

υπηρεσίας. 

 

                                                                                                                                  Ψαχνά, 31-01-2018 

   

                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                             

         Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥΠ                                                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 

Η µελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσίας για το έτος 2018,  υπηρεσιών µικροβιολογικών και χηµικών αναλύσεων 
υδάτων για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιµου νερού  από όλες τις  ∆.Ε.  και αναλύσεων  λυµάτων του βιολογικού 
καθαρισµού του ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων . 
Συγκεκριµένα αφορά χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις από τις ∆.Ε. Μεσσαπίων και ∆ιρφύων και αναλύσεις αποβλήτων του 

ΕΕΛ Στενής του ∆ήµου ∆ιρφύων Μεσσαπίων 

 

∆.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Οι αναλύσεις αφορούν τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα: 

 

Ανάλογα µε τον πληθυσµό, ο αριθµός των δειγµάτων προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα 

 

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα, απαιτείται για την ∆ηµοτική Ενότητα Μεσσαπίων, να λαµβάνονται δείγµατα κατά τη διάρκεια του έτους 

µε τις απαιτούµενες αναλύσεις, που θα ξεκινούν από την αναγραφόµενη ελάχιστη ποσότητα, και θα µπορούν να φτάνουν τον µέγιστο 

αριθµό δειγµάτων που αναφέρεται παρακάτω. 

Η προτεινόµενη συχνότητα είναι: 



� 1 δείγµα ανά δίµηνο, για την ΟΜΑ∆Α Α σε κάθε ένα από Τ.∆. µε πληθυσµό ≤ 500 κατοίκους τα οποία θα επιλέγονται 

εναλλάξ (3 δείγµατα από τα 3 Τ.∆. τον ένα µήνα και 3 από τα υπόλοιπα 3 Τ.∆. τον άλλον µήνα) κατά τη διάρκεια του έτους. 

(6 Χ 6 = 36 δείγµατα ετησίως) 

� 1 δείγµα µηνιαίως, για την ΟΜΑ∆Α Α από κάθε ένα Τ.∆. µε πληθυσµό 500-2500 κατοίκους (1 Χ 6 Χ 12 = 72 ∆είγµατα) 

� 3 δείγµατα µηνιαίως, για την δοκιµαστική παρακολούθηση από το Τ.∆. ΨΑΧΝΩΝ (3 Χ 1 Χ 12 = 36 ∆είγµατα) και 1 δείγµα 

ετησίως για ΟΜΑ∆Α Β από το Τ.∆. ΨΑΧΝΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ: 144 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ δοκιµαστικής παρακολούθησης και 1 ∆ΕΙΓΜΑ ελεγκτικής παρακολούθησης. 

 

∆.Ε. ∆ΙΡΦΥΩΝ  

Οι αναλύσεις αφορούν τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα: 

 

 

Ανάλογα µε τον πληθυσµό, ο αριθµός των δειγµάτων προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα 

 

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα κρίνεται απαραίτητο  για την ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιρφύων, να λαµβάνονται δείγµατα κατά τη διάρκεια 

του έτους µε τις απαιτούµενες αναλύσεις, που θα ξεκινούν από την αναγραφόµενη ελάχιστη ποσότητα, και θα µπορούν να φτάνουν 

τον µέγιστο αριθµό δειγµάτων που αναφέρεται παρακάτω. Η προτεινόµενη συχνότητα είναι: 

 

� Ένα (01)  δείγµα ανά δίµηνο, για την ΟΜΑ∆Α Α σε κάθε ένα από Τ.∆. µε πληθυσµό ≤ 500 κατοίκους τα οποία θα 

επιλέγονται εναλλάξ  (4 δείγµατα από τα 4 Τ.∆. τον ένα µήνα και 4 από τα υπόλοιπα 4 Τ.∆. τον άλλον µήνα) κατά τη 

διάρκεια του έτους. (8 Χ 6 = 48 δείγµατα ετησίως) 

� Ένα (01) δείγµα µηνιαίως, για την ΟΜΑ∆Α Α  από κάθε ένα Τ.∆. µε πληθυσµό 500-2500 κατοίκους (1 Χ 6 Χ 12 = 72 

∆είγµατα) 

� Ένα (01) δείγµα ετησίως για ΟΜΑ∆Α Β από το Τ.∆. ΣΤΕΝΗ ∆ΙΡΦΥΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ: 120 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α  και 1 ∆ΕΙΓΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β . 

