ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλέφωνο: 2132030613
FAX: 2132030630
email: moira@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 06/07/2017
Αρ. Πρωτ.: 20312

ΠΡΟΣ : Όλους τους ενδιαφεροµένους

ΘΕΜΑ: Μικροβιολογικός και χηµικός έλεγχος νερού
CPV:71620000-0) Υπηρεσίες αναλύσεων
17REQ006271978
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 104/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας «Μικροβιολογικός και χηµικός έλεγχος νερού» ,
ο ∆ήµος ∆ιονύσου θα προχωρήσει, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118
του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του
άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιµής στην ανάθεση, και στη σύναψη σύµβασης για την εν λόγω υπηρεσία, σύµφωνα µε
την 151/12.06.2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για ένα έτος στο ποσό των 16.263,84€
συµπ/νου ΦΠΑ για τις υπηρεσίες µικροβιολογικού και χηµικού ελέγχου νερού.
Σας γνωρίζουµε ότι έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 25.6142.0003 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2017 µε τίτλο “Αµοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας
του νερού ”.

Ως εκ τούτου, προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους, για την κατάθεση των αναγκαίων
δικαιολογητικών και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισµένο φάκελλο,
µέχρι τις 14/07/2017 και ώρα 12:00 µ.µ. στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση: Λ.
Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
96 του Ν.4412/2016 )

(Άρθρα 92 ,93, 94, 95 &

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να
δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονοµικός
φορέας
• ∆ε βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
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•

•
2.

3.

4.
5.

Έλαβε πλήρη γνώση των από 28.11.2016 τεχνικών προδιαγραφών του Τµήµατος
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, οι
οποίες και
αποτελουν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Η συµµετοχή του δε δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται µε το
αντικείµενο της πρόσκλησης . Η µή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισµό του
συµµετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 µηνών από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών).
Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν µαζί
µε την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία
θα αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
και θα δηλώνεται ότι τα
δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα προσκοµιστούν µε την πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
Τεχνική προσφορά
Οικονοµική προσφορά.

Χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία της σχετικής
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνοµη χρησιµοποίηση στοιχείων θα
θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. Η µη
ανταπόκριση στους όρους της σύµβασης ή πληµµελής παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών
επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου µετά από Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.4412/2016.

Συνηµµένα:
1. Η 151/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα οικονοµικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
4. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

Με εντολή ∆ηµάρχου
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ.µελέτης : 4 /2017

Μικροβιολογικός και Χηµικός Έλεγχος Νερού

Προϋπολογισµός: 13.116,00 €
Φ.Π.Α. 24%:

3.147,84€

Σύνολο ∆απάνης: 16.263,84€
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Αρ.µελέτης : 4 /2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος: Μικροβιολογικός και Χηµικός

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έλεγχος Νερού

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ.

16.263,84 € (µε Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή: Ίδιοι Πόροι
Χρήση: 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ∆ήµο ∆ιονύσου κατόπιν του υπ'άριθµ. 6036/2-32017 εγγράφου του Τµ. Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και αδειοδοτήσεων του ∆ήµου
∆ιονύσου και αναφέρεται στην δειγµατοληψία καθώς και στον χηµικό – µικροβιολογικό έλεγχο
πόσιµου νερού του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου για δώδεκα (12) µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Η σύνταξη της µελέτης, έγινε σύµφωνα µε:
•

τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α
114/08.06.2006).

•

Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

• Ο έλεγχος του νερού θα γίνει µε βάσει την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «περί ποιότητας του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης» (Φ ΕΚ 89 2/11 -7- 2001) , σε συµµόρφωση προς την οδηγία
98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998 και την
τροποποίηση της, Κ.Υ.Α. ∆ΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/2007 (Ε.τ.Κ., τ. Β΄, φ. 630/26-4-2007)
καθορίζονται οι παράµετροι εξέτασης του νερού καθώς και οι χρόνοι συλλογής των
δειγµάτων αναλόγως µε τον πληθυσµό που εξυπηρετεί κάθε ζώνη παροχής νερού. καθώς
και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει ως την ηµέρα της ανάθεσης της υπηρεσίας.
• Την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσµού από
ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016.
•

