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ΘΕΜΑ: Έγθξηζε Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη Γηελέξγεηαο Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ   

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε έξγνπ κε ηίηιν 

«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2016» 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/10 (ΦΔΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο», 

2. Σν Ν.1558/85 (ΦΔΚ 137/Α΄/26-07-1985) «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά 
Όξγαλα» φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν.2081/92 
(ΦΔΚ 154/Α΄/10-09-1992) θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην Π.Γ.63/2005 (ΦΔΚ 
98/Α΄/22-04-2005) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 
Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.142/2010 (ΦΔΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οξγαληζκφο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο», 

4. Σελ ΠΤ 4/06-02-2015 (ΦΔΚ 24/Α/06-02-2015) «Απνδνρή παξαηηήζεσλ ησλ 
Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο Υψξαο», 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93/Α/14-04-2014) 
«Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4325/15 (ΦΔΚ 47/Α΄/11-05-
2015) «Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο-Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη 
Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 24/Α΄/27-11-1995) «Πεξί Γεκνζίνπ 
Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
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8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19/Α΄/01-02-1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.2741/99 (ΦΔΚ 199/Α΄/28-09-1999) 
«Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαζψο θαη ηνπ Ν.3060/02 
(ΦΔΚ 242/Α΄/11-10-2002) «Ρχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηνο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γηθαηνζχλεο», 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.60/2007 (ΦΔΚ 64/Α΄/16-03-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ “πεξί 
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ 
ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005», 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150/Α΄/10-07-2007) «Καλνληζκφο 
Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», φπσο ελ πξνθεηκέλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ 
αλαινγηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά, θαη θαηά κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007, 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4024/11 (ΦΔΚ 226/Α΄/27-10-2011) «πληαμηνδνηηθέο 
ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο 
δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 
ζηξαηεγηθήο 2012-2015», 

13. Σν Ν.4071/12 (ΦΔΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθήο αλάπηπμε, 
ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 
2009/50/ΔΚ», 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/14 (ΦΔΚ 160/Α΄/08-08-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη 
αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4354/2015 (ΦΔΚ 176/Α/16-12-2015 «Γηαρείξηζε ησλ κε 
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο 
δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη 
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ», 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ 74/Α΄/26-03-2014) «Γηνηθεηηθέο 
Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αξρέο 
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4320/15 (ΦΔΚ 29/Α΄/19-03-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε 
άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ 
νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο», 

19. Σελ ΚΤΑ 8600/416/Δ103/09 (ΦΔΚ 356/Β/2009) «Πνηφηεηα θαη κέηξα 
δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζε ….. πκβνπιίνπ ηεο 15εο 
Φεβξνπαξίνπ 2006», 

20. Σελ κε Α.Π. νηθ.99386/06-11-2014 (ΦΔΚ Β΄3105/18-11-2014) Απφθαζε ηνπ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πεξί 
Αλάζεζεο άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο 
πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ «Με εληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα», ζηνπο 
Πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο», 
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21. Σελ κε Α.Π. 15342/26-02-2014 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πεξί νξηζκνχ Αλαπιεξσηή 
Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο 
Πνιηηηθήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 

22.  To άξζξν 56 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/Α’/14-04-2014) πνπ αθνξά ηελ 
αλαπιήξσζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο φηαλ ε 
ζέζε είλαη θελή, 

23. Tν κε Α.Π. νηθ.11237/09-02-2015 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο, Σκήκα 
Πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πεξί άζθεζεο θαζεθφλησλ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Α.Γ.Μ.Θ. απφ ηνλ θ. Νηθήηα Φξαγθηζθάθε 
(αξραηφηεξνο Γεληθφο Γηεπζπληήο), 

24. Σελ κε Α.Π. νηθ.5419/30-06-2011 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ζέκα «Οξηζκφο 
Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – 
Θξάθεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο», 

25. Σελ Απφθαζε κε αξηζκφ C (2014) 10174/18-12-2014 πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε 
νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δ.Π. «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε» (CCI 
2014GR16M2OP014), 

26. Σηο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Αλαηνιηθή  
Μαθεδνλία θαη Θξάθεο»,  πνπ αθνξνχλ ηελ έγθξηζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ επί κέξνπο Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 
Δ.Π. φπσο απηά ηζρχνπλ, 

27. Σηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ «Πνηφηεηα θαη κέηξα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/7/ΔΚ», 