 
 
 Ισχύουσες διατάξεις 
 
 Η ανάθεση και η εργασία θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114 Α 08-06-2006), του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», την Γ1(δ)/ 



ΓΠ οικ.67322, µε ΦΕΚ 3282 / Β’ τεύχος / 19.9.2017: «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» , την ΚΥΑ 1057/2016, περί 

θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσµού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης, όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά την ηµέρα της ανάθεσης. 

Ο ∆ήµος ∆ιρφύων Μεσσαπίων επιθυµεί, επί ποινή αποκλεισµού, αποκλειόµενης της υπεργολαβίας, Ο ανάδοχος να είναι 

διαπιστευµένος για το σύνολο των αναλύσεων (ΟΜΑ∆Α Α, ΟΜΑ∆Α Β, Ραδιενέργεια, Βαρέα Μέταλλα, Βιολογικός Καθαρισµός) 

που περιγράφονται στην τεχνική µελέτη, από τον Ελληνικό Φορέα ∆ιαπίστευσης το ΕΣΥ∆ Α.Ε (στο πόσιµο νερό εξαιρούνται οσµή 

και γεύση). 

Για τις παραµέτρους της Ραδιενέργειας το εργαστήριο που θα αναλάβει θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένο από την ΕΕΑΕ (Εθνική 

Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας). 

 
Γενικές απαιτήσεις 

Η εργασία ελέγχου του πόσιµου νερού θα εκτελείται έντεχνα από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τη Γενική και Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εργασία περιλαµβάνει πέντε στάδια που αναφέρονται στη συνέχεια. 

1. Τις αναλύσεις της ΟΜΑ∆ΑΣ Α 

2. Τις αναλύσεις της ΟΜΑ∆ΑΣ Β 

3. Τις αναλύσεις Ραδιενέργειας 

4. Την Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων 

5. Τις αναλύσεις Βιολογικού Καθαρισµού 

 
Οι εργασίες αυτές θα πραγµατοποιούνται σε προγραµµατισµένη βάση και θα απαιτηθούν για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου 

∆ιρφύων Μεσσαπίων. Παρακάτω, αναφέρονται οι αριθµοί των δειγµάτων που θα ληφθούν κατά την διάρκεια του έτους. 

 

ΟΜΑ∆Α  Α` 
 

Στον Πίνακα 1, παραθέτουµε τις παραµέτρους που πραγµατοποιούνται στις αναλύσεις της ΟΜΑ∆ΑΣ Α  σύµφωνα µε την κείµενη 

Νοµοθεσία . 

Κατόπιν συνεννόησης του δήµου µε το εργαστήριο θα προστεθεί και η παράµετρος  Ολικού και Εξασθενούς χρωµίου. 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μικροβιολογική και Χηµική Ανάλυση Νερού – ΟΜΑ∆Α Α (Σύµφωνα µε την ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 
Β/19-9-2017)  

 

Παράµετροι Ανάλυσης 

Αερόβιοι µικροοργανισµοί στους 22οC Αγωγιµότητα 

Αερόβιοι µικροοργανισµοί στους 37οC Θολότητα 

Ολικά κολοβακτηριοειδή (coliforms) Οσµή (οργανοληπτικά) 

Escherichia coli Γεύση (οργανοληπτικά) 

Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης 

(intestinal Enterococci) 
Χρώµα 

Ελεύθερο (υπολειµµατικό) χλώριο Αµµώνιο 

pH Ολικό Χρώµιο 

Εξασθενές Χρώµιο  

 
Συνολικά Θα αναλυθούν  εκατόν είκοσι (120) δείγµατα ετησίως µε τις παραµέτρους του πίνακα 1 από διάφορα σηµεία του δικτύου 

ύδρευσης όλου του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων . 

