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                                   ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  10.06.2020
                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7802

                                         ΠΡΟΣ:
                         ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

   Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην   ανάθεση της
υπηρεσίας «εργαστηριακές  αναλύσεις  καταλληλότητας  υδάτων  κολύμβησης»,
προϋπολογισμού  1.984,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  ,  με  τη  διαδικασία  της  απ΄ευθείας
ανάθεσης  (  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016)  και  κριτήριο  κατακύρωσης την  πλέον
συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.   

Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους    παρόχους των συγκεκριμένων υπηρεσιών,  
επιθυμούν να καταθέσουν  τις προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου-
Ολύμπου  (τηλ. 2352350-136,2352350-137  Ταχ.Δ/νση : Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο ΤΚ 60200). Οι 
προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελλο, αναγράφοντας  εξωτερικά του φακέλου τα 
πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, τη φράση “προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου” , τον τίτλο 
της σύμβασης και την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, μέχρι την  
16.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.  
   

  Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις από 09.06.2020 τεχνικές
προδιαγραφές της εν λόγω υπηρεσίας. 

   Όσοι προσφέροντες οικονομικοί φορείς είναι νομικά πρόσωπα, μαζί με την προσφορά τους, θα
πρέπει  να  αποστείλουν,  για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  τα  παρακάτω
δικαιολογητικά :

  Οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ οφείλουν να καταθέσουν τ πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ
( Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
( Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ). Οι Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (   Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (  Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την
υποβολή του ).

Περισσότερες  πληροφορίες  και  ηλεκτρονικά  αντίγραφα  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  του
εντύπου οικονομικής προσφοράς  θα παρέχονται  από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου,  τηλ.
2352350-155,  2352350-148,  FAX: 2352350-167,  Ε-mail:  promi  @  dion  -  olympos  .  gr,  promi  2@  dion  -
olympos  .  gr  Αρμόδιοι υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος.

  

                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέμα : «Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης Δήμου Δίου-Ολύμπου»
Κωδικός :  30.6117.0001
Πίστωση: 2.000,00€

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθμ. H.Π. 8600/416/E103/09 (ΦΕΚ 356/Β/2009) “Ποιότητα και μέτρα

διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης…”, όπως ισχύουν, 
2. τις διαδικασίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία", όπως αυτές προκύπτουν από την

επίσημη ιστοσελίδα www.blueflag.gr/diadikasia-aktis,

και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις για το επικείμενο αίτημα (του Δήμου Δίου-Ολύμπου)
υποψηφιότητας βράβευσης με τη "Γαλάζια Σημαία" της κολυμβητικής περιοχής (ακτής) στη θέση
Πλάκα  Λιτοχώρου  (Μύλος),  θα  πρέπει  να  διενεργηθεί  ο  προβλεπόμενος  εργαστηριακός
(μικροβιολογικός)  έλεγχος  των  κολυμβητικών  υδάτων  της  περιοχής  από  διαπιστευμένο
φορέα/εργαστήριο, ως προς τις παραμέτρους e-coli και εντερόκοκκοι. Ο εργαστηριακός έλεγχος
θα  περιλαμβάνει  20  δειγματοληψίες  (περίπου  1  δείγμα/εβδομάδα),  οι  οποίες  θα
πραγματοποιηθούν  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  επίσημης  κολυμβητικής  περιόδου  και  θα
ολοκληρωθούν το αργότερο την 31/10/2020.

Επισημαίνεται ότι,
 οι  εργαστηριακές  αναλύσεις  των  μικροβιολογικών  παραμέτρων  θα  πραγματοποιηθούν

σύμφωνα  με  τα  όσα  ειδικότερα  προβλέπονται  στο  Παράρτημα  V της  Κ.Υ.Α.  αριθμ.  H.Π.
8600/416/E103/09, και

 ειδικότερα ως προς την διαπίστευση των αναλύσεων (και κατ’ επέκταση των αποτελεσμάτων
των εργαστηριακών δοκιμών) θα πρέπει να τηρούνται τα όσα σχετικά προβλέπονται τόσο στο
Ν. 4468/17 “Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες
διατάξεις” καθώς και στον κανονισμό για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης.

Σημειώνεται ότι στο κόστος διενέργειας των εργαστηριακών αναλύσεων περιλαμβάνεται και
το κόστος διενέργειας των δειγματοληψιών (από τον διαπιστευμένο φορέα/εργαστήριο στον οποίο
θα ανατεθεί η εν λόγω υπηρεσία), και υπολογίζεται στα 1.984,00 (με Φ.Π.Α.). Ειδικότερα:

Περιγραφή είδους Τιμή μονάδος Τιμή 
(εργαστηριακοί έλεγχοι) (ευρώ) Ποσότητα (ευρώ)

Εργαστηριακός έλεγχος
μικροβιολογικών παραμέτρων 

(e-coli, εντερόκοκκοι)
80 20 1.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.600,00

Φ.Π.Α. 24% 384,00

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α. 24%) 1.984,00

http://www.blueflag.gr/diadikasia-aktis


Οι  ανωτέρω  τιμές  προέκυψαν  έπειτα  από  έρευνα  αγοράς  και  έπειτα  από  σύγκριση
προσφερόμενων τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η
διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.   
 

                                         Λιτόχωρο 09.06.2020

                         O Συντάξας

                  Κων/νος Γ. Στρογγύλης
         ΠΕ Περιβάλλοντος  ( ΠΕ Χημικός )

Ο Αναπλ. Προιστάμενος
Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Μπονοβόλιας Νικόλαος
ΤΕ Πολ. Μηχανικών

                                                                      



                                  ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
                                                   για  την υπηρεσία 
                    «εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης»

Περιγραφή είδους Τιμή μονάδος Τιμή 
(εργαστηριακοί έλεγχοι) (ευρώ) Ποσότητα (ευρώ)

Εργαστηριακός έλεγχος
μικροβιολογικών παραμέτρων 

(e-coli, εντερόκοκκοι)
20

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α. 24%)

Οι υπηρεσίες που θα εκτελεστούν θα γίνουν σύμφωνα  με τις από  09.06.2020 τεχνικές
προδιαγραφές της εν λόγω ανάθεσης

                                                                      
                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                         ( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

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