
   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Σ     ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2017. 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

(ΦΕΚ226/Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ87/Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016,ΦΕΚ-145/Α/5-8-2016 «Αναλήψεις υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες».  

5. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α΄/22-3-94 ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 

6. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α.  

7. Την με αριθ. πρωτ. 2024709/601/0026/8-4-98 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και 

εργασίες». 

8. Τις διατάξεις του N. 4013/2011-ΦΕΚ204/Α/15-9-2011 «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.» 

9. Την με αριθ.35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  «περί αύξησης 

των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.  

10. Τις αριθ.30140(386)/8-2-2017 (ΦΕΚ Β΄335) και 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ Β΄390) 

Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 

την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 

 

  

                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Ταχ.  ∆/νση    :   Αν.Παπανδρέου 3 
Τ.Κ.               :    61100-Κιλκίς 
Τηλέφωνο      :   2341350157 
Fax                 :   2341079700 
Πληροφορίες  :  Ν.Κοµπινόγλου 
E-mail            :   ni.kompinoglou@kilkis.pkm.gov.gr 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Κιλκίς 25 Ιουλίου 2017 
Αρ.Πρωτ.οικ:309227/2469 
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11.  Το άρθρο 6 παρ.14 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ». 

12. Την αρ.252/2016(ΑΔΑ:ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) απόφαση του Π.Σ που αφορά την έγκριση του 

προγράμματος προμηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Το αρ.οικ.95407/511/10-03-2017 αίτημα δαπάνης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Κιλκίς , στο οποίο αναφέρεται αναλυτική περιγραφή των 

παραμέτρων που θα εξετάζονται. 

14. Την αρ.488/28-03-2017(ΑΔΑ:Ω3897ΛΛ-Γ9Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Π.Κ.Μ με θέμα την έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης για τη διενέργεια 

εργαστηριακών αναλύσεων νερού, λυμάτων και υγρών αποβλήτων για το έτος 2017. 

15. Την αριθ. 1255/12-04-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με 

αρ.2165 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΤΑ57ΛΛ-3ΧΑ). 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ότι προτίθεται  να προβεί σε απευθείας ανάθεση, μετά από τις  οικονομικές   προσφορές, που 

θα κατατεθούν,   για τις υπηρεσίες εργαστηριακών αναλύσεων νερών, λυμάτων και υγρών 

αποβλήτων για το έτος 2017 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται στο ποσό των  

6.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Η  δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0879 και φορέα 721 του οικονομικού έτους 2017. 

    Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

  Οι εργαστηριακές αναλύσεις λυμάτων, υγρών αποβλήτων και νερού που πρόκειται να   

πραγματοποιηθούν για το έτος 2017, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παραμέτρους που θα 

εξετάζονται:       

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α                ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Τιμή 

1 Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού μικροβιολογικές αναλύσεις - 

Σύνολο αερόβιων μικροοργανισμών 22ο C, Σύνολο αερόβιων 

μικροοργανισμών 37ο C, Escherichia coli (E coli), Εντερόκοκκοι, 

Ολικά κολοβακτηριοειδή. 

 

2 Μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού για ανίχνευση 

Λεγεωνέλλας 

 

3 Μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού για ανίχνευση 

Pseudomonas aeruginosa. 
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4 
Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού χημικές αναλύσεις  - 

Aγωγιμότητα, pH, αλκαλικότητα, χλωριόντα, σκληρότητα, 

ασβέστιο, νιτρώδη, νιτρικά, αμμωνία, φωσφορικά, θειικά, 

εξασθενές χρώμιο, μαγνήσιο, κυανυούχα, βόριο, φθόριο, 

βαρέα μέταλλα: μόλυβδος, νικέλιο, χρώμιο, κάδμιο, μαγγάνιο, 

αρσενικό, αλουμίνιο, σίδηρος, χαλκός, ψευδάργυρος, κάλιο, 

υδράργυρος, οσμή, θολερότητα. 

 

5 Ποιοτικός έλεγχος νερού κολυμβητικών δεξαμενών (pH, 

χλωριούχα, αλκαλικότητα, συν. Αερόβιων Μικροοργανισμών 

37ο C, κολοβακτηριοειδή, E.Coli, Στρεπτόκοκκοι κοπράνων, 

Clostridium perf. συμπεριλαμβανομένων των σπορίων, 

Pseudomonas aeruginosa, Σταφυλόκκοκος παθογόνος) 

 

6 Ποιοτικός έλεγχος λυμάτων (pH, B.O.D.5, C.O.D., Αιωρούμενα 

στερεά, Ολικά κολοβακτηριοειδή, Κολοβακτηριοειδή 

κοπράνων, Αγωγιμότητα, Νιτρικά, Νιτρώδη, Χρώμα, 

Ψευδάργυρος – Μόλυβδος, Χρώμιο εξασθενές, Χλωριούχα). 