28. Σε κε αξηζκ. πξση. 7216/01-12-2015 (Κσδ. 6β.11.2) πξφζθιεζε ηεο ΔΤΓ ΔΠ 
«Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο» γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην 
πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 02 «Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο σο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ θαη αηφκσλ» ηνπ Δ.Π. 
«Αλαηνιηθήο  Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014-2020», 

29. Σε κε αξηζκ. πξση. 8797/05-04-2016 αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πξνο ηελ ΔΤΓ ΔΠ 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο 
ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο», 

30. Σν κε Α.Π. 1616/18-04-2016 έγγξαθν ηεο ΔΤΓΔΠ ΑΜΘ κε ην νπνίν 
δεηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξάμε, 

31. Σν κε Α.Π. 10354/25-04-2016 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο (Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο) 
κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, 

32. Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα 
ηεθκεξίσζεο ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη εηδηθφηεξα ζην Λίζηα 
ειέγρνπ πιεξφηεηαο & επηιεμηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο θαη ζην Φχιιν 
Αμηνιφγεζεο Πξάμεο, ηα νπνία απνηππψλνληαη ζην ΟΠ – ΔΠΑ, 

33. Σελ κε Α.Π. 1788/26-4-2016 ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠ «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθεο 2014 - 
2020», 

34. Σελ κε Α.Π. 10042/25-04-2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο κε ζέκα «Πξνζδηνξηζκφο ησλ 
πδάησλ θνιχκβεζεο γηα ηελ θνιπκβεηηθή πεξίνδν 2016), 

35. Σε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΚΧΓ Α: ΔΠ 0311/ΚΧΓ. 
ΠΡΑΞΗ Α (ΚΧΓΙΚΟ ΔΝΑΡΙΘΜΟΤ) 2016ΔΠ03110012, 
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36. Σελ κε Α.Π. 1820/27-4-2016 (ΑΓΑ: ΧΦ67ΛΒ-ΧΙΣ) Απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε ζέκα «Έληαμε ηεο 
Πξάμεο “Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2016” κε θσδηθφ ΟΠ 
5000916 ζην  Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 
2014-2020», 

37.  Σελ κε Α.Π. νηθ.11376/09-05-2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο κε ζέκα «Απνδνρή έληαμεο 
πινπνίεζεο πξάμεο «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ 
θνιχκβεζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2016» ζην  
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 2014-2020»» 

 
Αποθαζίδοσκε 

 
1. Σελ έγθξηζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο (Πξνθήξπμεο θαη Σερληθψλ Γεδνκέλσλ) 

θαη ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ (CPV 90733100-5) κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 
«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2016». 

2. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 12.398,40 θαη δηθαίσκα 
πξναίξεζεο 738,00 €, ήηνη ζε ζχλνιν 13.136,40 ΔΤΡΧ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. 23%. 

3. Σν πξνθεξπζζφκελν έξγν απνηειεί ππνέξγν ηνπ έξγνπ «Παξαθνινχζεζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2016» πνπ είλαη εληαγκέλν ζχκθσλα κε 
ηελ ππ’ αξηζκ.  1820/27-04-2016 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (ΑΓΑ: ΧΦ67ΛΒ-ΧΙΣ) κε Κσδηθφ ΟΠ 5000916 θαη 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην 
πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο  
«Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο σο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο 
επηρεηξήζεσλ θαη αηφκσλ"  ηνπ Δ.Π.  «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Μαθεδνλία 2014-
2020».  

4. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο θαηαζέηνληάο 
ηελ είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ 
ηνπο,  ζηα Γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 
ζηελ δηεχζπλζε «Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Σελέδνπ 
58, ΣΚ 654 04, Καβάια», ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξνχζα δηαθήξπμε 
κέρξη 30 Μαΐοσ 2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ώρα Ειιάδας  10.00 π.κ.  
(θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ). 
 

5. Η πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή κε 
courier, πνπ απεπζχλεηαη ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε κέρξη ηελ σο άλσ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα. Η επζχλε ηεο έγθαηξεο άθημεο ηεο Πξνζθνξάο 
βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο Πξνζθέξνληεο θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαζπζηέξεζε 
αθφκε θαη γηα αλσηέξσ βία. Δθηφο ηνπ Φαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα ππάξρεη 
ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν ζα 
πξσηνθνιιείηαη. 
  

6. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηε παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 
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7. Ηκεξνκελία, ψξα δηεμαγσγήο θαη ηφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ: ε 30 

Μαΐοσ 2016, θαη ώρα 11.00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ζηελ νδφ Σελέδνπ 58, ΣΚ 654 04, ζηελ 
Καβάια». 
 

8. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ θαη ησλ 
Παξαξηεκάησλ ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 
9. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10. Η παξνχζα απφθαζε πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 
 Σεχρνο Πξνθήξπμεο Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ 
 Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ  

 
11. Η παξνχζα απφθαζε θαη ηα ζπλεκκέλα ηεχρε δεκνπξάηεζεο απηήο ζα 

αλαξηεζνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο: 
 www.damt.gov.gr    ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο  

 www.pamth.gov.gr      ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  
 http://diavgeia.gov.gr.    ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα»    
 www.promitheus.gov.gr.   ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ  (Κ.Η.Μ.ΓΗ..)  

 www.promitheies.gr 
 

ελψ ζα δηαηίζεληαη θαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, (Σελέδνπ 58, ΣΚ 654 04, Καβάια). 

 

Κάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα, ξπζκίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο. 

 

  

      Ο Αζθώλ θαζήθοληα  
     Γεληθού Γρακκαηέα 

     Αποθεληρωκέλες Δηοίθεζες 
Μαθεδολίας-Θράθες 

 

 

    Δρ. Νηθήηας Φραγθηζθάθες 

σλεκκέλα 
1.Σεχρνο Πξνθήξπμεο Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ 
2. Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ 
Εζωη.Δηαλοκή 
1.Γξ.Γεληθνχ Γξακκαηέα 
2. Αλ.Γελ.Γ/ληξηα Πεξηβ/θήο & Υσξ/θήο Πνιηηηθήο 
3. Υξνλ. Αξρείν 
4.Φ 100.2 
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ΠΡΟΥΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

“Παραθοιούζεζε ηες ποηόηεηας ηωλ σδάηωλ αθηώλ θοιύκβεζες ηες 

Περηθέρεηας Αλαηοιηθής Μαθεδολίας - Θράθες γηα ηελ περίοδο 2016" 

πνπ απνηειεί ην Τπνέξγν ηνπ έξγνπ «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 

ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ 

πεξίνδν 2016» πνπ είλαη εληαγκέλν ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ππ’ αξηζκ.  1820/27-

04-2016 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (ΑΓΑ: 

ΧΦ67ΛΒ-ΧΙΣ) κε Κσδηθφ ΟΠ 5000916 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο 

πφξνπο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη εηδηθφηεξα 

απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο σο 

ηφπνπ εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ θαη αηφκσλ"  ηνπ Δ.Π. «Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Μαθεδνλία 2014-2020».  

 

Διάρκεια του Ζργου :   Από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ μζχρι 30 Νοεμβρίου 2016.  

Ρροχπολογιςμόσ     :    12.398,40 ΕΤΡΩ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23%).  

Δικαίωμα προαίρεςθσ : 738,00 ΕΤΡΩ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23%) μζχρι 

30/11/2016. 

 

Θμερομηνία Δημοςίευςησ:    11 Μαΐου 2016  ςτισ ιςτοςελίδεσ : 

 http://www.damt.gov.gr    τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-
Θράκθσ  

 http://www.pamth.gov.gr      τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ  

 http://diavgeia.gov.gr.        του Ρρογράμματοσ «Διαφγεια»    

 www.promitheus.gov.gr.   του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων  

 (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  

 www.promitheies.gr 
 

 

Αναθζτουςα Αρχή: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ-Θράκθσ/Διεφκυνςθ 

Υδάτων Ανατολικισ  Μακεδονίασ - Θράκθσ 

  Καταληκτική Θμερομηνία και ϊρα υποβολήσ προςφορϊν:  30 Μαΐου 2016, 10:00 
π.μ.. 

  Θμερομηνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ :             30 Μαΐου 2016, 11:00 
π.μ. 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  
Τθ διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ με κριτήριο κατακφρωςησ τη χαμηλότερη τιμή για 
τθν ανάκεςθ του ζργου με τίτλο «Ραρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν 
κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ για τθν περίοδο 2016».  

