
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ                                
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                         

Λάρισα,  03/06/2022 
Αριθμ. Πρωτ.: 22290  

 
 

ΠΡΟΣ: 
 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την παροχή υπηρεσιών 

ποιοτικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ και των ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας 

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας) 

καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή 

υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ και των ΣΜΑ ΠΕ 

Λάρισας ενδεικτικού προϋπολογισμού #10.763,20€# (καθαρή αξία #8.680,00€# πλέον 

ΦΠΑ 24% #2.083,20€#) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά 

τμήμα υπηρεσιών. 

Η εν λόγω σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία τμήματα ως κάτωθι: 

 ΤΜΗΜΑ 1 : Εργασίες ποιοτικού ελέγχου στερεών αποβλήτων, υδάτων, 

στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού #5.778,40€# (καθαρή αξία #4.660,00€# πλέον ΦΠΑ 24% 

#1.118,40€#) 

 ΤΜΗΜΑ 2 : Εργασίες παρακολούθησης οσμής, θορύβου, δόνησης, 

αιωρούμενων σωματιδίων και ρύπων ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού #2.752,80€# (καθαρή αξία #2.220,00€# πλέον ΦΠΑ 24% 

#532,80€#) 

 ΤΜΗΜΑ 3 : Εργασίες ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης της αιωρούμενης 

σωματιδιακής μάζας, του θορύβου και της οσμής των εγκαταστάσεων των 

ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας, ενδεικτικού προϋπολογισμού #2.232,00€# (καθαρή αξία 

#1.800,00€# πλέον ΦΠΑ 24% #432,00€#) 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για έξι μήνες.  

Οι εγκαταστάσεις για τις οποίες θα γίνουν οι αναλύσεις είναι οι κάτωθι: 

α/α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 ΧΥΤΑ Λάρισας Περιοχή Μαυρόλιθος, Γυρτώνη Δήμου Τεμπών 

2 ΣΜΑ Αγιάς  Θέση «Νταμάρι», Δ.Ε. Αγιάς Δήμου Αγιάς 





3 ΣΜΑ Ελασσόνας Θέση «Ισιώματα», Δ.Ε. Ελασσόνας Δήμου Ελασσόνας. 

4 ΣΜΑ Φαρσάλων  
Θέση «Τσουμάκα», Τ.Κ. Βαμβακούς,  Δ.Ε. 

Πολυδάμαντα, Δήμου Φαρσάλων 

 

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης έχουν ως κάτωθι: 

ΤΜΗΜΑ 1 :  Εργασίες ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης στερεών αποβλήτων, υδάτων, 

στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας  

 

Α/Α 
Μετρούμενο 

Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο 
Μέγεθος 

Συχνότητα 
Μέτρησης 

Θέση Μέτρησης /  
Αριθμός δειγμάτων 

Τιμή ανά 
δείγμα (€) 

Συνολική Τιμή 
ανά 

παράμετρο (€) 

1. 
Επιφανειακά 
ύδατα: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – 
σύνθεση: 
 όγκος 
 pH 

 TOC 
 βαρέα 

μέταλλα: Ba, 
Pb, Cd, Hg, Ni, 

Crολικό & 

εξασθενές, Cu, 
Zn, Sb, Se, Mo 

 φαινόλες 
 φθόριο 

 αρσενικό 
 πετρέλαιο / 

υδρογονάνθρα
κες 

 ΑΟΧ 

 κυανίδια 
 σουλφίδια 

 αρωματικές 
ενώσεις 

 βενζόλιο 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Είσοδος ΕΠΣ 
(Εγκατάσταση 
Προεπεξεργασίας 
Στραγγιδίων) 

2. Έξοδος ΕΠΣ 
3. Όπου και εάν 

εντοπίζονται 
απορρέοντα 
επιφανειακά ύδατα στο 
σώμα των κυψελών 
ΧΥΤΑ 

80,00 480,00 

2. Υπόγεια ύδατα: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – 
σύνθεση: 
 αγωγιμότητα 
 pH 
 TOC 
 BOD5 
 COD 
 SO4 
 NH4-N 
 βαρέα 

μέταλλα: Ba, 
Pb, Cd, Hg, Ni, 
Crολικό & 
εξασθενές, Cu, 
Zn, Sb, Se, Mo 

 φαινόλες 
 φωσφορικά 
 φθόριο 
 αρσενικό 
 πετρέλαιο / 
 υδρογονάνθρα

κες 

1 φορά / 
έτος 

1. Ανάντη της υδραυλικής 
κλίσης του υδροφόρου 
ορίζοντα (2 σημεία, εκ 
των οποίων 1 ως 
‘σημείο αναφοράς’) 