 

7 Ποιοτικός έλεγχος επιφανειακών νερών (Διαλυμένο οξυγόνο -% 

κορεσμού-, pH, Αιωρούμενα στερεά, B.O.D.5, Ολικός 

φώσφορος, Νιτρώδη, Νιτρικά, Αμμωνία, Ολικό υπολειμματικό 

χλώριο, Ολικός ψευδάργυρος, Διαλυμένος χαλκός). 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 Ειδικά για το Τμήμα 4 ο υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει πίνακα με αναλυτικές τιμές ανά 

παράμετρο, διότι κατά περίπτωση θα γίνεται ανάλυση για ορισμένες μόνο παραμέτρους και όχι 

για όλες. Για κάθε τυχόν ζητούμενη ανάλυση πέραν των αναφερομένων στο παράρτημα Ι θα 

προηγείται έγγραφη συνεννόηση και συναποδοχή. 

 

     Τα εργαστήρια τα οποία μπορούν να εκτελούν συμβάσεις εργαστηριακών αναλύσεων και 

γίνονται αποδεκτά στην παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να είναι διαπιστευμένα ως προς όλες 

τις ανωτέρω παραμέτρους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε), το οποίο έχει 

οριστεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.765/2008. Τα εργαστήρια που θα συμμετέχουν στην 

πρόσκληση θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαπίστευσης στο επίσημο πεδίο εφαρμογής 

του οποίου να αναφέρεται ότι είναι διαπιστευμένα σε δοκιμές σε λύματα και νερά. 

Συγκεκριμένα, πέραν της γενικής διαπίστευσης, θα πρέπει να καταθέσουν το επίσημο πεδίο 

εφαρμογής και διαπίστευσης όπου θα αναφέρονται οι διαπιστευμένες μέθοδοι που 

πραγματοποιούνται στο εργαστήριο για το σύνολο των παραμέτρων που ζητούνται από την 

παρούσα.  
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                                                  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

         Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών 

(πίνακες 1,2,3,4,5,6,7). 

Προσφορά που θα περιλαμβάνει μέρος μόνο των εργασιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους 

υποψηφίους και αν πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση. 

 Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.       

 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. 

Για κάθε τυχόν ζητούμενη ανάλυση πέραν των ανωτέρω θα προηγείται έγγραφη συνεννόηση και 

συναποδοχή. 

                                     3.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

    Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν εντός σφραγισμένου φακέλου που 

θα περιλαμβάνει:  

1) Φάκελο με τα στοιχεία της πρόσκλησης σφραγισμένο που θα περιλαμβάνει την συνολική 

οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου για το σύνολο των παραπάνω εργασιών 

καθώς και δεσμευτικό χρόνο παράδοσης των αποτελεσμάτων 

2)  Φάκελο με τα στοιχεία της πρόσκλησης σφραγισμένο που θα περιλαμβάνει: 

α) τα πιστοποιητικά διαπίστευσης που αναφέρονται παραπάνω καθώς και οποιαδήποτε 

έγγραφα και δικαιολογητικά κρίνεται ότι θα βοηθήσουν την Υπηρεσία μας να έχει σαφή εικόνα 

της προσφοράς και του εργαστηρίου 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι: 

• Το εργαστήριο θα λειτουργεί ανελλιπώς κατά την θερινή περίοδο (Ιούλιο-Αύγουστο) 

καθώς αποτελεί περίοδο αιχμής των δειγματοληψιών. 

• Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται και θα ξεκινά η αναλυτική διαδικασία σύμφωνα με 

τις διαπιστευμένες μεθόδους αυθημερόν μετά την δειγματοληψία. 

γ): Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι: 

• Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της απάτης, 

δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, 
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συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή από κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

• Δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή είναι Κρατικός Φορέας. 

• Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. 

• Θα προσκομίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να 

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 

 

                                                   4.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

      Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 

μέχρι και τις 04-08-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.,  στο γραφείο του Τμήματος 

Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Κιλκίς,1ο όροφο, Αν. 

Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.      

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο   

τηλ.23413 50157 (Υποδ/νση Οικον-Αθρ.Πόρων., Τμήμα Προμηθειών, κα Κομπινόγλου Νικολέτα). 

     Η παρούσα  να αναρτηθεί  στο δικτυακό τόπο www.pkm.gov.gr /ΠΕ Κιλκίς.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

 

 

                                                                                            ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙ∆ΗΣ 
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