Με προχπολογιςμό 12.398,40 € και δικαίωμα προαίρεςθσ 738,00 €, ιτοι ςε ςφνολο  
13.136,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και αναλφεται ωσ εξισ: 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ 1: Τακτικζσ δειγματολθψιϊν :  

Ζτοσ 2016 

Σθμεία δειγματολθψίασ  56 

Αρικμόσ δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (6/ςθμείο/ζτοσ) 336 

Τιμι δειγματολθψίασ/ ανάλυςθσ (χωρίσ ΦΡΑ )  30,00 

Κόςτοσ δειγματολθψιϊν/ αναλφςεων (χωρίσ ΦΡΑ ) *                              10.080,00 

ΦΡΑ 23%   *                              2.318,40 

Συνολικό Κόςτοσ δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (με ΦΡΑ 23%) *                              12.398,40 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ  2: Ρρόςκετεσ δειγματολθψίεσ με δυνατότθτα άςκθςθσ προαίρεςθσ:  

Ρρόςκετεσ δειγματολθψίεσ/αναλφςεισ**  20 

Τιμι δειγματολθψίασ/ ανάλυςθσ (χωρίσ ΦΡΑ )*      30,00 

Κόςτοσ δειγματολθψιϊν/ αναλφςεων (χωρίσ ΦΡΑ )  * 600 

ΦΡΑ 23%   * 138,00 

Συνολικό Κόςτοσ δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (με ΦΡΑ 23%) *                            738,00 

* Πλεσ οι τιμζσ δίνονται ςε ευρϊ 
**Οι πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ/αναλφςεισ μζχρι ποςοςτοφ 6% των τακτικϊν (με 
ςτρογγυλοποίθςθ) αφοροφν επαναλιψεισ δειγματολθψιϊν ςε περιπτϊςεισ 
βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ ι αςυνθκϊν περιςτάςεων που μπορεί να επθρεάηουν 
το αποτζλεςμα τθσ δειγματολθψίασ / ανάλυςθσ. 
 

Τν Υπνέξγν «Παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ αθηώλ θνιύκβεζεο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2016» 

πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Παξαθνινύζεζε ησλ πδάησλ ησλ αθηώλ 

θνιύκβεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο -  Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 

2016» πνπ είλαη εληαγκέλν ζύκθσλα κε ηελ Α.Π. 1820/27-4-2016 (ΑΓΑ: ΩΣΨ67ΛΒ-

ΩΙΤ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε ζέκα 

«Έληαμε ηεο Πξάμεο “Παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ αθηώλ 
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θνιύκβεζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2016” κε θσδηθό 

ΟΠΣ 5000916 ζην  Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 

2014-2020», θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο πόξνπο θαη ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020 θαη εηδηθόηεξα από ηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο «Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο σο ηόπνπ 

εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ θαη αηόκσλ"  ηνπ Δ.Π. «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη 

Θξάθε 2014-2020».  

Το αντικείμενο του υποζργου περιγράφεται αναλυτικά ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων 
(ΤΤΔ) που ςυνοδεφει τθν παροφςα Διακιρυξθ. Το υποζργο αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 
ςτισ 56 ακτζσ κολφμβθςθσ με δειγματολθψία ςτα 56 ςθμεία  που περιγράφονται ςτο 
Παράρτημα IV του Τεφχουσ Τεχνικϊν Δεδομζνων και τα οποία ζχουν προςδιοριςτεί με τθν 
Α.Ρ. 10042/25-04-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοικιςεισ 
Μακεδονίασ Θράκθσ  

Το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ περιλαμβάνει 
αφενόσ δειγματολθψίεσ και αναλφςεισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ μικροβιολογικισ 
ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ υπ’ αρ. 8600/416/Ε103/23-2-2009 (ΦΕΚ 
356Β/ 26-2-2009) και αφετζρου οπτικζσ παρατθριςεισ για τθν εκτίμθςθ τθσ φυςικοχθμικισ 
ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ.  

Η διενζργεια του Ρρογράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ 
πραγματοποιείται όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Άρκρο 5 του ΤΤΔ.  
 
Η περίοδοσ δειγματολθψιϊν αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5.2 του ΤΤΔ. Σθμειϊνεται ότι 
ςτθν περίπτωςθ που ζχει αναςταλεί το χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ λόγω 
αςυνικουσ περίςταςθσ που δεν ζχει λιξει με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου 
και απαιτείται θ λιψθ του δείγματοσ με τθ λιξθ τθσ  αςυνικουσ περίςταςθσ ι/και ςε 
περίπτωςθ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ όπου θ Βϋ Δειγματολθψία απαιτείται να 
πραγματοποιθκεί μετά το τζλοσ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου. 