2. Κατάντη της 
υδραυλικής κλίσης του 
υδροφόρου ορίζοντα                   
(1 σημείο) 

80,00 240,00 





Μικροβιολογικές 
παράμετροι: 
 OMX @22oC 
 OMX @37oC 

 Total Coliforms 
 E. Coli 
 Enterococci 

1 φορά / 
έτος 

1. Ανάντη της 
υδραυλικής κλίσης του 
υδροφόρου ορίζοντα               
(2 σημεία, εκ των 
οποίων 1 ως ‘σημείο 
αναφοράς’) 

2. Κατάντη της 
υδραυλικής κλίσης του 
υδροφόρου ορίζοντα                 
(1 σημείο) 

40,00 120,00 

3. Στραγγίδια: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – 
σύνθεση: 
 αγωγιμότητα 

 θολερότητα 
 pΗ 

 TOC 
 BOD5 

 COD 
 SO4 

 NH4-N 

 βαρέα μέταλλα: 
Ba, Pb, Cd, Hg, 

Ni, Crολικό & 

εξασθενές, Cu, 
Zn, Sb, Se, Mo 

 φαινόλες 
 φωσφορικά 

 φθόριο 
 αρσενικό 

 πετρέλαιο / 
 υδρογονάνθρα

κες 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Είσοδος ΕΠΣ 
2. Έξοδος ΕΠΣ 
3. ΕΠΣ 

300,00 1.800,00 

Όγκος παροχής 
1 φορά / 

μήνα 

1. Είσοδος ΕΠΣ 
2. Έξοδος ΕΠΣ 
3. ΕΠΣ 

20,00 360,00 

Μικροβιολογικές 
παράμετροι: 
 Total Coliforms 
 E. Coli 

 Enterococci 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Είσοδος ΕΠΣ 
2. Έξοδος ΕΠΣ 
3. ΕΠΣ 

40,00 240,00 

4. 
Στερεά 
απόβλητα: 

Βασικές 
παράμετροι: 
 χρώμα 

 μορφή 
 οσμή 

1 φορά / 
έτος 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 
αποβλήτων ΧΥΤΑ 

20,00 20,00 

Εκπλυσιμότητα  
(L/S=2l/kg, 
L/S=10l/kg, 
Co=0,1l/kg): 
 pH 
 As 

 Ba 
 Cd 

 Crσύνολο 
 Cu 

 Hg 
 Mο 

 Ni 
 Pb 

 Sb 
 Se 

 Zn 

 Cl- 

 F- 
 SO4 

 DOC 
 TDS 

1 φορά / 
έτος 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 
αποβλήτων ΧΥΤΑ 

400,00 400,00 

mailto:@22oC
mailto:@37oC




Ποσοστιαία 
σύσταση –
κλασματοποίηση 
ανά κατηγορία 

1 φορά / 
έτος 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 
αποβλήτων ΧΥΤΑ 

1.000,00 1.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 4.660,00 

ΦΠΑ 24%  (€) 1.118,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) (€) 5.778,40 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Εργασίες παρακολούθησης οσμής, θορύβου, δόνησης, αιωρούμενων 

σωματιδίων και αερίων ρύπων ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας  

 

Α/Α 
Μετρούμενο 

Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο 
Μέγεθος 

Συχνότητα 
Μέτρησης 

Θέση Μέτρησης /  
Αριθμός δειγμάτων 

Τιμή ανά 
δείγμα (€) 

Συνολική Τιμή 
ανά 

παράμετρο (€) 

1. 
Αμαυρότητα 

καπνού: 

 Δείκτης 

αιθάλης – μέση 

τιμή οπτικής 

εκτίμησης 

αμαυρότητας 

καπνού 

1 φορά / 

τρίμηνο 

1. ΣΑΚ Βιοαερίου (Σταθμός 

Άντλησης & Καύσης 

Βιοαερίου) 

100,00 200,00 

2. 
Αιωρούμενα 

σωματίδια (σκόνη): 