 
 
 
 



 
ΟΜΑ∆Α Β` 
 
Στον Πίνακα 2,  παραθέτουµε τις παραµέτρους που πραγµατοποιούνται στις αναλύσεις της ΟΜΑ∆ΑΣ Β σύµφωνα µε την κείµενη 

Νοµοθεσία  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μικροβιολογική και Χηµική Ανάλυση Νερού  (Παράµετροι Οµάδας Β  σύµφωνα µε την ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ 
ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017) 

 

Παράµετροι Ανάλυσης 

Αρ. αποικιών (22οC) Χρώµιο (Cr) 
Ολικός Οργανικός Άνθρακας 
(TOC) 

Βενζόλιο 

Αρ. αποικιών (37οC) Χαλκός (Cu) 1,2 ∆ιχλωροαιθάνιο (EDC) Ακρυλαµίδιο (C3H5NO) 

Κολοβακτηριοειδή Σίδηρος (Fe) Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) 

E. Coli 
Clostridium perfrigens 
(συµπεριλαµβανοµένων 
των σπορίων) 

Ολικά Τριαλογονοµεθάνια 
(THM’s) 

• Χλωροφόρµιο (CHCl3) 

• Βρωµοφόρµιο (CHBr3)  

• Βρωµοδιχλωροµεθάνιο 
(CHBrCl2) 

• ∆ιβρωµοχλωροµεθάνιο 
(CHBr2Cl) 

Παρασιτοκτόνα και σύνολο 
Παρασιτοκτόνων 

Εντερόκοκκοι Μαγγάνιο (Mn) 

Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο 

• Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) 

• Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) 

Νιτρώδη (NO2) 

Οξειδωσιµότητα (KΜnO4) Υδράργυρος (Hg) Βενζο(α)πυρένιο Αµµώνιο (NH4) 

Συγκέντρωση ιόντων 
υδρογόνου (pH) – 25°C 

Νικέλιο (Ni) 

Πολυκυκλικοί Αρωµατικοί 
Υδρογονάνθρακες (PAH) 

• Βενζο(β)φθορανθένιο 

• Βενζο(κ)φθορανθένιο 

• Βενζο(g,h,i)περυλένιο 

• Ινδενο(1,2,3 
c,d)πυρένιο 

Θειικά (SO4) 

Ελεύθερο (υπολειµµατικό) 
χλώριο 

Σελήνιο (Se) Οσµή(οργανοληπτικά) Αργίλιο (Al) 

Ηλεκτρική Αγωγιµότητα – 
25°C 

Νάτριο (Na) Γεύση(οργανοληπτικά) Αντιµόνιο (Sb) 

Θολερότητα Βρωµικά (BrO3) Νιτρικά (NO3) Αρσενικό (As) 

Χρώµα Ολικά κυανιούχα (CN) Κάδµιο (Cd) Βόριο (B) 

Φθοριούχα (F-) Χλωριούχα (Cl-) Εξασθενές Χρώµιο (Cr6+) Μόλυβδος (Pb) 

 
 
Θα αναλυθούν συνολικά  πέντε (5) δείγµατα ετησίως µε τις παραµέτρους του πίνακα 2 από διάφορα σηµεία του δικτύου ύδρευσης 

όλου του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων   σύµφωνα µε τις οδηγίες των Τ.Υ. του ∆ήµου. 

 

 
 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Στον Πίνακα 3,  παραθέτουµε τις παραµέτρους που πραγµατοποιούνται στις αναλύσεις της ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  σύµφωνα µε την 

κείµενη Νοµοθεσία  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Αναλύσεις Ραδιενέργειας Νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

(ΚΥΑ 1057/2016) 

Παράµετρος 



Μέτρηση ολικής                α/β ακτινοβολίας 

Μέτρηση ισοτόπων του ουρανίου   (U-238 &U -234) 

Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας  

 
 
Για τις αναλύσεις για ραδιενέργεια θα εξεταστούν ετησίως 5 δείγµατα νερού τα οποία θα προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης 

των  ∆.Ε. του ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων 

 

 
 
 

 
 
 
 
Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης - Συµπληρωµατική Παρακολούθηση 

 
Στον Πίνακα 4, παραθέτουµε τις παραµέτρους που πραγµατοποιούνται στις χηµικές αναλύσεις βαρέων µετάλλων. 

 
Πίνακας 4: Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων 

 
Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

1 Λίθιο (Li) 

2 Βηρύλλιο (Be) 

3 Τιτάνιο (Ti) 

4 Βανάδιο (V) 

5 Κοβάλτιο (Co) 

6 Βάριο (Ba) 

7 Θάλιο (Tl) 

8 Ουράνιο (U) 

9 Προσδιορισµός  Επιφανειοδραστικών  Παραγόντων  (Κατιοντικά Απορρυπαντικά) 

10 Προσδιορισµός  Επιφανειοδραστικών  Παραγόντων  (Μη ιοντικά Απορρυπαντικά) 

11 Προσδιορισµός  Επιφανειοδραστικών  Παραγόντων  (Ανιονικά Απορρυπαντικά) 

 
 

Θα αναλυθούν συνολικά ένα (1) δείγµα ετησίως µε τις παραµέτρους του πίνακα 4 από το δίκτυο  ύδρευσης  του ∆ήµου ∆ιρφύων – 

Μεσσαπίων . 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
Στον Πίνακα 5, παραθέτουµε τις παραµέτρους που πραγµατοποιούνται στις χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις λυµάτων από 
τον ΕΕΛ Στενής του ∆ήµου ∆ιρφύων Μεσσαπίων 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

 
 

 
 
 

Για τις αναλύσεις βιολογικού καθαρισµού θα εξεταστούν ετησίως 6 δείγµατα λυµάτων  τα οποία θα προέρχονται από 
την έξοδο του ΕΕΛ Στενής του ∆ήµου Πύλου Νέστορος. 

 

 

ΣΗΜΕΙΟ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΕΞΟ∆ΟΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

∆είγµα βιολογικού 

καθαρισµού 

o BOD (βιολογικά απαιτούµενο οξυγόνο) 

o COD (χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο) 

o TSS (ολικά αιωρούµενα στερεά) 

o Ολικό άζωτο (άζωτο νιτρικών, άζωτο 

νιτρωδών και άζωτο Kjeldahl) 

o Αµµωνιακό άζωτο NH4 

o Fecal 

o E.coli 

o Enterococci 

6 ∆είγµατα ετησίως 



Παρατηρήσεις 
 
• Οι δειγµατοληψίες θα πραγµατοποιούνται µε µέριµνα του αναδόχου. 

• Ο εξοπλισµός µετρήσεων, αναλύσεων και δοκιµών θα είναι διακριβωµένος µε ευθύνη του αναδόχου. 

• Ο ∆ήµος ∆ιρφύων Μεσσαπίων επιθυµεί, επί ποινή αποκλεισµού, αποκλειόµενης της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας, 

το υποψήφιο εργαστήριο (ανάδοχος) να είναι διαπιστευµένο για το σύνολο των αναλύσεων (ΟΜΑ∆Α Α, ΟΜΑ∆Α Β, 

Ραδιενέργεια, Βαρέα Μέταλλα, Βιολογικός Καθαρισµός) που περιγράφονται στην τεχνική µελέτη, από τον Ελληνικό 

Φορέα ∆ιαπίστευσης  (ΕΣΥ∆ Α.Ε.) (στο πόσιµο νερό εξαιρούνται οσµή και γεύση) καθώς και για την δειγµατοληψία. Για τις 

παραµέτρους της Ραδιενέργειας το εργαστήριο που θα αναλάβει θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένο από την ΕΕΑΕ 

(Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας). 

 
 
Ειδικές απαιτήσεις 
 
ΟΜΑ∆Α Α 

Για την διαδικασία  ελέγχου πόσιµου νερού των παραµέτρων της ΟΜΑ∆ΑΣ Α, του πίνακα 1 της τεχνικής µελέτης, ο ανάδοχος  θα 

πρέπει για όλες τις παραµέτρους διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆. 

 
ΟΜΑ∆Α Β 

Για την διαδικασία  ελέγχου πόσιµου νερού των παραµέτρων της ΟΜΑ∆ΑΣ Β, του πίνακα 2 της τεχνικής µελέτης, ο ανάδοχος  θα 

πρέπει για όλες τις παραµέτρους διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆. 

 
Αναλύσεις ραδιενέργειας 

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιµου νερού για ραδιενέργεια θα ελέγχονται οι παρακάτω παράµετροι: 

• Ολική α και ολική β ακτινοβολία (Bq/l),  

• Ουράνιο 234 (
234

U, Bq/L), 

• Ουράνιο 238 (
238

U, Bq/L).  

Για τις παραµέτρους της Ραδιενέργειας το εργαστήριο που θα αναλάβει θα πρέπει να είναι διαπιστευµένο από το ΕΣΥ∆ και 

εξουσιοδοτηµένο από την ΕΕΑΕ Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας). 

Ανάλυση βαρέων µετάλλων 

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιµου νερού των παραµέτρων βαρέων µετάλλων, του πίνακα 4 της τεχνικής µελέτης, το εργαστήριο 

που θα αναλάβει  θα πρέπει για όλες τις παραµέτρους διαπιστευµένο από το ΕΣΥ∆. 