Τις εγ κ υ κλίο υ ς ∆ Υ Γ2/ οικ 4 273 6/16 -5 -14, Γ 1/Γ . Π. οικ 281 58/15 -4-2 016 &
Γ1 δ/6 220/ 13- 2-17 Υ πο υ ργεί ο Υ γείας για την " Παρ ακ ο λ ο ύθη ση τ ης Π οιό τη τας
τ ο υ Π ό σιµ ο υ Ύ δ ατ ο ς ",

• Καθώς επίσης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές λεπτοµέρειες της
εργασίας του τίτλου καθώς και τα χρηµατικά όρια που ορίζονται για της απευθείας
αναθέσεις.
• Τον κανονισµό προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου
Η εργασία περιλαµβάνει:
•

Την ∆οκ ιµ α σ τ ική π αρ ακ ολ ούθ η σ η

•

Την Ε λε γκ τ ικ ή πα ρ ακο λο ύθ η ση
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•

Την αν άλυ σ η Ρ αδ ι ενέρ γε ιας

•

Την αν άλυ σ η Βα ρέ ων Με τ ά λλ ων

•

Την ∆ει γµ α το λ ηψ ί α
Παράµετροι Ανάλυσης
Αρ. αποικιών (22οC)

Χρώµιο (Cr)
Χαλκός (Cu)

ο

Αρ. αποικιών (37 C)

1,2 ∆ιχλωροαιθάνιο
(EDC)

Κολοβακτηριοειδή

Σίδηρος (Fe)

Ολικός Οργανικός
Άνθρακας (TOC)

Βενζόλιο

Ακρυλαµίδιο
(C3H5NO)
Βινυλοχλωρίδιο
(CH2CHCl)

Επιχλωρυδρίνη
(C3H5ClO)

Ολικά
Τριαλογονοµεθάνια
(THM’s)
• Χλωροφόρµιο

E. Coli

Μόλυβδος (Pb)

(CHCl3)

• Βρωµοφόρµιο

(CHBr3)
• Βρωµοδιχλωροµεθάνι

Παρασιτοκτόνα και
σύνολο
Παρασιτοκτόνων

ο (CHBrCl2)
• ∆ιβρωµοχλωροµεθάνι

ο (CHBr2Cl)
Τρι- & Τετραχλωροαιθυλένιο
Εντερόκοκκοι

Οξειδωσιµότητα
(KΜnO4)

Μαγγάνιο (Mn)

Υδράργυρος (Hg)

•

Τριχλωροαιθυλένιο
(TCE)

•

Τετραχλωροαιθυλέ
νιο (PCE)

Βενζο(α)πυρένιο

Νιτρώδη (NO2)

Αµµώνιο (NH4)

Πολυκυκλικοί
Αρωµατικοί
Υδρογονάνθρακες
(PAH)
Συγκέντρωση
ιόντων υδρογόνου
(pH) – 25°C

•

Βενζο(β)φθορα
νθένιο

•

Βενζο(κ)φθορα
νθένιο

•

Βενζο(g,h,i)περ
υλένιο

•

Ινδενο(1,2,3
c,d)πυρένιο

Νικέλιο (Ni)

Θειικά (SO4)

Ελεύθερο
(υπολειµµατικό)
χλώριο

Σελήνιο (Se)

Οσµή

Αργίλιο (Al)

Ηλεκτρική
Αγωγιµότητα – 25°C

Νάτριο (Na)

Γεύση

Αντιµόνιο (Sb)
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Θολερότητα

Βρωµικά (BrO3)

Νιτρικά (NO3)

Αρσενικό (As)

Χρώµα

Ολικά κυανιούχα
(CN)

Κάδµιο (Cd)

Βόριο (B)

Φθοριούχα (F-)

Χλωριούχα (Cl-)

Ολική α και ολική β
ακτινοβολία

Ουράνιο 234 (234U,
Bq/L)

Λίθιο (Li)

Βηρύλλιο (Be)

Τιτάνιο (Ti)

Ουράνιο 238 (238U,
Bq/L)

Βανάδιο (V)

Κοβάλτιο (Co)

Στρόντιο (Sr)

Μολυβδαίνιο (Mo)

Κασσίτερος (Sn)

Βάριο (Ba)

Θάλιο (Tp)

Ουράνιο (U)

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 16.263,84 € µε Φ.Π.Α. 24% και θα
καλυφθεί από έσοδα του ∆ήµου. Υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό
του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2017, µε ΚΑ 25.6142.0003.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

17/3/2017

21/03./2017

24/03/2017
Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Αρ.µελέτης : 4 /2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος: Μικροβιολογικός και Χηµικός

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έλεγχος Νερού

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ.

