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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΔΠΘ 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την «Μικροβιολογική και 

χημική ανάλυση δειγμάτων α) πόσιμου νερού β) επεξεργασμένων λυμάτων γ) Ιλύος ΕΕΛ 

δ) Θαλάσσιου αποδέκτη» CPV 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

Έχουσα υπόψη: 

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων». 

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 328 αυτού. 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980. 

 
Σας αποστέλλει πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την απευθείας ανάθεση με 

κατάθεση σφραγισμένων προσφορών, της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μικροβιολογική και 

χημική ανάλυση δειγμάτων α) πόσιμου νερού β) επεξεργασμένων λυμάτων γ) Ιλύος ΕΕΛ 

δ) Θαλάσσιου αποδέκτη», προϋπολογισμού έως του ποσού των 17.070,00 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

Απαραίτητη προυπόθεση η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, άρθρο 3, της παρούσης μελέτης. 

Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού εξόδων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α., οικονομικού έτους 2022 Κ.Α. 61.90.1300 και Κ.Α. 54.00.2990 (ΦΠΑ). Οι ποσότητες 

και η προϋπολογισθείσα αξία του προς παροχή υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες: 

mailto:directorper@deyaalex.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α 
Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού – ΟΜΑΔΑ Α 

(Σύμφωνα με ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017) 
 
 
 
 
 

Παράμετροι Ανάλυσης Κόστος ανά δείγμα Ποσότητα Συνολικό Κόστος 

Αερόβιοι μικροοργανισμοί 
στους 22οC 

 
 
 
 
 

35,00 

 
 
 
 
 

180 

 
 
 
 
 

6300 

Αερόβιοι μικροοργανισμοί 
στους 37οC 

Ολικά κολοβακτηριοειδή 
(coliforms) 
Escherichia coli 

Εντερόκοκκοι εντερικής 
προέλευσης 
(intestinal Enterococci) 

Clostridium perfrigens 
(συμπεριλαμβανομένων των 
σπορίων) 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β 
Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού – ΟΜΑΔΑ Β 

(Παράμετροι Ομάδας Β σύμφωνα με 
ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017) 

 

 

Παράμετροι Ανάλυσης 
Ποσότητα Κόστος ανά 

δείγμα 
Συνολικό 
κόστος 

Αρ. αποικιών (22οC) Χρώμιο (Cr) 
Ολικός Οργανικός Άνθρακας 
(TOC) Βενζόλιο  

 
 
 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
350,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5600 

Αρ. αποικιών (37οC) Χαλκός (Cu) 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) 

Κολοβακτηριοειδή Σίδηρος (Fe) Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) 

E. Coli Μόλυβδος (Pb) 
Ολικά Τριαλογονομεθάνια 
(THM's) Σύνολο Παρασιτοκτόνων 

Εντερόκοκκοι Μαγγάνιο (Mn) Χλωροφόρμιο (CHCl3) Νιτρώδη (NO2) 

Clostridium perfrigens 

(συμπεριλαμβανομένων των 
σπορίων) 

 

Υδράργυρος (Hg) 

 

Βρωμοφόρμιο (CHBr3) 

 

Αμμώνιο (NH4) 

Ps. aeruginosa Νικέλιο (Ni) 
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο 
(CHBrCl2) Θειικά (SO4) 

L. pneumophilla 
Οξειδωσιμότητα 
(KMnO4) 

Διβρωμοχλωρομεθάνιο 
(CHBr2Cl) Αργίλιο (Al) 

Συγκέντρωση ιόντων 
υδρογόνου (pH) - 25°C Νιτρικά (NO3) Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο Αντιμόνιο (Sb) 

Ελεύθερο (υπολειμματικό) 
χλώριο Σελήνιο (Se) Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) Αρσενικό (As) 

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 25°C Νάτριο (Na) Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) Βόριο (B) 

Θολερότητα Βρωμικά (BrO3) Βενζο(α)πυρένιο Κάδμιο (Cd) 

 