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

Για την διαδικασία ελέγχου της ορθής λειτουργίας του Εργοστασίου Βιολογικού Καθαρισµού (ΕΒΚ), θα πρέπει οι 

αναλύσεις να είναι διαπιστευµένες από το ΕΣΥ∆. 

 
Τήρηση αρχείου σε ηλεκτρονική µορφή 

Τα αποτελέσµατα θα παραδίνονται στις Υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων σε ηλεκτρονική µορφή (ηλεκτρονική 

αλληλογραφία {e-mail}, µε τις παρατηρήσεις που πρέπει να επισηµανθούν, από το επιστηµονικό επιτελείο του εργαστηρίου. 

 

                                                                                                                                                                             Ψαχνά, 31-01-2018    

  

                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                 

        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥΠ                                                                         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ                                                                        ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

                ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.                                                            ∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.  M.Sc.                    

                    ΤΕ3 µε βαθµό Α’                                                                                     ΠΕ5 µε βαθµό Α’    



 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2018  

 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Υ∆ΑΤΩΝ 

  CPV 71610000-7  

      

      

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Τιµή 
Α/Α Είδος Προµήθειας 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Μονάδος 
€ 

∆απάνη 

1 
Εργασία χηµικού – µικροβιολογικού ελέγχου για πόσιµο 
νερό µε τις παραµέτρους της ΟΜΑ∆ΑΣ Α. 

τεµάχιο 120 35,0 4.200,0  

2 
Εργασία χηµικού – µικροβιολογικού ελέγχου για πόσιµο 
νερό µε τις παραµέτρους της ΟΜΑ∆ΑΣ Β. 

τεµάχιο 5 350,0 1.750,0  

3 Μέτρηση ολικής α/β   ακτινοβολίας τεµάχιο 5 140,0 700,0  

4 Μέτρηση ισοτόπων του ουρανίου (U-238 &U -234)  τεµάχιο 5 320,0 1.600,0  

5 Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας  τεµάχιο 5 20,0 100,0  

6 Αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων τεµάχιο 1 71,0 71,0  

7 Αναλύσεις Βιολογικού καθαρισµού τεµάχιο 6 75,0 450,0  

ΣΥΝΟΛΟ 8.871,0  

ΦΠΑ 24% 2.129,0   

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 11.000,0  

      

    Ψαχνά, 31-01-2018 

      

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥΠ  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      

      

      

 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

 ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ   ∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΠΕ3 µε βαθµό Α'  ΠΕ5 µε βαθµό Α' 

 



 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

  Αρ. Μελέτης : 7/2018 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Υ∆ΑΤΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολογισµός: 11.000,00€ 

CPV 71610000-7 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείµενο Υπηρεσίας 

Η παροχή υπηρεσίας αυτή, αφορά  την παροχή υπηρεσιών µικροβιολογικών και χηµικών αναλύσεων νερού για τις  

∆ηµοτικές Ενότητες και Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του  ∆ήµου  ∆ιρφύων-Μεσσαπίων για το έτος 2018. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο
 : Ισχύουσες διατάξεις 

1.Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και 

της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα  Καλλικράτης  

3.Τις  διατάξεις  του αρθρ. 118 του  Ν.4412/2016 

4.Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006 

5.Τον  προϋπολογισµό  του  ∆ήµου  στην σχετική πίστωση του οικονοµικού έτους  2018  µε Κ.Α. 25-6279.001  µε τίτλο 

«µικροβιολογικές και χηµικές αναλύσεις υδάτων». 

6.Τις  ανάγκες  του  ∆ήµου  που  επιβάλλουν  την  προµήθεια. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3

ο 
: Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή 

Η παροχή υπηρεσίας αυτή, αφορά  την παροχή υπηρεσιών µικροβιολογικών και χηµικών αναλύσεων υδάτων για την 

παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιµου νερού στις ∆.Ε. του ∆ήµου  ∆ιρφύων-Μεσσαπίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
:  ∆ιάρκεια  

Η χρονική διάρκεια για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας, ορίζεται σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

                                                                                                                                                      Ψαχνά, 31-01-2018  

     

                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                 

                  H  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ∆ΝΣΗΣ ΤΥΠ                                                                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

                        ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ                                                                    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

                      ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.                                                      ∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.  Μ.Sc.                                         

ΤΕ3 µε βαθµό A’                                                                                ΠΕ5 µε βαθµό A’    



 

 