16.263,84 € (µε Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή: Ίδιοι Πόροι
Χρήση: 2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο εργασίας
Η παρούσα µελέτη αυτή αναφέρεται στην δειγµατοληψία καθώς και στον χηµικό –
µικροβιολογικό έλεγχο πόσιµου νερού του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου για ∆ώδεκα
(12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση και η εργασία θα γίνουν σύµφωνα µε:

1.

τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ ΕΚ 11 4
Α 0 8-06 -20 06) ,

2. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

3. την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» ( Φ ΕΚ
892/1 1-7- 200 1) ,

4. Τις εγ κ υκ λίο υ ς ∆ Υ Γ 2/οικ 4 273 6/16 -5-1 4, Γ 1/Γ . Π .οικ 281 58 /15-4- 201 6 &
Γ1 δ/6 220/ 13- 2-17
Υπ ο υρ γείο
Υγεία ς
Π οιό τητ ας τ ο υ Π ό σιµ ο υ Ύ δα το ς ",

για

τη ν

" Π αρα κ ολ ο ύθ ηση

τη ς

5. την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσµού
από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016 καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει έως την
ηµέρα της ανάθεσης.
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου επιθυµεί, επί ποινή αποκλεισµού, την κάλυψη όλων των παρακάτω
τεχνικών προδιαγραφών ανά περιγραφόµενη κατηγορία.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σελίδα 7 από 21

Η εργασία ελέγχου του πόσιµου νερού θα εκτελείται έντεχνα από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις
παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εργασία περιλαµβάνει τα στάδια που αναφέρονται στη
συνέχεια.
6.

Την ∆οκ ιµ α σ τ ική π αρ ακ ολ ούθ η σ η

7.

Την Ε λε γκ τ ικ ή πα ρ ακο λο ύθ η ση

8.

Την αν άλυ σ η Ρ αδ ι ενέρ γε ιας

9.

Την αν άλυ σ η Βα ρέ ων Με τ ά λλ ων

10.

Την ∆ει γµ α το λ ηψ ί α

Οι εργασίες αυτές θα πραγµατοποιούνται σε προγραµµατισµένη βάση και θα απαιτηθούν για
όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου. Παρακάτω, αναφέρονται οι αριθµοί των
δειγµάτων που θα ληφθούν κατά την διάρκεια του έτους.

∆ηµοτική Ενότητα

Προτεινόµενη
µηνιαία συχνότητα
∆οκιµαστικής
Παρακολούθησης

Ετήσιο σύνολο
δειγµάτων ανά
δηµοτική ενότητα

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

6

72

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

3

36

ΣΤΑΜΑΤΑ

3

36

ΑΝΟΙΞΗ

4

48

∆ΡΟΣΙΑ

4

48

ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ

3

36

∆ΙΟΝΥΣΟΣ

4

48
324

ΣΥΝΟΛΟ

∆ηµοτική Ενότητα

Προτεινόµενη ετήσια συχνότητα µε τις
παραµέτρους της ελεγκτικής
παρακολούθησης – Ανάλυση Ραδιενέργειας
–
Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

1

ΣΤΑΜΑΤΑ

2

ΑΝΟΙΞΗ

1

∆ΡΟΣΙΑ

1

ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ

1

∆ΙΟΝΥΣΟΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

8

1. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης - ∆οκιµαστική Παρακολούθηση
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Η δοκιµαστική παρακολούθηση περιλαµβάνει 13 παραµέτρους και διενεργείται µε τη
µεγαλύτερη συχνότητα. Σκοπός της είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις
µεταβολής στην ποιότητα του νερού.
Στον Πίνακα 1, παραθέτουµε τις παραµέτρους που πραγµατοποιούνται στις αναλύσεις της
δοκιµαστικής παρακολούθησης σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία (ΚΥΑ 2600/2001)

Πίνακας 1: Παράµετροι ∆οκιµαστικής Παρακολούθησης
Α/α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

1

Αρ. αποικιών (22ο)

2

Αρ. αποικιών (37ο)

3

Κολοβακτηριοειδή

4

E. Coli

5

Εντερόκοκκοι

6

pH

7

Αγωγιµότητα

8

Θολότητα

9

Αµµώνιο

10

Οσµή (Οργανοληπτικά)

11

Γεύση (Οργανοληπτικά)

12

Χρώµα

13

Ελεύθερο (υπολειµµατικό) χλώριο

Θα αναλυθούν συνολικά τριακόσια είκοσι τέσσερα
(324) δείγµατα ετησίως µε τις
παραµέτρους του πίνακα 1 από διάφορα σηµεία του δικτύου ύδρευσης και γεωτρήσεων όλου του
∆ήµου ∆ιονύσου.

2. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης – Ελεγκτική Παρακολούθηση
Η ελεγκτική παρακολούθηση περιλαµβάνει 50 παραµέτρους και διενεργείται µε µικρότερη
συχνότητα. Μπορεί να διενεργηθεί εκτάκτως και κάθε φορά που διαπιστώνεται µη τήρηση ως
προς τις οριακές τιµές των παραµέτρων της δοκιµαστικής παρακολούθησης. Σκοπός της είναι να
δώσει ευκρινέστερη εικόνα από αυτή της δοκιµαστικής. Ειδικότερα, διερευνά κατά πόσον
υφίσταται ή όχι ενδεχόµενος κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και αντίστοιχη ανάγκη ανάληψης
ενεργειών αποκατάστασης.
Στον Πίνακα 2 παραθέτουµε τις παραµέτρους που πραγµατοποιούνται στις αναλύσεις της
Ελεγκτικής Παρακολούθησης και οι οποίες είναι οι εξής:
Πίνακας 2: Παράµετροι Ελεγκτικής Παρακολούθησης
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
1

Αρ. αποικιών (22οC)

26

Νάτριο (Na)

2

ο

Αρ. αποικιών (37 C)

27

Βρωµικά (BrO3)

3

Κολοβακτηριοειδή

28

Κυανιούχα (CN)
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4

Εντερόκοκκοι

29

Χλωριούχα (Cl)

5

E. Coli

30

Φθοριούχα (F)

6

Ελεύθερο (υπολειµµατικό) χλώριο

31

Νιτρικά (NO3)

7

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου
(pH) - 25°C

32

Νιτρώδη (NO2)

8

Ηλεκτρική Αγωγιµότητα - 25°C

33

Αµµώνιο (NH4)

9

Θολερότητα

34

Θειικά (SO4)

10

Χρώµα

35

Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)

11

Οσµή

36

1,2 ∆ιχλωροαιθάνιο (EDC)

12

Γεύση

37

Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl)

13

Οξειδωσιµότητα (KMnO4)

38

Ολικά Τριαλογονοµεθάνια (THM's)

14

Αργίλιο (Al)

39

Χλωροφόρµιο (CHCl3)

15

Αντιµόνιο (Sb)

40

Βρωµοφόρµιο (CHBr3)

16

Αρσενικό (As)

41

Βρωµοδιχλωροµεθάνιο (CHBrCl2)

17

Βόριο (B)

42

∆ιβρωµοχλωροµεθάνιο (CHBr2Cl)

18

Κάδµιο (Cd)

43

Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο

19
20

Χαλκός (Cu)
Χρώµιο (Cr)
Σίδηρος (Fe)

44
45

Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE)
Τριχλωροαιθυλένιο (TCE)
Βενζο(α)πυρένιο
Πολυκυκλικοί Αρωµατικοί
Υδρογονάνθρακες (PAH)

21

Μόλυβδος (Pb)

46

•

Βενζο(β)φθορανθένιο

•

Βενζο(κ)φθορανθένιο

•

Βενζο(g,h,i)περυλένιο

•

Ινδενο(1,2,3 c,d)πυρένιο

22

Μαγγάνιο (Mn)

47

Βενζόλιο

23

Υδράργυρος (Hg)

48

Ακρυλαµίδιο (C3H5NO)

24

Νικέλιο (Ni)

49

Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO)

25

Σελήνιο (Se)

50

Σύνολο Παρασιτοκτόνων

Θα αναλυθούν συνολικά οχτώ (8) δείγµατα ετησίως µε τις παραµέτρους του πίνακα 2
από διάφορα σηµεία του δικτύου ύδρευσης και γεωτρήσεων όλου του ∆ήµου σύµφωνα µε τις
οδηγίες-υποδείξεις αρµόδιου υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

3.

