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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς  07 Νοεμβρίου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 698697 (4080) 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ   
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ   

 
Ταχ. Δ/νση : Αν Παπανδρέου 3 ΠΡΟΣ: Οικονομικούς Φορείς 
Ταχ. Κώδικας : 61100  ΚΙΛΚΙΣ   
Πληροφορίες : Στυλιανός  Κωνσταντινίδης 

 
  

Τηλέφωνο : 2341 353254    
Fax                   : 23410 79714   
e-mail : st.konstantinidis@kilkis.pkm.gov.gr   
      

    
ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο   

«Παροχή υπηρεσίας για τον εργαστηριακό έλεγχο των Δημοσίων Έργων                           
της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Κιλκίς» 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ   
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 283 παρ. 3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α. όπως είχαν ορισθεί». 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

(ΦΕΚ/226/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 81320 
& 77909 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης  
και αφορούν την «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας                              
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Β’/4302/30.12.2016). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ147/Α/8-8-2016). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α ́/2014),                    
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α ́/2015). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
(ΦΕΚ145/Α/2016). 

6. Την με αριθμό οικ.30140(386)/ 27-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,                            
στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 335/Β/2017). 

7. Το με Α.Π. 289948 (1525)/ 08-05-2019 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς, 
με θέμα την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 24.800,00€                 
(με ΦΠΑ 24%) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για τον εργαστηριακό 
έλεγχο των Δημοσίων Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Κιλκίς»                   
(αρχικό αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ004960925 2019-05-16)                 

8. Την με α/α 3002/05-07-2019 (ΑΔΑ:6ΞΗ57ΛΛ-ΣΥΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης                          
της Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση 
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πίστωσης συνολικού ύψους 24.800,00€ (με ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 03.390.9822.002.01 
(2135ΚΙΛ001ΙΔΠ19) 

9. Την ανάγκη για αξιόπιστους και ολοκληρωμένους εργαστηριακούς ελέγχους των δημοσίων    
έργων που εκτελεί η Υπηρεσία μας 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118                 
του Ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για τον εργαστηριακό 
έλεγχο των Δημοσίων Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Κιλκίς». 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
στο γενικό σύνολο της δαπάνης βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) . 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα υποβάλλει την χαμηλότερη τιμή στο γενικό 
σύνολό της δαπάνης. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Κιλκίς οικονομικού έτους 2019,                      
και ειδικότερα τον Φορέα 390 με ΚΑΕ 9822.002.01 (νέος κωδικός έργου: 2135ΚΙΛ001ΙΔΠ19),                
όπου έχει δεσμευθεί πίστωση 24.800,00€ (με ΦΠΑ 24%).  
 
1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
H παρούσα πρόσκληση αφορά στην παροχή υπηρεσίας για διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών,               
με τις οποίες θα προσδιορίζεται η ποιοτική εκτέλεση των εργασιών που πραγματοποιούνται σε 
δημόσια έργα, τα οποία επιβλέπει η Υπηρεσία μας.  
Όλες οι εργαστηριακές δοκιμές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα ισχύοντα πρότυπα ΕΛΟΤ 
ΕΝ, που σημαίνει ότι το τυποποιητικό έγγραφο είναι εθνικό πρότυπο, υιοθετημένο από αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό (ΕΝ). 
Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν οι παρακάτω εργαστηριακές δοκιμές: 
 

α/α  Συνοπτική περιγραφή εργαστηριακής 
δοκιμής Πρότυπο Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 

