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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-
2019 (CPV: 38112100-4). 
 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 
 
1. Το ν. 3852/2010 (Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 
2. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 (Α’ 226),  «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

4. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016, (Α’ 145) «Αναλήψεις υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 
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6. Το ν. 4071/2012 (Α’ 85), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση -  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 
7. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

 
8. Τις υπ’ αριθμ. 30140 (386)/8-2-2017 (Β΄ 335) και 30110 (385)/27-1-2017 (Β΄ 390) 

Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 

 
9. Την υπ’ αριθμ. 33/2019(ΑΔΑ: 7ΜΕΡ7ΛΛ-ΛΨΟ) απόφαση του Π.Σ. που αφορά την 

έγκριση του προγράμματος προμηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2019. 
 

10. Την υπ’ αριθμ. 156/2017 απόφαση του Π.Σ. (Β’ 2142), «Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

 
11. Το με αρ. πρωτ:οικ.184832/6252/21-03-2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς (ΑΔΑΜ: 19REQ004670405). 
 

12. Το με αρ. πρωτ:οικ.427851/17724/04-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής, με το οποίο μας δίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές 
για την συντήρηση δύο γεωδαιτικών σταθμών (NIKON DTM 720 και NIKON DTM 
820) και τους απαραίτητους ελέγχους που περιλαμβάνους. 
 

13. Την αριθμ. 954/09-04-2019 (ΑΔΑ: 64ΖΥ7ΛΛ-1ΚΣ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 
αμοιβής για συντήρηση δύο γεωδαιτικών σταθμών (NIKON DTM 720 και NIKON 
DTM 820) για το έτος 2019 από τον φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε 0869 σε βάρος του 
προϋπολογισμού 2019 της ΠΕ Κιλκίς. 

 
14. Την με αρ. πρωτ.οικ.268069(2205)/24-04-2019 (α/α 2290) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης και εγκεκριμένο αίτημα, η οποία καταχωρήθηκε με αριθμό 2214 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΒΖΟ7ΛΛ-5ΔΝ και ΑΔΑΜ: 19REQ004872954). 

 
15. Την ανάγκη συντήρησης δύο γεωδαιτικών σταθμών (NIKON DTM 720 και NIKON 

DTM 820) του Τμήματος Πολιτικής Γης, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς για το έτος 2019. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
ότι προτίθεται  να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης,  για την συντήρηση 
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δύο γεωδαιτικών σταθμών (NIKON DTM 720 και NIKON DTM 820) του Τμήματος 
Πολιτικής Γης της Π.Ε Κιλκίς για το έτος 2019, από την υπογραφή της σύμβασης έως 
31-12-2019, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάση τιμής. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Κιλκίς, οικονομικού 
έτους 2019 και συγκεκριμένα τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 0869. 
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.935,48 ευρώ). 
 
1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. 
 

Με το όρο συντήρηση εννοούνται οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 
βλαβών, δύο γεωδαιτικών σταθμών (ΝΙΚΟΝ DTM 720 και ΝΙΚΟΝ DTM 820), οι 
οποίες περιλαμβάνουν τους εξής ελέγχους: 

 τρικοχλίου  
 μικροκινητήριου οριζοντίου  
 μικροκινητήριου κατακόρυφου  
 προσοφθαλμίου  
 κεντρώσεων  
 ψηφιακών αεροσταθμών  
 σφαιρικής αεροστάθμης οργάνου  
 σφαιρικής αεροστάθμης τρικοχλίου  
 αντισταθμιστή κατακορύφου  
 αντισταθμιστή οριζοντίου  
 καθετότητας αξόνων  
 κατακόρυφης γωνίας  
 οριζόντιας γωνίας  
 σύμπτωσης δέσμης και οπτικού άξονα  
 ισχύος δέσμης  
 πληκτρολογίου 
 ευθυγράμμισης χονδρικών σκοπεύσεων  
 απόστασης (prism - reflectorless) 

 
2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

 Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά), 
 Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
 Συνεταιρισμοί, 
 Κοινοπραξίες, 

 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν 
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4412/2016. 
 
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη 
νοµική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να 
περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η προμήθεια, στο 
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της προμήθειας. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της 
αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών/προμηθειών της παρούσας. 
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η οικονομική προσφορά  των υποψηφίων θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό  των 
εργασιών συντήρησης σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., έναντι του οποίου προτίθεται να 
εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος  το έργο. 
 
Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη  από την παρούσα , επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και 
θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του. 
 
Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω 
ανάθεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην 
αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις. 
 
 
 5. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους: 
 
1.Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) κατά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 79, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός 
φορέας: 

α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν 
να αποκλειστούν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 
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σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016. 
 

γ) δηλώνονται οι φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος ο υποψήφιος για 
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

 
δ) δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
ε) δηλώνεται ότι δεν υφίσταται καμία προσπάθεια εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα για στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν υπάρχει 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν. 4412/2016. 

 
στ) δηλώνεται ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016. 

 
ζ) Δηλώνεται ότι είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εφόσον 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ 
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. 

 
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 
νομικού προσώπου. 
 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 
αντιπρόσωπό τους. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 
 
6. ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για συντήρηση  
ορισμένων μόνο  από το σύνολο των εργασιών συντήρησης των δύο οργάνων. 
  
Τμηματική προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
 
 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους είτε με κατάθεση 
είτε ταχυδρομικά μέχρι και τις 19 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 
π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και 
Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς, 1ος όροφος, Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς.  
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Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η 
προσφορά θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την υπηρεσία μέχρι την παραπάνω 
ημέρα και ώρα, ανεξαρτήτως ημερομηνίας αποστολής, διαφορετικά δε θα ληφθεί 
υπόψη. 
 
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα 
ακόλουθα: 
 

Προς: 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Κιλκίς 
Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Διεύθ.: Αν. Παπανδρέου 3, Διοικητήριο, 1ος όροφος Τ.Κ. 61100, Κιλκίς. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης δύο γεωδαιτικών σταθμών (ΝΙΚΟΝ DTM 
720 και ΝΙΚΟΝ DTM 820) του Τμήματος Πολιτικής Γης, της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Κιλκίς, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-
2019. 

 
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για τρεις(3) μήνες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
εξής τηλέφωνα: 

 Για τεχνικά θέματα: στο τηλ.23413 53650 (Τμήμα Πολιτικής Γης, κα 
Δραγανίδου Γεωργία) 

 Για λοιπά θέματα: στο τηλ.23413 50157 (Υποδ/νση Οικονονικού-
Ανθρωπίνων Πόρων., Τμήμα Προμηθειών, κα Κομπινόγλου Νικολέτα). 

 
Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης 
Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς, στις 22-07-2019 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:30 π.μ.. 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υποδιεύθυνσης 
Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς και στο διαδικτυακό τόπο της 
Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Κιλκίς: www.pkm.gov.gr/ΠΕ Κιλκίς. 
 
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 
ΔΥΟ (2)ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ  
ΣΤΑΘΜΟΙ (NIKON DTM 720 
KAI ΝΙΚΟΝ DTM 820) 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

  
Φ.Π.Α 

 

  
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α 
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