Αναλύσεις για ραδιενέργεια

Σύµφωνα όµως µε το
Α.γ/414/1313/2016/ 25-1-2017 έγγραφο της Ε.Ε.Α.Ε «Μέτρηση
ραδιενέργειας σε πόσιµο νερό» :
1. ∆εδοµένης της µη ύπαρξης ανθρωπογενών πηγών τριτίου στην Ελλάδα δεν απαιτείται η
πραγµατοποίηση συστηµατικών αναλύσεων τριτίου για διάστηµα δύο ετών από τη σχετική
απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε. ( 22-7-2016), δηλαδή έως τον Ιούλιο του 2018.
2. Η µέτρηση του ραδονίου προγραµµατίζεται από την Ε.Ε.Α.Ε. και δεν απαιτείται από τους
υπεύθυνους ύδρευσης.
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3. Οι υπεύθυνοι ύδρευσης οφείλουν να παρακολουθούν το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης µόνο
ως προς την ενδεικτική δόση. Η ενδεικτική δόση υπολογίζεται από τα αποτελέσµατα των
παρακάτω µετρήσεων:
1. Mέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας
2. Mέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου (U8 & U-234).
α)παρακολούθηση µέσω των ισοτόπων του ουρανίου (U-234 & U-238)
Εάν η συγκέντρωση των ισοτόπων του ουρανίου υπερβαίνει το 20 % της αντίστοιχης παράγωγης
τιµής του πίνακα της παρ. Γ.2.3 της εγκυκλίου Γ1/Γ.Π.οικ28158/15-4-2016 του Υπ. Υγείας ,
απαιτείται ανάλυση επιπρόσθετων φυσικών ραδιονουκλιδίων.
β)παρακολούθηση µέσω της ολικής α και της ολικής β ακτινοβολίας
Ως επίπεδα αναφοράς της ολικής ακτινοβολίας α και της ολικής ακτινοβολίας β ορίζονται τα 0,1
Bq/l και το 1,0 Bq/l αντίστοιχα. Εάν η ολική ακτινοβολία α υπερβαίνει το 0,1 Bq/l ή η ολική
ακτινοβολία β υπερβαίνει το 1,0 Bq/l, επιβάλλεται περαιτέρω ανάλυση για συγκεκριµένα φυσικά
ραδιονουκλίδια του πίνακα της παρ. Γ.2.3 της εγκυκλίου Γ1/Γ.Π.οικ28158/15-4-2016 του Υπ.
Υγείας.
Εάν ικανοποιούνται τα κριτήρια (α) και (β) τότε µπορεί να τεκµαίρεται ότι η ενδεικτική
δόση είναι µικρότερη από την παραµετρική τιµή του 0,1 mSv και δεν απαιτείται περαιτέρω
ραδιολογική διερεύνηση, εκτός εάν από άλλες πηγές πληροφοριών είναι γνωστή η παρουσία
συγκεκριµένων ραδιονουκλιδίων στο νερό, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τιµές
ενδεικτικής δόσης υψηλότερες από 0,1mSv.
Στον Πίνακα 3 παραθέτουµε τις παραµέτρους που πραγµατοποιούνται στις αναλύσεις
Ραδιενέργειας και οι οποίες είναι οι εξής:
Πίνακας 3: Παράµετροι Ανάλυσης Ραδιενέργειας
Παράµετροι Ανάλυσης
Ακτινοβολία Α & Β

Ουράνιο 238

Ουράνιο 234

Για τις αναλύσεις για ραδιενέργεια θα εξεταστούν ετησίως οχτώ (8) δείγµατα νερού τα
οποία θα προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου.

4. Αναλύσεις βαρέων µετάλλων
Επιπλέον των υποχρεωτικών ανωτέρω ελέγχων θα εκτελεστούν αναλύσεις για την
περιεκτικότητα του νερού σε βαρέα µέταλλα.
Στον Πίνακα 4, παραθέτουµε τις παραµέτρους θα πραγµατοποιούνται για τις αναλύσεις
βαρέων µετάλλων
Πίνακας 4: Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων
Α/Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

1

Λίθιο (Li)

2

Βηρύλλιο (Be)

3

Τιτάνιο (Ti)

4

Βανάδιο (V)

5

Κοβάλτιο (Co)

6

Στρόντιο (Sr)
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7

Μολυβδαίνιο (Mo)

8

Κασσίτερος (Sn)

9

Βάριο (Ba)

10

Θάλιο (Tp)

