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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

π ρ ο σ κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας 
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές

μέχρι και την Τετάρτη 07/12/2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ 
( Γενικό Πρωτόκολλο )

προκειμένου, σύμφωνα με τον Ν.4412-2016, να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η 
υπηρεσία

«Χημικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δήμου Ιωαννιτών»

Προϋπολογισμού 5.900,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

(ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.: 64.98.0020, ΑΑΥ: ΨΞΔΡΟΡΙΞ-ΠΟΑ και CPV 71620000-0)

σύμφωνα με το τεύχος που ακολουθεί και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (deyai.gr, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ενιαίο φάκελο προσφοράς, ο οποίος εκτός των 
απαιτήσεων του τεύχους θα περιέχει επίσης την οικονομική τους προσφορά σε ξεχωριστό 
κλειστό φάκελο καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

• Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, απ' όπου θα προκύπτει το συναφές 
του αντικειμένου

• Φορολογική ενημερότητα
• Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα ασφαλιστικά 

ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών, καθώς και οι 
αντίστοιχες Ασφαλιστικές Ενημερότητες

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με την μορφή της εταιρίας, τα αντίστοιχα 
ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει)

Αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα κατατεθούν με φυσική παρουσία ή θα 
αποσταλούν και θα παραδοθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ

ARISTEIDIS BARTZOKAS
Ψηφιακή Υπογραφή
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8ης Μεραρχίας 3 - Ιωάννινα 45445

26510 54500

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ-Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κοτσιάφτη Βασιλεία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 26510 62788
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη διενέργεια χημικών, μικροβιολογικών αναλύσεων 
προκειμένου να επιτευχθεί συστηματικός έλεγχος της ποιότητας του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης στο Δήμο Ιωαννιτών, προς διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Η εκτέλεση των 
παραπάνω εργασιών κρίνεται αναγκαία και επείγουσα ενώ αφορά στο οικονομικό έτος 2023 . Η 
σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΙ και βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 
64.98.0020 «Χημικές-Μικροβιολογικές εξετάσεις προϊόντων ύδρευσης-αποχέτευσης 24%» και 
ανέρχεται στο ποσό 5.900,00€ πλέον ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 
328 του Ν. 4412/2016 , με κριτήρια κατακύρωσης την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης 
της σύμβασης από τον ανάδοχο και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

CPV: 71620000-0, Υπηρεσίες αναλύσεων

Πιο συγκεκριμένα οι εργαστηριακές αναλύσεις αφορούν παρακολούθηση στις παραμέτρους (χημικές 
και μικροβιολογικές) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Γ1(δ) ΓΠοικ.67322/2017 (πόσιμο νερό) 
«Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με 
την οδηγία Ε.Ε 2015/1787 (L260, 07/10/2015) και κατήργησε την κοινή Υπουργική απόφαση 
Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/1107 2001) όπως τροποποιήθηκε και είχε ισχύ έως την 19/07/2017.

1. Παράμετροι Αναλύσεων

Είναι αναγκαία η δυνατότητα παρακολούθηση παραμέτρων του πίνακα 1 δοκιμαστικής 
παρακολούθησης 120 δειγμάτων και του πίνακα 2 ελεγκτικής παρακολούθησης 10 δειγμάτων. 
Επισημαίνεται δε ότι οι αναλύσεις θα πρέπει να διενεργούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. εγκύκλιο Δ1(δ)/ΓΠοικ.28420/5-4-2019. Οι μέθοδοι ανάλυσης που 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης, να επικυρώνονται και να τεκμηριώνονται 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025. Οι παράμετροι ελέγχου παρατίθενται στους κάτωθι 
πίνακες:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . Δοκιμαστική παρακολούθηση (Χημική & μικροβιολογική )

pH

ΧΗΜΙΚΕΣ

Αγωγιμότητα

Θολότητα

Νιτρικά

Αμμώνιο

Οσμή (Οργανοληπτικά)

Γεύση (Οργανοληπτικά)

Χρώμα

Αρ. αποικιών (22°)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Αρ. αποικιών (37°)

Κολοβακτηριοειδή

Ε. Col·

Εντερόκοκκοι

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 .Ελεγκτική παρακολούθηση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Αρ. αποικιών (22°Ο) Τριχλωροαιθυλένιο (TCE)

Αρ. αποικιών (37°Ο) Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE)