 Κλάσμα PM10 

 Κλάσμα PM2,5 

 Κλάσμα PM1 

 Εισπνεύσιμη 

σωματιδιακή 

μάζα 

 Θωρακική 

σωματιδιακή 

μάζα 

 Αναπνεύσιμη 

σωματιδιακή 

μάζα 

 Ολική 

σωματιδιακή 

μάζα 

1 φορά / 

τρίμηνο 

1. Μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

2. Χώρος εκσκαφής 

χωματισμών 

150,00 600,00 

3. Αέριοι ρύποι: 

 CH4 

 CO 

 CO2 

 NMVOC 

 HCFCs 

 CFCs 

 EDC 

 DCM 

 PER 

 TCM 

 TCBs 

 1,1,1-

τριχλωροαιθάνιο 

 1,1,2,2-

τετραχλωροαιθάν

ιο 

 τριχλωροαιθυλέν

ιο 

 τριχλωρομεθάνιο 

 βινυλοχλωρίδιο 

 βενζόλιο 

1 φορά / 

έτος 1. Εγκατάσταση ΧΥΤΑ 
300,00 300,00 





4. Οσμή:  Συγκέντρωση 

οσμής 

1 φορά / 

τρίμηνο 

1. Μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

2. ΕΠΣ 

160,00 640,00 

5. Θόρυβος: 
 Στάθμη θορύβου 

1 φορά / 

τρίμηνο 

1. Μηχάνημα έργων στο 
μέτωπο ταφής 
αποβλήτων  

(έκθεση εργαζομένου σε 
8/ωρη βάση) 

2. Μηχάνημα έργων 
εκσκαφής χωματισμών 
(έκθεση εργαζομένου σε 
8/ωρη βάση) 

3. Περιμετρικά γηπέδου 

ΧΥΤΑ (4 σημεία) 

4. Σε βάθος του γηπέδου 
ΧΥΤΑ (1 σημείο) 

20,00 280,00 

6. Δόνηση:  Μέγιστη 

επιτάχυνση 

1 φορά / 

τρίμηνο 

1. Μηχάνημα έργων στο 

μέτωπο ταφής 

αποβλήτων (έκθεση 

εργαζομένου σε 8/ωρη 

βάση) 

2. Μηχάνημα έργων 

εκσκαφής χωματισμών 

(έκθεση εργαζομένου σε 

8/ωρη βάση) 

50,00 200,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 2.220,00 

ΦΠΑ 24%  (€) 532,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) (€) 2.752,80 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3: Εργασίες ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης της αιωρούμενης 

σωματιδιακής μάζας, του θορύβου και της οσμής των εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ 

Λάρισας (Κ.Α.Ε. 20.6142.054) 

 

Α/Α 
Μετρούμενο 

Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο 
Μέγεθος 

Συχνότητα 
Μέτρησης 

Θέση Μέτρησης /  
Αριθμός δειγμάτων 

Τιμή ανά 
δείγμα (€) 

Συνολική Τιμή 
ανά 

παράμετρο (€) 

1. 

Αερομεταφερόμενη 

σωματιδιακή μάζα 

(σκόνη) 

 Ολική  

 Σωματιδιακή 

Μάζα 

 Κλάσμα ΡΜ10 

 Κλάσμα ΡΜ2,5  

 Κλάσμα ΡΜ1  

 Εισπνεόμενη 

Σωματιδιακή 

Μάζα 

 Θωρακική  

 Σωματιδιακή 

Μάζα  

 Αναπνεύσιμη 

Σωματιδιακή 

Μάζα 

1 φορά / 

εξάμηνο / 

ΣΜΑ 

1. Φυλάκιο – Ζυγιστήριο  

(έκθεση εργαζομένου σε 

8ωρη βάση) 

2. Χοάνες μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων (έκθεση 

εργαζομένου σε 8ωρη 

βάση) 

100,00 600,00 





2. Θόρυβος  Στάθμη θορύβου 

1. Φυλάκιο – Ζυγιστήριο 

(έκθεση εργαζομένου σε 

8ωρη βάση) 

2. Χοάνες μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων (έκθεση 

εργαζομένου σε 8ωρη 

βάση) 

3. Περιμετρικά του γηπέδου 

των ΣΜΑ (2 σημεία) 

20,00 240,00 

3. Οσμή 
 Συγκέντρωση 

οσμής  

1. Φυλάκιο – Ζυγιστήριο 

(έκθεση εργαζομένου σε 

8ωρη βάση) 

2. Χοάνες μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων (έκθεση 

εργαζομένου σε 8ωρη 

βάση) 

160,00 960,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 1.800,00 

ΦΠΑ 24%  (€) 432,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) (€) 2.232,00 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας). Η δαπάνη για την σύμβαση θα 

καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, και βαρύνει τις με Κ.Α.: 20.6142.053, 20.6142.052 και 

20.6142.054  σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 

του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι με αριθμ. πρωτ. 22183/26.05.2022 

(ΑΔΑ: 6ΠΝ7ΟΞΨ4-803 / ΑΔΑΜ 22REQ010665181), 22184/26.05.2022 (ΑΔΑ: 

9ΨΤΛΟΞΨ4-ΛΓΖ / ΑΔΑΜ: 22REQ010665242) και 22185/26.05.2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΧΟΞΨ4-

ΛΥΞ και ΑΔΑΜ 22REQ010665295) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την 

ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και 

έλαβαν α/α 186/2022, 187/2022 και 188/2022 καταχώρησης στο μητρώο 

δεσμεύσεων του φορέα, αντίστοιχα. 

Η προς ανάθεση υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: [90714500-0] - «Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του 

περιβάλλοντος». 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 08/06/2022 και ώρα 

15:00 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο e-mail: fodsalar@otenet.gr 

mailto:fodsalar@otenet.gr




Στο θέμα της ηλεκτρονικής επιστολής θα αναγράφεται ο αριθμός ΑΔΑΜ της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.  

Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα υπηρεσιών. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει τους κάτωθι ξεχωριστούς (υπο) φακέλους:  

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου δύναται να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου 

εκπροσώπου.  

 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ  

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.  

 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν 

ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του. 

 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 

γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του.  

 
Β. Τεχνική προσφορά 
Θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία: 

1) Δήλωση για το εργαστήριο δοκιμών στο οποίο θα γίνουν οι χημικές αναλύσεις 

2) Πιστοποίηση του εργαστηρίου στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΠ), 

συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος του από το οποίο προκύπτει το επίσημο πεδίο 





εφαρμογής της διαπίστευσης που πρέπει κατ’ελάχιστον να περιλαμβάνει τις αναλύσεις της 

παρ. 2.4 του Παραρτήματος Ι της παρούσης 

 
Γ. Οικονομική προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση «ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα υπηρεσιών. 

 

                                                                                                   Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                                   ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  

 
                                                                         ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος 

  





ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του Οικονομικού Φορέα………………………………..………………………………………… 

 
ΕΔΡΑ……………………………………………….............Δ/ΝΣΗ……………………………………………………………… 

 

ΤΜΗΜΑ 1 :  Εργασίες ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης στερεών αποβλήτων, υδάτων, 

στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας  

 

Α/Α 
Μετρούμενο 

Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Αριθμός 

δειγμάτων 
Τιμή ανά δείγμα 

(€) 
Συνολική Τιμή 

(€) 

1. 
Επιφανειακά 
ύδατα: 

Φυσικοχημικές παράμετροι – 
σύνθεση: 
 όγκος 
 pH 

 TOC 
 βαρέα μέταλλα: Ba, Pb, Cd, Hg, 

Ni, Crολικό & εξασθενές, Cu, Zn, 

Sb, Se, Mo 
 φαινόλες 
 φθόριο 

 αρσενικό 
 πετρέλαιο / υδρογονάνθρακες 
 ΑΟΧ 

 κυανίδια 
 σουλφίδια 

 αρωματικές ενώσεις 
 βενζόλιο 

6 
  

2. Υπόγεια ύδατα: 

Φυσικοχημικές παράμετροι – 
σύνθεση: 
 αγωγιμότητα 
 pH 
 TOC 
 BOD5 
 COD 
 SO4 
 NH4-N 
 βαρέα μέταλλα: Ba, Pb, Cd, 

Hg, Ni, Crολικό & εξασθενές, 
Cu, Zn, Sb, Se, Mo 

 φαινόλες 
 φωσφορικά 
 φθόριο 
 αρσενικό 
 πετρέλαιο / 
 υδρογονάνθρακες 

3 
  

Μικροβιολογικές παράμετροι: 
 OMX @22oC 
 OMX @37oC 

 Total Coliforms 
 E. Coli 
 Enterococci 

3 
  

3. Στραγγίδια: 