11

Ουράνιο (U)

Θα αναλυθούν συνολικά οχτώ (8) δείγµατα ετησίως µε τις παραµέτρους του πίνακα 4 από σηµείο
του δικτύου ύδρευσης ή γεωτρήσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Επί ποινή αποκλεισµού, το εργαστήριο που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να
είναι διαπιστευµένο µόνο από τον ΕΣΥ∆ για όλες τις παραµέτρους ∆οκιµαστικής και
Ελεγκτικής Παρακολούθησης που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι [Μέρος Α΄, Β΄, & Γ΄]
της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (εξαιρούνται οι οσµή, γεύση, η ολική ενδεικτική δόση και το
τρίτιο), τις χηµικές παραµέτρους της Ελεγκτικής Παρακολούθησης καθώς και για την
δειγµατοληψία. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξίας, το κάθε εργαστήριο που
συµµετέχει θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να τηρεί τις ανωτέρω διαπιστεύσεις.

2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Για την διαδικασία ελέγχου πόσιµου νερού της δοκιµαστικής παρακολούθησης θα πρέπει να
ανιχνεύονται οι παράµετροι των µικροβιολογικών, χηµικών στοιχείων και ενώσεων οι οποίοι
αναφέρονται στην Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ2/2600/2001 & στην τροποποιητική αυτής
[(∆ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 38295/2007 (ΦΕΚ 630Β'/2007)] και µε την µέθοδο που καθορίζουν οι
προαναφερόµενες διατάξεις.

2.2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Για την διαδικασία ελέγχου πόσιµου νερού της ελεγκτικής παρακολούθησης θα πρέπει να
ανιχνεύονται οι παράµετροι των µικροβιολογικών, χηµικών στοιχείων και ενώσεων οποίοι
αναφέρονται στην Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ2/2600/2001 & στην τροποποιητική αυτής
[(∆ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 38295/2007 (ΦΕΚ 630Β'/2007)] µε την µέθοδο που καθορίζουν οι
προαναφερόµενες διατάξεις.
2.3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Για την διαδικασία ελέγχου πόσιµου νερού για ραδιενέργεια θα ελέγχονται οι παράµετροι,
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του
πληθυσµού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016.
2.4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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Για την διαδικασία ελέγχου πόσιµου νερού των παραµέτρων των βαρέων µετάλλων που
περιγράφονται στον πίνακα 4 της τεχνικής µελέτης ο ανάδοχος θα πρέπει για όλες τις
παραµέτρους να είναι διαπιστευµένος.

2.5 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Τα αποτελέσµατα θα παραδίδονται και σε ηλεκτρονική µορφή (ηλεκτρονική αλληλογραφία
{e-mail}, ή CD-rom, κλπ), σε αρχείο (*.xls), µε τα παρατηρήσεις που πρέπει να επισηµανθούν,
από το επιστηµονικό επιτελείο του εργαστηρίου.

3. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Η ∆ειγµατοληψία θα πραγµατοποιηθεί από την Εταιρία – Ανάδοχο και για τον λόγο αυτό
θα πρέπει να διαθέτει διαπίστευση και για την δειγµατοληψία σύµφωνα µε το πρότυπο ISO
17025.
Τα σηµεία δειγµατοληψίας θα προσδιορίζονται ύστερα από συνεννόηση µε αρµόδιο υπάλληλο
του ∆ήµου ∆ιονύσου.
4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η δειγµατοληψία θα πραγµατοποιείται από το προσωπικό του Αναδόχου. Θα λαµβάνονται
δείγµατα τα οποία θα αναλύονται σε χρόνο το πολύ δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα
παραλαβής των δειγµάτων. Το κόστος της δειγµατοληψίας περιλαµβάνεται στο κόστος
αναλύσεων και ελέγχου του δείγµατος.
Ο εξοπλισµός είναι ευθύνη του αναδόχου. ∆εν θα γίνει δεκτή προσφορά αν δεν
γνωστοποιηθεί ο επιστηµονικός εξοπλισµός του εργαστηρίου.
Επίσης δεν θα γίνει δεκτή προσφορά αν δεν προσκοµισθεί βεβαίωση ότι το εργαστήριο
διαθέτει διαπίστευση ISO / IEC 17025 στις σχετικές µικροβιολογικές και χηµικές αναλύσεις
καθώς και στην δειγµατοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δεδοµένου ότι ο Ανάδοχος θα
πραγµατοποιήσει τη δειγµατοληψία.
Επιπλέον πιστοποιήσεις ISO, οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα δειγµατοληψίας ή
µεθόδους ανάλυσης των µικροβιολογικών & χηµικών παραµέτρων, θα συνεκτιµηθούν στην
προσφορά.
Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων του νερού θα παραδίδονται, από τον
ανάδοχο στην Υπηρεσία, σε έντυπη µορφή µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή µε ευκρίνεια η
µέτρηση του ελεγχόµενου στοιχείου, η ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή γι’ αυτό, καθώς επίσης
και υπογραµµισµένο µε έντονη γραφή όποιο στοιχείο µετρηθεί µε προς τα επάνω απόκλιση από
τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια.
Στο κάτω µέρος του εντύπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά, σε µορφή βεβαίωσηςυπεύθυνης δήλωσης µε αναφορά στον Ν. 1599/86 Άρθρο 8, περίληψη των εργαστηριακών
αποτελεσµάτων για την καταλληλότητα ή µη της χρήσης του δείγµατος ως πόσιµου νερού.
Τα αποτελέσµατα θα παραδίδονται σφραγισµένα και υπογεγραµµένα µε πρωτότυπη
υπογραφή από τον υπεύθυνο έναντι του νόµου ή το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου και θα
αποστέλλονται επίσης µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

