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ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (Δ2) 

 

ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΤΠΟΣΑΣΙΚΟΤ: …………………………………………….. 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ:………….………………………………………………. 

 

ΑΡΙΘ.ΔΓΓΡ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ…..………… TYΠΟ ΔΡΓΑΙΑ: ……………….………. 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣ.:………………................................………………………….. 

 

AΡΙΘΜ.:……..........TAX.KIB.:……..……… ΣΗΛΔΦΩΝΟ: …………...…………… 

 

THΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΟΝ:…………………E-Mail:…………………………………….. 

 

ΩΡΔ/ΜΔΡΔ/ΜΗΝΔ ΔΡΓΑΙΑ: ………………………………………………... 

 

 

1. Πεξηγξαθή εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζην ππνζηαηηθό ζαο 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

2. Πξώηεο Τιεο 

 

ΠΡΩΣΗ ΤΛΗ ΜΟΝΑΓΑ 

(ΚG ή Lt) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΜΗΝΑ ή ΥΡΟΝΟ 

   

   

   

   

   

 

Απνζηείιεηε πιεξνθνξίεο γηα ηη πην πάλσ πξώηεο ύιεο (θπιιάδηα από 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία πνπ λα πεξηγξάθνπλ ηελ πνηόηεηα – ρεκηθή ζύζηαζε, ησλ 

πξντόλησλ απηώλ). 
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3α.  ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΔΡΟΤ: 

 

 m
3
/HMEΡA m

3
/ΜΗΝΑ m

3
/ΣΔΣΡΑΜΗΝΙΑ 

ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΚΣΤΟ    

ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΗΓΗ    

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Αριθμός Καταναλωτή της Τδατοπρομήθειας: 

    (Customer Nο)      .................................................... 

 

 

(Να επηζπλαθζεί αληίγξαθν απόδεημεο ηεο Τδαηνπξνκήζεηαο ) 

 

3β.   Τπάξρνπλ απνξξνθεηηθνί ή ζεπηηθνί ιάθθνη.  Πνηα ε ρξήζε ηνπο; 

 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

3γ.   εκεηώζηε ηελ ώξα κε ηελ κεγαιύηεξε παξαγσγή απνβιήησλ:……….. 

 

        εκεηώζηε ηελ ώξα κε ηελ ρακειόηεξε παξαγσγή απνβιήησλ ..............   

 

4(α)  Μέγηζηεο ηηκέο παξακέηξσλ απνβιήησλ 

 

Φέξεηαη εηο γλώζε ζαο όηη ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε απόξξηςε νπζηώλ ή 

απνξξηκαηηθώλ πγξώλ πνπ έρνπλ ηηκέο παξακέηξσλ πνπ μεπεξλνύλ ηηο 

κέγηζηεο ηηκέο όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ηνλ Πεξί Απνρεηεπηηθώλ 

πζηεκάησλ Νόκν θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηνπ ΑΛΑ (επηζπλάπηεηαη ν 

πίλαθαο κε ηα κέγηζηα όξηα ησλ παξακέηξσλ βηνκεραληθώλ απνξξηκαηηθώλ 

πγξώλ, ζει.4- ΝΑ ΚΡΑΣΗΔΣΔ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΔ ΣΑ ΟΡΙΑ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΓΙΚΗ Α ΔΝΗΜΔΡΩΗ) . 
 

4(β)  Να δνζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνβιήηνπ θαηά ηελ απόξξηςε ηνπ ζην 

ζύζηεκα απνρεηεύζεσλ ηνπ ΑΛΑ. 

 

Α/Α Υαξαθηεξηζηηθό Σηκή Α/Α Υαξαθηεξηζηηθό Σηκή 

1 pH  8 S.S.(mg/lt)  

2 Θεξ/ζία (
o
C)  9 Conductivity (κS/cm)  

3 Xξώκα  10 Nηηξηθά (ΝΟ3mg/lt)  

4 Οζκή  11 Φσζθνξηθά(PO4-P mg/lt)  

5 ΒΟD5(mg/lt)  12 Λίπε & Διαηα (mg/lt)  

6 COD (mg/lt)  13 Bαξέα Μέηαιια (mg/lt)  

7 Yδξόζεην (Η2S mg/lt)     

Eπηπιένλ απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ γηα ηηο πην πάλσ παξακέηξνπο (ή θαη 

επηπξόζζεηεο) θαη όηαλ απηό θξηζεί αλαγθαίν από ην ΑΛΑ, ζα πξέπεη λα 

απνζηέιινληαη ζηα γξαθεία ηνπ ΑΛΑ ζηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ ζα ζαο 

θαζνξίδνληαη. 
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Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ γηα ηηο πην πάλσ παξακέηξνπο: 

 

 YΠΑΡΥΟΤΝ        ΓΔΝ YΠΑΡΥΟΤΝ  ......             

 

Αλάινγα κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζην ππνζηαηηθό ζαο, κπνξεί λα ζαο 

δεηεζεί από ηνλ Υεκηθό ηνπ πκβνπιίνπ λα εθηειέζεηε αλαιύζεηο, ηα  απνηειέζκαηα 

ησλ νπνίσλ ζα απνζηείιεηε ζηα γξαθεία ηνπ ΑΛΑ. 

 

5. Πεξηγξάςηε, αλ ππάξρνπλ, ηα ζηεξεά απόβιεηα ηεο βηνκεραλίαο ζαο: 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

6. ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

 

Σν εξσηεκαηνιόγην πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηα αθόινπζα: 

Α) Γηάγξακκα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη δηάηαμεο κεραλεκάησλ 

Β) Γηάγξακκα ξεπκάησλ απνβιήησλ 

 

7. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Γώζηε νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο θξίλεηε απαξαίηεηεο 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

Δλδεηθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο εξγαζηώλ γηα ζύλδεζε:  ……….……………… 

 

Eξσηήζεηο από δηαρεηξηζηή: …………………………………………………………… 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

HMEΡOMHNIA: ……………  YΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ: ……………………… 