Φυσικοχημικές παράμετροι – 
σύνθεση: 
 αγωγιμότητα 

 θολερότητα 
 pΗ 

 TOC 
 BOD5 

 COD 
 SO4 

6 
  

mailto:@22oC
mailto:@37oC




 NH4-N 

 βαρέα μέταλλα: Ba, Pb, Cd, Hg, 

Ni, Crολικό & εξασθενές, Cu, Zn, 

Sb, Se, Mo 
 φαινόλες 
 φωσφορικά 

 φθόριο 
 αρσενικό 

 πετρέλαιο / 
 υδρογονάνθρακες 

Όγκος παροχής 18 
  

Μικροβιολογικές παράμετροι: 
 Total Coliforms 
 E. Coli 

 Enterococci 

6 
  

4. 
Στερεά 
απόβλητα: 

Βασικές παράμετροι: 
 χρώμα 

 μορφή 
 οσμή 

1 
  

Εκπλυσιμότητα  
(L/S=2l/kg, L/S=10l/kg, 
Co=0,1l/kg): 
 pH 
 As 

 Ba 
 Cd 

 Crσύνολο 
 Cu 

 Hg 
 Mο 

 Ni 
 Pb 

 Sb 
 Se 

 Zn 

 Cl- 

 F- 
 SO4 

 DOC 
 TDS 

1 
  

Ποσοστιαία σύσταση –
κλασματοποίηση ανά κατηγορία 

1 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 

ΦΠΑ 24%  (€) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) (€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΤΜΗΜΑ 2: Εργασίες παρακολούθησης οσμής, θορύβου, δόνησης, αιωρούμενων 

σωματιδίων και αερίων ρύπων ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας  

 

Α/Α 
Μετρούμενο Μέσο / 

Παράμετρος 
Μετρούμενο 

Μέγεθος 
Αριθμός 

δειγμάτων 
Τιμή ανά 

δείγμα (€) 
Συνολική Τιμή 

(€) 

1. Αμαυρότητα καπνού: 

 Δείκτης αιθάλης – 

μέση τιμή οπτικής 

εκτίμησης 

αμαυρότητας 

καπνού 

2) 

  

2. 
Αιωρούμενα σωματίδια 

(σκόνη): 

 Κλάσμα PM10 

 Κλάσμα PM2,5 

 Κλάσμα PM1 

 Εισπνεύσιμη 

σωματιδιακή μάζα 

 Θωρακική 

σωματιδιακή μάζα 

 Αναπνεύσιμη 

σωματιδιακή μάζα 

 Ολική 

σωματιδιακή μάζα 

4 
  

3. Αέριοι ρύποι: 

 CH4 

 CO 

 CO2 

 NMVOC 

 HCFCs 

 CFCs 

 EDC 

 DCM 

 PER 

 TCM 

 TCBs 

 1,1,1-

τριχλωροαιθάνιο 

 1,1,2,2-

τετραχλωροαιθάνιο 

 τριχλωροαιθυλένιο 

 τριχλωρομεθάνιο 

 βινυλοχλωρίδιο 

 βενζόλιο 

1 
  

4. Οσμή: 
 Συγκέντρωση οσμής 4 

  

5. Θόρυβος: 
 Στάθμη θορύβου 14 

  

6. Δόνηση: 
 Μέγιστη επιτάχυνση 

4   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 
 

ΦΠΑ 24%  (€) 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) (€) 
 

 

 

 

 





ΤΜΗΜΑ 3: Εργασίες ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης της αιωρούμενης 

σωματιδιακής μάζας, του θορύβου και της οσμής των εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ 

Λάρισας (Κ.Α.Ε. 20.6142.054) 

 

Α/Α 
Μετρούμενο Μέσο / 

Παράμετρος 
Μετρούμενο 

Μέγεθος 
Αριθμός 

δειγμάτων 
Τιμή ανά 

δείγμα (€) 
Συνολική Τιμή 

(€) 

1. 
Αερομεταφερόμενη 

σωματιδιακή μάζα (σκόνη) 

 Ολική  

 Σωματιδιακή Μάζα 

 Κλάσμα ΡΜ10 

 Κλάσμα ΡΜ2,5  

 Κλάσμα ΡΜ1  

 Εισπνεόμενη 

Σωματιδιακή Μάζα 

 Θωρακική  

 Σωματιδιακή Μάζα  

 Αναπνεύσιμη 

Σωματιδιακή Μάζα 

6 

  

2. Θόρυβος 
 Στάθμη θορύβου 12 

  

3. Οσμή  Συγκέντρωση 

οσμής  

6 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 

ΦΠΑ 24%  (€) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) (€) 

 

 

Η Οικονομική Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για χρονικό διάστημα 

ενός  (1) μήνα από την επομένη της ημερομηνίας της πρόσκλησης.  

 

 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή) 