17/03/2017

21/03/2017

24/03/2017
Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Αρ.µελέτης : 4 /2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος: Μικροβιολογικός και Χηµικός

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έλεγχος Νερού

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ.

16.263,84 € (µε Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή: Ίδιοι Πόροι
Χρήση: 2017
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

∆ΕΙΓΜΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

23€/τεµ

324

7.452,00€

∆ΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

278€/τεµ

8

2.224,00€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

390€/τεµ

8

3.120,000

40€/τεµ

8

320,00

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

13.116,00€

Φ.Π.Α. (24%)

3.147,84€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16.263,84€

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

17/03/2017

21/03/2017

24/03/2017
Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Αρ.µελέτης : 4 /2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος: Μικροβιολογικός και Χηµικός

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έλεγχος Νερού

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ.

16.263,84 € (µε Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή: Ίδιοι Πόροι
Χρήση: 2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο Αντικείµενο συγγραφής
1.Αντικείµενο της παρούσας συγγραφής είναι οι γενικοί όροι µε τους οποίους θα εκτελεσθεί η
εργασία µε τίτλο «Χηµικός – Μικροβιολογικός έλεγχος πόσιµου νερού του δικτύου ύδρευσης του
∆ήµου ∆ιονύσου για ∆ώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
2. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των

11.998,24€ µε ΦΠΑ 24%.

3. Υπάρχει πίστωση εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του έτους 2017, ενώ για το τµήµα της
σύµβασης που θα εκτελεστεί το έτος 2018 θα εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό
του έτους 2018.
4. Θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Η εργασία του τίτλου θα πραγµατοποιηθεί µε τις ακόλουθες διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ ΕΚ
114 Α 08- 06-2 006 ),
2. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
3. την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Φ ΕΚ
892/1 1-7- 200 1) ,
4. Τις εγ κ υκ λίο υ ς ∆ Υ Γ2 /οικ 42 736/ 16- 5-14 , Γ1/ Γ . Π. οικ2 815 8/1 5-4-2 016 &
Γ1 δ/6 220/ 13- 2-17 Υπ ο υρ γείο Υγεία ς για την " Πα ρακ ο λ ο ύθη ση τη ς
Π οιό τητ ας τ ο υ Π ό σιµ ο υ Ύ δα το ς ",
5. την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του
πληθυσµού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης, όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016 καθώς και κάθε άλλη
διάταξη που ισχύει έως την ηµέρα της ανάθεσης.
6. Των σχετικών Νόµων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που
αφορούν την ποιότητα του νερού γενικότερα, όπως αυτές ισχύουν σήµερα.
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Άρθρο 3ο Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισµός µελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη

Άρθρο 4ο Παραλαβή
Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου, όπως
αναφέρεται στις Τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη διόρθωση
ή την επανάληψη της εργασίας µέχρι την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος, χωρίς καµία
οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του Εργοδότη. Εφ’όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο
πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο εργοδότης
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και
κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντά του τρόπο.