Οι παρακολουκοφμενεσ παράμετροι περιγράφονται ςτθν παράγραφο 5.3 του ΤΤΔ. 

Οι μζκοδοι ανάλυςθσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 5.4 του ΤΤΔ. 

Οι κανόνεσ χειριςμοφ των δειγμάτων για μικροβιολογικζσ αναλφςεισ περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 5.5 του ΤΤΔ. 

Η ςυχνότθτα των δειγματολθψιϊν περιγράφονται ςτθν παράγραφο 5.6 του ΤΤΔ. 
Επιςθμαίνεται ότι οι θμερομθνίεσ δειγματολθψίασ πρζπει να κατανζμονται κακϋ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου και να διενεργείται τουλάχιςτον μία δειγματολθψία / 
ανάλυςθ ανά μινα και το διάςτθμα μεταξφ δφο διαδοχικϊν δειγματολθψιϊν να μθν 
υπερβαίνει το μινα. 

Σε περίπτωςθ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ ι αςυνθκϊν περιςτάςεων πραγματοποιοφνται 
πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ αναλφςεισ όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 5.7 του ΤΤΔ. 

Κατά τθ διάρκεια των δειγματολθψιϊν γίνεται ςυμπλιρωςθ ςυγκεκριμζνων δελτίων όπωσ 
περιγράφεται ςτθν παράγραφο 5.8 του ΤΤΔ. Τα δελτία δειγματολθψιϊν περιλαμβάνονται 
ςτο Παράρτημα Ι του ΤΤΔ. 
 
Σε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ και ςε κάκε δειγματολθψία γίνεται τεκμθρίωςθ / 
διενζργεια δειγματολθψίασ και προςδιοριςμόσ ςυντεταγμζνων όπωσ περιγράφεται ςτθν 
παράγραφο 5.9 του ΤΤΔ. 
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Το ςφνολο των αποτελεςμάτων τθσ παρακολοφκθςθσ κα καταχωροφνται εντόσ τριϊν 
ημερϊν από την παράδοςη του δείγματοσ ςτο εργαςτήριο ςε διαδικτυακι βάςθ 
δεδομζνων όπωσ περιγράφεται  ςτθν παράγραφο 6 του ΤΤΔ. Με τον τρόπο αυτό οι 
πλθροφορίεσ που προκφπτουν από τθν παρακολοφκθςθ κα είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό 
κατά τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου μζςω του διαδικτφου ςε χρόνο κοντά ςτον 
πραγματικό (near real time information) και εφκολα προςβάςιμεσ. 
Κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ αυτι, ρυκμίηεται από τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ 

διατάξεισ.  

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια με νομικι μορφι 
Φυςικοφ ι Νομικοφ Ρροςϊπου, ενϊςεισ ι ςυμπράξεισ αυτϊν που υποβάλλουν κοινι 
προςφορά, που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ-Μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ 
ςτο εςωτερικό τθσ Ε.Ε., του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα 
μζρθ ςτθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του ΡΟΕ, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με 
το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ 
ςφνδεςθσ με τθν Ε.Ε. και ζχουν από το νόμο και/ι το καταςτατικό τουσ δικαίωμα άςκθςθσ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ για τθν εν λόγω υπθρεςία.  
 Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να είναι κάτοχοι των πιςτοποιθτικϊν ISO που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 5.2.1Β τθσ παροφςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΣΙΜΘΜΑΣΟ.  

Η καταβολι του τιμιματοσ κα γίνει με τθν ολοκλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων. 
Μετά τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παράδοςθσ & παραλαβισ των παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει : 1. Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν για το 
ςυμβατικό αντικείμενο, 2. Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν για τισ πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ 
με τα παραςτατικά τεκμθρίωςθσ αναγκαιότθτασ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 5.7 του ΤΤΔ. και 3. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ.  

Το ζργο κα υλοποιθκεί από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν 30/11/2016. Η 
ςυχνότθτα και οι προκεςμίεσ διενζργειασ των δειγματολθψιϊν περιγράφονται ςτισ 
παραγράφουσ 5.6 και 5.7 του ΤΤΔ. Οι ςυμπλθρϊςεισ των δελτίων δειγματολθψίασ 
υποβάλλονται ςε χρονικά περικϊρια που ορίηονται ςτθν παράγραφο 5.8 του ΤΤΔ. Η 
ειςαγωγι ςτοιχείων ςε διαδικτυακι βάςθ δεδομζνων γίνεται ςε χρονικά περικϊρια που 
ορίηονται ςτθν παράγραφο 6 του ΤΤΔ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ.  

