
               
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         Γεζκάηη, 21/8/2019  

ΝΟΜΟ  ΓΡΔΒΔΝΩΝ Απ. Ππυη.: 5781 

ΓΗΜΟ  ΓΔΚΑΣΗ                                                 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Γ/νζη: Ανδπομάναρ 2 

Σ.Κ. 51200 Γεζκάηη 

ΣΗΛ. : 24623 51109-123 

FAX: 24623 51146         

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 

Ο Γήκνο καο πξνηίζεηαη λα ππνγξάςεη ζύκβαζε ειέγρνπ πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ηνπ 

Γήκνπ πνπ αθνξά ζηηο θάησζη ελέξγεηεο:  

 

Α. Μικροβιολογικός, θσζικοτημικός έλεγτος και ανάλσζη βαρέφν μεηάλλφν ηοσ 

πόζιμοσ νερού και ηφν αποβλήηφν ηοσ Γήμοσ 

1. Σε κηθξνβηνινγηθό έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ δηθηύσλ ύδξεπζεο ζε δίμηνη 

βάζη (Αξηζκόο απνηθηώλ ζε 22Ο C θαη ζε 37ν C, θνινβαθηεξηνεηδή, Escherichia coli 

( E.Coli ), Δληεξόθνθθνη), ζε 14 ζεκεία. 

2. Σε θπζηθνρεκηθό θαη πιήξε ρεκηθό ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ ζε εηήζια βάζη 

(Αληόληα – θαηηόληα, pH, ζνιεξόηεηα, αγσγηκόηεηα, ζθιεξόηεηα, αιθαιηθόηεηα) ζε 14 

ζεκεία .  

3. Σε αλάιπζε Β. Μεηάιισλ μία θορά ηον τρόνο (Σίδεξν, Μαγγάλην, Χεπδάξγπξν, 

Φαιθό, Μόιπβδν, Κάδκην, Φξώκην, Αξζεληθό, Υδξάξγπξν) ζε 14 ζεκεία.  

4. Σε θπζηθνρεκηθό έιεγρν απνβιήησλ ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ (pH, ακκσλία, 

νιηθό θώζθνξν, νιηθό άδσην, BOD, COD, δηαιπκέλν νμπγόλν, ιίπε έιαηα) ζε 2 

ζημεία ανά δίμηνο.  

5. Πιήξε κηθξνβηνινγηθό, θπζηθνρεκηθό θαη πιήξε ρεκηθό έιεγρν θαζώο θαη αλάιπζε 

Βαξέσλ Μεηάιισλ ζηη λίμνη ύδρεσζης ηης Γεζκάηης μία θορά ηο τρόνο. 

6. Σε δεηγκαηνιεςία θαη ζπγρξόλσο απηνςία ζηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ.  

 

Β. Έλεγτο ηφν παραγόνηφν ηης υεσδομονάδας (pseudomonas aeruginosa) και ηης 

λεγιονέλλας (legionella) ζηο νερό ανθρώπινης καηανάλφζης ζηο Κένηρο Τγείας 



Γεζκάηης (ζύμθφνα με ηην παρ. 2 ηοσ άρθρ. 11 ηης ΚΤΑ Γ1(δ) Γ.Π. 67322/19-9-2017 

(ΦΔΚ 3282 Β΄2017) ζε δύο ζημεία δύο θορές εηηζίφς.  

 

Η δαπάνη ηηρ ςπηπεζίαρ ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν 4.429,28€. Από ηα ανφηέρφ 

ποζά ηο ποζό έφς ηα  905,20€ θα βαρύνει ηον Κ.Α. 25-6277.001 με ηίηλο «Γαπάνες 

ελέγτοσ ποιόηηηας πόζιμοσ  νερού Γήμοσ Γεζκάηης» ηοσ προϋπολογιζμού ηοσ 2019 

και ηο σπόλοιπο ποζό ηφν 3.524,08€ θα βαρύνει ηον Κ.Α. 25-6277.001 με ηίηλο 

«Γαπάνες ελέγτοσ ποιόηηηας πόζιμοσ  νερού Γήμοσ Γεζκάηης» ηοσ 

προϋπολογιζμού ηοσ 2020. 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΔΙΓΟ 
ΔΡΓΑΙΧΝ  

ΜΟΝΑΓΑ 
(Σεμάτια-ημεία 
ελέγτοσ)  

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(Αριθμός 
δειγμάηφν 
/έηος)  

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ (€)  

ΓΑΠΑΝΗ (€)  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ
ΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  
 

14  84  15,00 1.260,00  

ΠΛΗΡΗ 
ΥΗΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΤΗ  
 

14  14  68,00    952,00  

ΥΗΜΙΚΗ 
(ΑΝΙΟΝΣΑ-
ΚΑΣΙΟΝΣΑ)  
 