Κολοβακτηριοειδή Βενζο(α)πυρένιο

Ε. Coll

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) 
Βενζο(β)φθορανθένιο 
Βενζο(κ)φθορανθένιο 
Βενζο(9,1ι,ί)περυλένιο 
Ινδενο(1,2,3 ^)πυρένιο

Εντερόκοκκοι Βενζόλιο
Ελεύθερο (υπολειμματικό) 
χλώριο Ακρυλαμίδιο (C3H5NO)
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου 
(pH) - 25°Ο Επιχλωρυδρίνη (C3H5CIO)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 25°Ο Σύνολο Παρασιτοκτόνων

Θολερότητα
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο 
(CHBrCI2)

Χρώμα
Διβρωμοχλωρομεθάνιο 
(CHBr2CI)

Οσμή Τρι-& Τετρά-χλωροαιθυλένιο

Γεύση
Ολικός Οργανικός Ανθρακας 
(TOC)

Οξειδωσιμότητα (ΚΜηΟ4) 1,2 Διχλωροαιθάνιο(EDC)

Αργίλιο (ΑΙ) Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCI)

Αντιμόνιο (Sb)
Ολικά Τριαλογονομεθάνια 
(THM's)

Αρσενικό (As) Χλωροφόρμιο (CHCI3)

Βόριο (Β) Βρωμοφόρμιο (CHBr3)

Κάδμιο (Cd) Φθοριούχα (F)

Χρώμιο (Cr) Νιτρικά (Ν03)

Χαλκός (Cu) Νιτρώδη(Ν02)
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Σίδηρος (Fe) Αμμώνιο (ΝΗ4)

Μόλυβδος (Pb) Θειικά (S04)

Μαγγάνιο (Μη) Νάτριο (Να)

Υδράργυρος (Hg) Βρωμικά (ΒγΟ3)
Νικέλιο (Νί) Κυανιούχα (CN)

Σελήνιο (Se) Χλωριούχα (CI)

Οι δειγματοληψίες θα διενεργούνται από το προσωπικό του γραφείου ποιοτικού ελέγχου και τα 
δείγματα θα λαμβάνονται από το εργαστήριο του βιολογικού καθαρισμού κατόπιν συνεννόησης με 
τον ανάδοχο.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω παραμέτρους περιλαμβάνεται και η ασφαλής μεταφορά του 
δείγματος κατά τρόπο που να μην αλλοιώνεται παραποιείται ή συγχέεται η προέλευσή του μέχρι και 
την παραλαβή του από το εργαστήριο που θα εκτελέσει την ανάλυση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι το διάστημα μεταξύ της λήψης του δείγματος μέχρι την εκτέλεση της ανάλυσης στο εργαστήριο 
για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα είναι τέτοιο ώστε ανάλογα και με τη φύση της παραμέτρου 
που εξετάζεται να είναι εντός των περιθωρίων που ορίζουν οι κανόνες και η πρακτική ώστε να μην 
προκύπτει αμφισβήτηση του αποτελέσματος λόγω αλλοίωσης, κακής συντήρησης ή υπέρβασης 
εύλογου χρονικού περιθωρίου κατά τη μεταφορά του δείγματος.

Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο της ομάδας αλλά μεμονωμένα είδη της ομάδας 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή και βαθμολογία 
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται στο ΔΣ της ΔΕΥΑΙ, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

VASILEIA KOTSIAFTI 
23.11.2022 14:05

ΚΟΤΣΙΑΦΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΕΛ
GEORGIOS TSIMARAKIS 
23.11.2022 14:11

ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8ης Μεραρχίας 3 - Ιωάννινα 45445

26510 54500

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ-Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κοτσιάφτη Βασιλεία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 26510 62788

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Παράμετροι

ΕΙΔΟΣ
Ποσότη 

τα
Μονάδα

Κόστος 
ανά 

Δείγμα (€)

Συνολική 
Καθαρή 

Αξία

Δοκιμαστική Παρακολούθηση

(Χημική & μικροβιολογική)
120

Δείγματ 
α 30,00 3.600,00

Ελεγκτική Παρακολούθηση 10 Δείγματ 
α

230,00 2.300,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
5.900,00

ΦΠΑ 24%
1.416,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
7.316,00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

VASILEIA KOTSIAFTI 
23.11.2022 14:03

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΕΛ

GEORGIOS TS1MARAKIS 
23.11.2022 14:10

ΚΟΤΣΙΑΦΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ




