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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32,780€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εργασίες Προσδιορισμοί
Αριθμ.
Δειγ/τω
ν (τεμ)

Τιμή
μονάδος

(€)

Δαπάνη
(€)

1. Δειγματοληψία 
επεξεργασμένων λυμάτων 
από το φρεάτιο, λίγο πριν 
την είσοδό τους στον 
υποθαλάσσιο αγωγό.

Μέτρηση BOD, COD, SS, TDS, 
NH4, NO3, NO2, ολικού Ρ, pH, 
ανθρακικά, πυριτικά, οργανικής 
ουσίας.

4,00

Μέτρηση των βαρέων μετάλλων
Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Mn, Hg, 
As, Fe.

4,00

Μικροβιολογική ανάλυση για 
ολικά και κοπρανώδη 
κολοβακτηρίδια, 
εντερόκοκκους.

4,00

2. Δειγματοληψία νερού 
στο σημείο εξόδου του 
υποθαλάσσιου αγωγού, 
τρία δείγματα σε 
απόσταση 50 μ. μεταξύ 
τους, περιμετρικά της 
σημαδούρας.

Μικροβιολογική ανάλυση 
δειγμάτων θαλασσινού νερού, 
που περιλαμβάνει ολικά 
κολοβακτηριοειδή, E. Coll, 
εντερόκοκκους.

12,00

3. Δειγματοληψία νερών 
ακτών κολύμβησης σε 5 
σημεία γειτονικών της 
περιοχής διάθεσης ακτών 
και σε ένα σημείο στα 
ανοικτά του όρμου.

Μικροβιολογική ανάλυση, που 
περιλαμβάνει ολικά 
κολοβακτηριοειδή, Ε. Coll, 
εντερόκοκκους.

24,00

4. Δειγματοληψία νερού 
από τρία βάθη στο σημείο 
εξόδου του υποθαλάσσιου 
αγωγού και σε τρία σημεία
κατά μήκος του 
διαχυτήρα.

Μέτρηση σε όλα τα δείγματα 
των αιωρούμενων στερεών και 
των θρεπτικών αλάτων 
(αμμωνίας, νιτρωδών, νιτρικών, 
φωσφορικών).

24,00

5. Μέτρηση 
θερμοαλατικών στήλης 
νερού, σε όλο το προφίλ 
από την επιφάνεια μέχρι 
τον πυθμένα, σε όλα τα 
σημεία ελέγχου κατά 
μήκος του αγωγού.

Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, 
αλατότητας και θερμοκρασίας 
του νερού.

12,00

Μέτρηση  της διαφάνειας. 12,00



6. Λήψη επιφανειακού 
ιζήματος.

Ανάλυση του ιζήματος ως προς 
τη σύστασή του σε ανθρακικά, 
πυριτικά και οργανική ουσία

2,00

Προσδιορισμός  βαρέων 
μετάλλων: Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, 
Zn, Mη, Hg, As, Fe

2,00

7. Έλεγχος της 
κατάστασης του βένθους.

Ταξινόμηση και καταγραφή των 
αντιπροσωπευτικών ζωικών και 
φυτικών ειδών του βένθους.

2,00

8. Λοιπές εργασίες πεδίου.
Υποβρύχια αυτοψία αγωγού και 
έλεγχος διαχυτήρων.

4,00

9. Πλόες και αποστολές 
για τις δειγματοληψίες.

8,00

10. Δειγματοληψία 
αφυδατωμένης ιλύος

Προσδιορισμός  βαρέων 
μετάλλων Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, 
Zn, Mη, Hg, As, Fe και ολικό 
άζωτο, ολικός φώσφορο, Ph, 
TOC %, περιεκτικότητα σε ξηρά
ουσία.

4,00

11. Μετρήσεις και έλεγχος
των εκπομπών των ΜΕΚ

Έλεγχος ως προς NOx, CO, 
άκαυστους υδρογονάνθρακες, 
θερμοκρασίας και παροχής 
καυσαερίων.

36,00

12. Έλεγχος της ποιότητας
της ατμόσφαιρας των ΕΕΛ
σε ένα σημείο, έλεγχος της
θερμοκρασίας και παροχής
των καυσαερίων των ΜΕΚ
και έλεγχος, του 
εισερχομένου προς καύση 
βιοαερίου.

Έλεγχος ποιότητας ατμόσφαιρας
των ΕΕΛ ως προς SO2, CO2, CO,
NOx, O2, H2S, CH4, ολικούς 
υδρογονάνθρακες, σωματίδια,

12,00

Ανάλυση παραγόμενου 
βιοαερίου πρίν την καύση, ως 
προς CH4, CO2, H2, N2 και H2S.

4,00

Σύνολο πλέον ΦΠΑ
ΦΠΑ 24 %
Τελική δαπάνη

Τόπος & ημερομηνία :

Ονοματεπώνυμο :

Χρόνος ισχύος της προσφοράς :

Σφραγίδα & Υπογραφή :