Άρθρο 5ο Προθεσµίες – Ποινικές ρήτρες
Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές
προδιαγραφές, έχει δε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της
προµήθειας µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6ο :

Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Τα εργαστήρια που θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος, θα είναι διαπιστευµένα µόνο από τον ΕΣΥ∆
κατά ISO 17025 τόσο για τη δειγµατοληψία όσο και για αναλύσεις πόσιµου νερού.
Οι δειγµατοληψίες θα πραγµατοποιηθούν από εξειδικευµένο προσωπικό.
Οι έλεγχοι όσον αφορά στη συχνότητα και στο µέγεθος των δειγµατοληψιών θα
πραγµατοποιούνται σε συνεννόηση µε το ∆ήµο και θα επιµερίζονται χρονικά και τοπογραφικά
σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες του δικτύου και την επιστηµονική επεξεργασία των
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του έτους.
Ο εξοπλισµός θα είναι ευθύνη του Αναδόχου.
Ανάλογα µε την πορεία της επίβλεψης και της παρακολούθησης της καταλληλότητας των
υδάτων, ο Ανάδοχος, µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου, δύναται να διαφοροποιήσει
(αυξοµειώσει) τη χρονική συχνότητα και το συνολικό αριθµό δειγµατοληψιών στα επί µέρους
σηµεία υδροληψίας (δίκτυο, πηγές), εφόσον, κατά την κρίση του, αυτό επιβάλλεται για τη σωστή
και επιστηµονικά ενδεδειγµένη αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων στην ποιότητα των υδάτων,
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, οµαλή και υγειονοµικά κατάλληλη υδροδότηση

Άρθρο 7ο :

Υποχρεώσεις του εντολέα
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Ο ∆ήµος ∆ιονύσου υποχρεούται στην εξόφληση του/των τιµολογίου/ων παροχής εντός τριµήνου
από την έκδοσή τους, η οποία θα γίνεται µόνον µετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της
υπηρεσίας από την αρµόδια επιτροπή που έχει ορισθεί από το ∆ήµο.

Άρθρο 8ο Πληρωµές
Η πληρωµή της αξίας της εργασίας θα γίνει µε χρηµατικές εντολές του εργοδότη που θα
εκδοθούν µετά την παραλαβή των αποτελεσµάτων των δοικµών και βάσει σχετικής
εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής των
αποτελεσµάτων, πρακτικό ποιοτικής παραλαβής υπό της οικείας Επιτροπής και Τιµολόγιο του
Αναδόχου µετά δύο αντιγράφων.
Άρθρο 9ο :

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 10ο Σταθερότητα τιµής
Οι τιµές
δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες καθ'όλη τη διάρκεια της σύµβασης.

Άρθρο 11ο :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12ο Ενιαία ισχύς της συµβάσεως
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

17/03/2017

21/03/2017

24/3/2017
Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, µε όλα τα
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα
δηµοσιευµένου, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρµόδια
∆ιοικητική Αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δηµοσιευτεί η
σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν.
4250/2014) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες
περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης
της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του ∆.Σ. µε το οποίο να εγκρίνεται η συµµετοχή της
Εταιρείας στη συγκεκριµένη διαδικασία.
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση ∆ιοικητικής ή
∆ικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο
Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι
έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων προσκοµίζονται:
Αντίγραφο του καταστατικού του Νοµικού Προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει και των
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα
του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και
στις µεταβολές αυτού, καθώς και, συµπληρωµατικά, για τα Νοµικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που
διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του
συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως
προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της
αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα
διοίκησης αυτού.
Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκοµίζουν
υποχρεωτικά:
1. Για κάθε µέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά,
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο, συνεταιρισµός) όπως περιγράφονται ανωτέρω.
2. Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, µε το οποίο:
• Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία
• Αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος της υπηρεσίας που αναλαµβάνει
κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.
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∆ηλώνεται ότι όλα τα µέλη αναλαµβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη
για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε
τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης, εκτέλεση της προµήθειας
• ∆ηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών
της Ένωσης/Κοινοπραξίας
• Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των µελών της για τη
συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των
µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο
∆ιαγωνισµό.
•
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι:
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας
χώρας, έκδοσης τελευταίου 6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
4) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην
ένωση.
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το
ν. 1497/1984 (Α'188).
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