ΟΜΑΔΑ 1:   ΤΟΜΕΑΣ Β' - ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ   

1 Μελέτη σύνθεσης ασφαλτοµίγµατος EN 12697-35 τεμ. 15 

2 ∆ειγµατοληψία πυρήνων ασφαλτομίγματος  ΕΝ 12697-27 τεμ. 200 

3 Προσδιορισμός ποσοστού ασφάλτου  EN 12697-1                  τεμ. 15 

4 Κοκκομετρική ανάλυση αδρανών EN 12697-2 τεμ. 15 

5 Προσδιορισμός μέγιστης πυκνότητας  EN 12697-5 τεμ. 15 

6 Προσδιορισμός φαινόµενης πυκνότητας   EN 12697-6 τεμ. 15 

7 ∆οκιµή υδρεµποτισµού  EN 12697-12 τεμ. 10 

8 Δοκιμή Marshall EN 12697-34         τεμ. 10 
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ΟΜΑΔΑ 2:  ΤΟΜΕΑΣ Γ' -  ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ   
                    & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   

9 Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος ΕΝ 12350-1 τεμ. 30 

10 Συντήρηση και θραύση κυβικών δοκιμίων 
σκυροδέματος ΕΝ 12390-3 τεμ. 30 

          

ΟΜΑΔΑ 3:   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

11 Μεταφορά εξοπλισμού και προσωπικού 
εκτός εργαστηρίου για δειγματοληψίες  - χλμ.    2.900,00    

 
 
2.  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα υποβολής προσφορών - συμμετοχής έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
αυτών τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον επικαιροποιημένο κατάλογο ιδιωτικών 
εργαστηρίων που εποπτεύονται  και αδειοδοτούνται από το ΥΠ.Υ.ΜΕ./ Γ.Γ.Υ./ Γ.Δ.Π.Μ.Α/ 
Κ.Ε.Δ.Ε. (Δ23)/ ΤΜΗΜΑ Ε.Λ.Ε.Δ.Σ.Ο.Μ.Ε (ΦΕΚ 1450Β/ 05-06-2014) στους τομείς Β (υλικών 
οδών και οδοστρωμάτων) & Γ (τσιμέντου, σκυροδέματος & τεχνικών υλικών). 
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή                 
για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα  
να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής,                            
εάν της ανατεθεί  η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία 
για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι                                  
της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών               
της παρούσας. 
 
3.   ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
Ο σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, 
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 
1)  «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά,              

όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση (άρθρο 4). 
2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του Αναδόχου, όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση (άρθρο 6). 
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 
 
4.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να προσκομίσουν αυτοί που κατά το άρθρο 2                        
της παρούσας δικαιούνται να υποβάλλουν προσφορές είναι τα παρακάτω:  
1)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι : 

α)   έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 
β)  πληροί όλα τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης, 
γ) ότι η προσφορά τους ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες                               

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, 
δ)  αναλαμβάνει να παράσχει την υπηρεσία όπως περιγράφεται στο σχετικό Παράρτημα Ι 

2)  Ποινικό μητρώο ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική  
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά 
ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας                  
και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
α)  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(O.E., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές, 
β)   στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα    

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε περίπτωση, που δεν προσκομιστεί Ποινικό μητρώο, θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη 
Δήλωση του Νόμου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι θα προσκομιστεί κατά                           
την υπογραφή της σύμβασης. 

3) Έναρξη επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. από όπου να προκύπτει η έναρξη                                  
της δραστηριότητας στο αντικείμενο καθώς και ότι παραμένει σε ισχύ (απαιτείται πρόσφατη 
εκτύπωση μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ). 

4)   Φορολογική ενημερότητα 
5)    Ασφαλιστική ενημερότητα 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 (Εγγυήσεις), για συμβάσεις αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ) ίσης 
ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 
στον διαγωνισμό.  
 
5.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή στο γενικό σύνολο της δαπάνης. 
Μειοδότης θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για την παροχή                            
της περιγραφόμενης υπηρεσίας (και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι,  έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
υπόδειγμα). 
 
