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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 
70007 Μάλια 
� (28970)  32407 
Fax (28970)  34005 
e-mail: info@malia-deyam.gr 
Πληρ.  

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.  : 5506/17-10-2014 

 

.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., κ. Αργυράκης Νικόλαος, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό 

µε σφραγισµένες τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, µε συµπλήρωση τιµολογίου και 

αξιολόγηση µε κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά για την 

ανάθεση της εργασίας µε τίτλο:  

 

 «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης, εκροών ΕΕΛ και υδροφόρου στα πεδία 

διάθεσης των εκροών» 

 

Αντικείµενο της ανατεθείσας εργασίας είναι η διενέργεια δειγµατοληψιών και χηµικών – 

µικροβιολογικών αναλύσεων στο νερό των δικτύων ύδρευσης στις πηγές υδροληψίας, στις 

εκροές των ΕΕΛ και στον υδροφόρο στα πεδία διάθεσης των εκροών. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των € 59.694,00 (χωρίς 

Φ.Π.Α. 23%) και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 31 / 10 / 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 

(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. (Βιολογικός 

Καθαρισµός Μαλίων, Περιοχή «Λούτρες», Μάλια), από την αρµόδια Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού. 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν 

οργανωµένα εργαστήρια µε ελάχιστο καθορισµένο από τα τεύχη του διαγωνισµού πεδίο  

διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.∆. ή άλλο αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του 

εξωτερικού, στις εργαστηριακές αναλύσεις των παραµέτρων νερού. Σε περίπτωση που το 

πεδίο διαπίστευσης του διαγωνιζόµενου δεν καλύπτει το σύνολο των προβλεπόµενων 

εργαστηριακών παραµέτρων, επιτρέπεται µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα τεύχη του 

∆ιαγωνισµού η συνεργασία µε άλλο διαπιστευµένο στις παραµέτρους αυτές εργαστήριο. 
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 Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, δηλαδή  1.194,00 €. 

Τα  συµβατικά  τεύχη  της  µελέτης  βρίσκονται  στη  διάθεση  των ενδιαφεροµένων και 

µπορούν να παραλαµβάνονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες και µέχρι την Πέµπτη 30/10/2014 και ώρα  14.00 (Βιολογικός Καθαρισµός 

Μαλίων, Περιοχή «Λούτρες», Μάλια.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στoν κ. 

Παπαδακάκη Κων/νο, Μηχ/γο Μηχ/κό Τ.Ε στo τηλ.: 28970-32407, Fax 28970-34005. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

 

Αργυράκης Νικόλαος 
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