 
Χρώμα 

 

 
Κυανιούχα (CN) 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες (PAH) 

• Βενζο(β)φθορανθένιο 

• Βενζο(κ)φθορανθένιο 
• Βενζο(g,h,i)περυλένιο 
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  • Ινδενο(1,2,3 
c,d)πυρένιο 

    

Οσμή Χλωριούχα (Cl) Φθοριούχα (F)  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση δειγμάτων του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑ 

Αλεξανδρούπολης 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Εργαστηριακή ανάλυση ενός δείγματος 

λύματος στις ακόλουθες μικροβιολογικές 

παραμέτρους: 
Παράμετροι: Total Coliforms 

 
 

35,00 € 

 
 

80 

 
 

2.800,00€ 

Εργαστηριακή ανάλυση ενός δείγματος 

θαλασσινού νερού στις ακόλουθες 

μικροβιολογικές παραμέτρους: 

Παράμετροι: Total Coliforms, Escherichia 
coli, enterococcus 

 

 
25,00 € 

 

 
80 

 

 
2.000,00€ 

Εργαστηριακή ανάλυση ενός δείγματος 

ιλύος βιολογικού καθαρισμού στις 

ακόλουθες μικροβιολογικές παραμέτρους: 

Παράμετροι: Escherichia coli 

 
 

35,00 € 

 
 

4 

 
 

140,00 € 

Εργαστηριακή ανάλυση ενός δείγματος 

ιλύος βιολογικού καθαρισμού στις 

ακόλουθες παραμέτρους: 

Παράμετροι: Μέταλλα Cd, Pb, Cr tot, Ni, 
Hg, Zn, Cu 

 

 
110,00 € 

 

 
4 

 

 
440,00 € 

Εργαστηριακή ανάλυση ενός δείγματος 

ιζήματος θαλάσσης στις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

Παράμετροι: Μέταλλα Cd, Pb, Cr tot, Ni, 

Hg, Zn, Cu 

 

 
110,00 € 

 

 
4 

 

 
440,00 € 

Εργαστηριακή ανάλυση ενός δείγματος 

θαλασσινού νερού στις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

Παράμετροι: αμμωνιακά ιόντα NH4
+, 

- - 
νιτρώδη ιόντα NO2 , νιτρικά ιόντα NO3 , 

3- 
φωσφορικά ιόντα PO4 

 
 
 

60,00 € 

 
 
 

4 

 
 
 

240,00 € 

Εργαστηριακή ανάλυση ενός δείγματος 

ιλύος βιολογικού καθαρισμού στις 

ακόλουθες παραμέτρους: 

Παράμετροι: pH, Ολικό άζωτο TN, Ολικός 
- 

φώσφορος TP, νιτρικά ιόντα NO3 , οργανικά 
στερεά, ξηρά ουσία 

 
 
 

110,00 € 

 
 
 

4 

 
 
 

440,00 € 

Εργαστηριακή ανάλυση ενός δείγματος 

λύματος στις ακόλουθες παραμέτρους: 

Παράμετροι: pH,COD, Ολικό άζωτο TN, 
Ολικός φώσφορος TP, νιτρικά ιόντα NO - 

3 
+ 

(N), αμμωνιακά ιόντα ΝΗ4 (Ν), 

 

 
75,00 

 

 
6 

 

 
450,00 

ΣΥΝΟΛΟ   6.950,00€ 
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Η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μικροβιολογική και χημική ανάλυση 

δειγμάτων α) πόσιμου νερού β) επεξεργασμένων λυμάτων γ) Ιλύος ΕΕΛ δ) Θαλάσσιου 

αποδέκτη», προϋπολογισμού έως του ποσού των 18.850 ευρώ ,πλέον ΦΠΑ 24%., , είναι 

εντός των ορίων της απευθείας ανάθεσης, και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιμασία, η διενέργεια της ανάθεσης, η σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας 

σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών», όπως αυτός ισχύει, του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων». 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Προϋπολογισμός 

Το συνολοκό ποσό του προυπολογισμού σύμφωνα και με τον πιο πάνω πίνακα ανέρχεται έως 

του ποσού των 18.850 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και μπορεί να καλυφθεί από το ΚΑ 61.90.1300 και 

Κ.Α. 54.00.2990 (ΦΠΑ) του προϋπολογισμού έτους 2022 της ΔΕΥΑΑ. 