6.   ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και τις            
21 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως  στα γραφεία 
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς (Αν. Παπανδρέου 3, Διοικητήριο, 61100, Κιλκίς,            
2ος όροφος). 
Οι σφραγισμένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 
(σύνταξη προσφοράς), υποβάλλονται :  
α)  ταχυδρομικά προς την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3 -                    

ΤΚ 61100  Κιλκίς, ή 
β) ιδιοχείρως με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων                        

Π.Ε. Κιλκίς. 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες                        
και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την περαιτέρω διαδικασία. 
Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού στο γραφείο 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς,                               
στις 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  
 
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 
 
ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 
Ταχ/κή δ/νση:  Αν. Παπανδρέου 3 
Τ.Κ.  61100   ΚΙΛΚΙΣ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσίας για τον εργαστηριακό έλεγχο των Δημοσίων Έργων  
της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Κιλκίς» 

 
 
7.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα εξετασθεί αρχικά ο υποφάκελος 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος και θα αξιολογηθεί. Στη συνέχεια όσες προσφορές                           
αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, θα συνεχίσουν με το άνοιγμα                     
των «Οικονομικών προσφορών». 
Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών αναδεικνύεται μειοδότης ο προσφέρων                                   
την χαμηλότερη τιμή για το γενικό σύνολο της δαπάνης. 
 
8.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Κατακύρωση αποτελέσματος 
Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται με Απόφαση  του 
αρμόδιου οργάνου (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς), σύμφωνα με την Α.Π. οικ. 602161(8148)/ 25-
10-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘’ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’», την ισχύουσα νομοθεσία            
και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 
 
Σύμβαση – Προθεσμίες 
Ο ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, 
υποχρεώνεται να προσέλθει σε ορισμένο χρονικό διάστημα, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ειδοποίηση του, για την υπογραφή της σύμβασης. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους που απορρέουν από την νομοθεσία (Ν.4412/2016), 
την πρόσκληση ενδιαφέροντος και την οικονομική προσφορά του αναδόχου και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της παροχής υπηρεσίας. 
Ο συμβατικός χρόνος της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι περαιώθηκε όταν: 
1.  Παρέλθει ο συμβατικός χρόνος διενέργειας δειγματοληψιών και εκτέλεσης εργαστηριακών 

δοκιμών. 
2.  Εξαντληθεί η συμβασιοποιημένη δαπάνη. 
3.  Εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και αναφέρονται                  
στην οικονομική προσφορά του αναδόχου ανά τιμή μονάδας της παροχής υπηρεσίας.                        
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής. 
 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη                 
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών, πλην 
του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Η διενέργεια των εργαστηριακών δοκιμών θα πραγματοποιείται όποτε απαιτούνται ανάλογες 
δοκιμές κατά την  εκτέλεση σχετικών εργασιών για την κατασκευή δημοσίων έργων που 
επιβλέπονται από υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς και είναι  σε εξέλιξη 
ή θα δημοπρατηθούν στο άμεσο μέλλον. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανταποκρίνεται αυθημερόν 
σε περίπτωση που κληθεί από την υπηρεσία να προβεί σε απαιτούμενη δειγματοληψία.  
Επίσης οφείλει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα για την παροχή υπηρεσίας μέσα, και αν τυχόν δεν τα 
διαθέτει, να τα προμηθεύεται ή ενοικιάζει με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 
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Η Π.Ε. Κιλκίς απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα 
μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών                                   
οι οποίες περιγράφονται παραπάνω, τόσο στο προσωπικό του αναδόχου, όσο και σε τρίτα 
πρόσωπα ή αντικείμενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο,                
ο οποίος υποχρεώνεται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη που θα συμβεί. 
 
Πληρωμές 
Η συμβατική αξία της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί θα πληρωθεί στον ανάδοχο τμηματικά             
ή συνολικά.  Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση όλου του πιστοποιούμενου ποσού, αμέσως μετά 
την παραλαβή της πιστοποιούμενης υπηρεσίας από την αρμόδια για τον έλεγχο Επιτροπή 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής με την έκδοση αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, 
εφόσον αυτά συνοδεύονται  από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσίας από αυτόν,                          
η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.166/2003                                        
(ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35                  
της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον αντισυμβαλλόμενο. 
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσίας δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  της  υπηρεσίας. 
 
Ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής                
που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής 
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς). Ο ανάδοχος θα πληρώνεται για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, 
αφού έχει προηγηθεί η παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή  (άρθρο 219 του Ν.4412/2016). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα                   
2341 353254 (Στυλιανός Κωνσταντινίδης) – 2341 353257 (Νικόλαος Γρηγοριάδης).  
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Κιλκίς και στο διαδικτυακό τόπο της Π.Ε. Κιλκίς  (http://kilkis.pkm.gov.gr ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Μ.Ε.Π. 
O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ        
 
 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΡΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 
Ταχ/κή δ/νση: Αν. Παπανδρέου 3 
Τ.Κ.  61100   ΚΙΛΚΙΣ 

 
 

      ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
για παροχή υπηρεσίας με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσίας για τον εργαστηριακό έλεγχο                    
των Δημοσίων Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Κιλκίς» 

 
Ο/Η.............................................................. με ΑΦΜ:…..……………… ΔΟΥ:…………………….. 

καταθέτω την οικονομική μου προσφορά, αποδεχόμενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους 
όπως περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.  οικ. 698697 (4080)/ 07-11- 2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για τον εργαστηριακό 
έλεγχο των Δημοσίων Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς». 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή γραπτής προσφοράς,           

θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τα ακόλουθα στοιχεία: 

α/α  Συνοπτική περιγραφή 
εργαστηριακής δοκιμής 

Μον.  
Μέτρ. 

Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Προσφοράς 

Δαπάνη 
Μερική 

Δαπάνη 
Ολική 

ΟΜΑΔΑ 1:   ΤΟΜΕΑΣ Β' - ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 

1 Μελέτη σύνθεσης 
ασφαλτοµίγµατος τεμ. 15     

2 ∆ειγµατοληψία πυρήνων 
ασφαλτομίγματος  τεμ. 200     

3 Προσδιορισμός ποσοστού 
ασφάλτου  τεμ. 15     

4 Κοκκομετρική ανάλυση 
αδρανών τεμ. 15     

5 Προσδιορισμός μέγιστης 
πυκνότητας  τεμ. 15     

6 Προσδιορισμός φαινόµενης 
πυκνότητας   τεμ. 15     

Σύνολο σε μεταφορά   
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α/α  Συνοπτική περιγραφή 
εργαστηριακής δοκιμής 

Μον.  
Μέτρ. 

Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Προσφοράς 

Δαπάνη 
Μερική 

Δαπάνη 
Ολική 

Σύνολο από μεταφορά   

7 ∆οκιµή υδρεµποτισµού  τεμ. 10     

8 Δοκιμή Marshall τεμ. 10     

     
ΣΥΝΟΛΟ  Σ1 

 
 

ΟΜΑΔΑ 2:   ΤΟΜΕΑΣ Γ' - ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
9 Δειγματοληψία νωπού 

σκυροδέματος τεμ. 30    

10 Συντήρηση και θραύση κυβικών 
δοκιμίων σκυροδέματος τεμ. 30    

      
ΣΥΝΟΛΟ  Σ2 

 
 

ΟΜΑΔΑ 3:   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ     

11 
Μεταφορά εξοπλισμού και 
προσωπικού εκτός εργαστηρίου 
για δειγματοληψίες  

χλμ. 2.900,00    

   
ΣΥΝΟΛΟ  Σ3 

 
 

        Σύνολο δαπάνης   

     Ενιαίος Φ.Π.Α.  24%  

       Γενικό σύνολο δαπάνης   

 
 

 
    ………………………. (τόπος)     ……………… (ημερομηνία) 

 
Για την Επιχείρηση 

(σφραγίδα επιχείρησης / υπογραφή) 
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