14  14  30,00     420,00  

ΥΗΜΙΚΗ  
ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ  

2  12  55,00     660,00  

 
ΠΛΗΡΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ
ΚΟ, 
ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚ
Ο ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ 
ΥΗΜΙΚΟ 
ΔΛΔΓΥΟ 
ΚΑΘΧ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΤΗ 
ΒΑΡΔΧΝ 
ΜΔΣΑΛΛΧΝΣΗ 
ΛΙΜΝΗ 
ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ 
ΓΔΚΑΣΗ 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
100,00 

 
     
    100,00 

 
Παραηήρηζη :  
Οι δειγμαηοληυίες θα 
διενεργούνηαι από ηο 
Εργαζηήριο, άνεσ επιπλέον 
τρέφζης  

     ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ                                        3.392,00  

                                                    ΦΠΑ 24%  

---------------------------------------------------- 
                                                   814,08 
 ------------------------------------------------ 
 

                                                    ΤΝΟΛΟ                                                    4.206,08€ 

 



Β. Έλεγτο ηφν παραγόνηφν ηης υεσδομονάδας (pseudomonas aeruginosa) και ηης 

λεγιονέλλας (legionella) ζηο νερό ανθρώπινης καηανάλφζης ζηο Κένηρο Τγείας 

Γεζκάηης (ζύμθφνα με ηην παρ. 2 ηοσ άρθρ. 11 ηης ΚΤΑ Γ1(δ) Γ.Π. 67322/19-9-2017 

(ΦΔΚ 3282 Β΄2017)  

 
ΔΙΓΟ 
ΔΡΓΑΙΧΝ  

ΜΟΝΑΓΑ 
(Σεμάτια-ημεία 
ελέγτοσ)  

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(Αριθμός 
δειγμάηφν 
/έηος)  

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ (€)  

ΓΑΠΑΝΗ (€)  

ΔΛΔΓΥΟ 
ΦΔΤΓΟΜΟΝΑΓ
Α 

(pseudomonas 
aeruginosa) 

2  4 22,50 90,00  

ΔΛΔΓΥΟ 
ΛΔΓΙΟΝΔΛΛΑ 

(legionella) 

2  4 22,50 90,00  

 
Παραηήρηζη :  
Οι δειγμαηοληυίες θα 
διενεργούνηαι από ηο 
Εργαζηήριο, άνεσ επιπλέον 
τρέφζης  

     ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ                                     180,00  

                                                    ΦΠΑ 24%  

---------------------------------------------------- 
                                                   43,20 
 ------------------------------------------------ 
 

                                                    ΤΝΟΛΟ                                                    223,20€ 

 

 

 

 

Η διαδικαζία ηηρ ανάθεζηρ θα γίνει ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 2, 118 

και 120 ηος Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147/08-08-2016).  

Ππορ απόδειξη ηηρ μη ζςνδπομήρ ηυν λόγυν αποκλειζμού από διαδικαζίερ 

ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν ηυν παπ.1 και 2 ηος άπθπος 73 ηος Ν.4412/2016, 

όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 107 ηοςς Ν. 4497/17, θα ππέπει να μαρ 

πποζκομίζεηε ηα παπακάηυ δικαιολογηηικά: 

α. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος. Η ςποσπέυζη αθοπά ιδίυρ: αα) ζηιρ 

πεπιπηώζειρ εηαιπειών πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ (Δ.Π.Δ.) και πποζυπικών εηαιπειών 

(Ο.Δ. και Δ.Δ.), ηοςρ διασειπιζηέρ, ββ) ζηιρ πεπιπηώζειρ ανυνύμυν εηαιπειών 

(Α.Δ.), ηον Γιεςθύνονηα ύμβοςλο, καθώρ και όλα ηα μέλη ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος. 

β. Φοπολογική ενημεπόηηηα για κάθε νόμιμη σπήζη εκηόρ είζππαξηρ σπημάηυν. 

γ. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα για κάθε νόμιμη σπήζη εκηόρ είζππαξηρ σπημάηυν 

(άπθπο 80 παπ.2 ηος Ν.4412/2016) 



δ. Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο Βιοηεσνικό ή Δμποπικό ή Βιομησανικό Δπιμεληηήπιο 

(άπθπο 75 παπ.2 ηος Ν.4412/2016). 

ε.  Αποδεικηικά ζηοισεία ηεσνικήρ ικανόηηηαρ (ISO). (άπθπο 80 παπ.5 ηος 

Ν.4412/2016). 

ζη. Δθόζον ππόκειηαι για  νομικό ππόζυπο, αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ 

ηος νομικού πποζώπος (άπθπο 93 ηος Ν.4412/2016). 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζην Τκήκα Πξνκεζεηώλ ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα 

Γεζθάηεο έσο ηελ Πέμπηη 29/08/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηα ηει. 24623 51109-123, 110 ζηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

                                                                                   Ο Γήμαπσορ 
 

 
                      Καπαζηέπγιορ Θ. Γημήηπιορ 