Στο ανωτέρω ποσό νοείται ότι συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, 

γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών. 

 
ΆΡΘΡΟ 3 

Περιεχόμενο προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει με ευκρίνεια: 

α) τη λέξη «Προσφορά», 

β) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), 

γ) τον τίτλο της σύμβασης, 

δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ ολογράφως και 

αριθμητικώς. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει διαφορά της προσφερόμενης τιμής 

μεταξύ του ολογράφως και του αριθμητικώς, θα υπερισχύσει η ολογραφείσα προσφερόμενη τιμή. 

. 

Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν 

την προ ΦΠΑ συμβατική αξία της υπηρεσίας. 
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Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

πρόσκλησης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της πρόσκλησης, προκειμένου να 

αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς. 

Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα 

απορρίπτεται ως ασύμφορη. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από: 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 

τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 

ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 4 

Σύμβαση 

1. Η σύμβαση καταρτίζεται μετά την κατακυρωτική απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΔΕΥΑΑ, με βάση τους όρους της πρόσκλησης, την προσφορά του αναδόχου που έγινε 

αποδεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α., και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.Επίσης μπορεί 

να περιέχει και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω 

στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

- Τις προς παροχή υπηρεσίες. 
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- Την συμφωνηθείσα τιμή. 
 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών. 
 

- Την τεχνική περιγραφή σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 
 

- Τον τρόπο παραλαβής. 
 

- Τον τρόπο πληρωμής. 
 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
 

2. Η σύμβαση υπογράφεται για τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον Πρόεδρο. Το αντικείμενο της σύμβασης 

θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό  

προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 

 
3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η υπηρεσία. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά η υπηρεσία που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 
ΆΡΘΡΟ 5 

Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 
 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από 

την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. Η παραπάνω υπηρεσία εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 

και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης. 

2. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας ΠΕΔΥΠΠΕ μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει για την 

παρακολούθηση της σύμβασης ως επιβλέποντα υπάλληλο της υπηρεσίας. 

3. Τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της  

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 
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Με εισήγηση του επιβλέποντα, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές 

προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 
 
 

 
ΆΡΘΡΟ 6 

 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης εκπόνησης μελέτης 

 
 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με 

τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

3. Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 

επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216- 

221 του Ν. 4412/2016. 

4. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται 

ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 

τις σχετικές ανάγκες. 

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
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σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Τρόπος Πληρωμής 

 
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης 
και παράδοσης των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των δειγμάτων και την έκδοση τιμολογίου. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, 

εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει και παραλάβει η 

αρμόδια επιτροπής παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο 

παραλαβής. 

ΆΡΘΡΟ 8 

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

 
1. Για κάθε πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Α., για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική των 

συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 

ίδιο δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός, 

δεν αποφαίνεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στα 

γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση  

στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης. 

 
2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

 
3. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή αντίθετα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κατά του αναδόχου,  

που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρμοδίας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή στα 

αρμόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να 

διακοπεί η παραγραφή. 

 
4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και 

του Ν. 3463/2006. 
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ΆΡΘΡΟ 9 

Τρόπος δειγματοληψίας 

 
 

Η δειγματοληψία και η μεταφορά ,των προς ανάλυση δειγμάτων πόσιμου νερού ,θα γίνει 

από το προσωπικό της ΔΕΥΑΑ και το κόστος θα επιβαρύνει τη ΔΕΥΑΑ. 

 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ.Δ.Υ.Π.Π.Ε. 

ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ 

 
 

 
ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ MSc 