5.1. Σρόποσ υποβολήσ προςφορϊν.  
 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των 
ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. Ρροςφορζσ για µζροσ των υπθρεςιϊν δεν γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ προςφορά αποτελεί πνευματικι 

16PROC004361193 2016-05-11

ΑΔΑ: 6258ΟΡ1Υ-0ΞΙ



ιδιοκτθςία του Ρροςφζροντα και υποβάλλεται για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ. 
Στον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ των υποψιφιων αναδόχων πρζπει να γράφει ευκρινϊσ 
τισ ενδείξεισ:  
1. τθ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα.  
2. τον πλιρθ τίτλο τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό.  
3. τον αρικμό τθσ Διακιρυξθσ και τον πλιρθ τίτλο τθσ «Διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ 
για τθν επιλογι αναδόχου για τθν ανάκεςθ του ζργου με τίτλο: «Ραρακολοφκθςθ τθσ 
ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - 
Θράκθσ για τθν περίοδο 2016».  
4. τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα, κακϊσ και τθν ζνδειξθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΟ 

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 
 
Οι προςφορζσ πρζπει:  
 

I. να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τουσ τεχνικοφσ όρουσ, που 
αναφζρονται ςτθν προςφορά και μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.  
 

II. να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν ξζςματα, παράτυπεσ διορκϊςεισ, 
ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ, κα πρζπει να είναι κακαρογραμμζνεσ και 
μονογραμμζνεσ από τον διαγωνιηόμενο, θ δε αρμόδια επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ 
κατά τον ζλεγχο κα μονογράψει τισ διορκϊςεισ, προςκικεσ, κλπ και γενικά κα 
επιβεβαιϊνει ότι αυτζσ ζγιναν πριν τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ. Η προςφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν 
κρίςθ τθσ επιτροπισ.  
 

III. να υποβλθκοφν ςε δφο (2) αντίτυπα, ςε ζντυπθ μορφι που κα τεκοφν μζςα ςτον ίδιο 
φάκελο προςφοράσ. Σε ζνα από τα δφο αντίτυπα και ςε κάκε ςελίδα αυτοφ, που κα είναι 
μονογραμμζνθ, κα γράφεται θ λζξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ" και αυτό κα είναι το επικρατζςτερο του 
άλλου αντιτφπου, ςε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ τουσ. Η τεχνικι και θ οικονομικι 
προςφορά πρζπει να υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι ζκαςτθ ςε ξεχωριςτό οπτικό 
δίςκο (2 αντίτυπα ςε οπτικό δίςκο CD).  
 

IV. Πλεσ οι ςελίδεσ των προςφορϊν χριηουν αρίκμθςθσ.  
 

V. Να υποβλθκοφν προσ τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ - Θράκθσ, Διεφκυνςθ 
Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ, Τενζδου 58, 654 04 Καβάλα μζχρι την 30 Μαΐου 
2016 και ϊρα 10:00 π.μ. μετά τισ παραπάνω προκεςμίεσ, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και 
επιςτρζφονται. (Ρλθροφορίεσ: Τριαντάφυλλοσ Καραγεϊργθσ, τθλ. Επικοινωνίασ 2313 -309 
808). 
 

vi. Ο διαγωνιςμόσ (αποςφράγιςθ των προςφορϊν) κα διενεργθκεί από επιτροπι ΔΗΜΟΣΙΑ 
ςτισ 30 Μαΐου 2016 ημζρα Δευτζρα και ϊρα 11.00 π.μ. ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Υδάτων 
Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ, Τενζδου 58, 654 04 Καβάλα. 
 
5.2. Περιεχόμενο προςφορϊν. 

Αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτον διαγωνιςμό (με τθν μορφι επιςτολισ προσ τθν Ανακζτουςα 

Αρχι), ςτθν οποία κα πρζπει να αναφζρονται τα φυςικά ι/και νομικά πρόςωπα που 

απαρτίηουν τον υποψιφιο Ανάδοχο/Ρροςφζροντα και που υποβάλλουν τθν προςφορά. 

Στθν Αίτθςθ, θ οποία κα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Ρροςφζροντα (ι ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων και από τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ όλων των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ), κα δθλϊνονται επίςθσ τα ποςοςτά ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ 

ςτθν ζνωςθ, ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ κάκε μζλουσ και ο κοινόσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

ζνωςθσ. 
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Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει: 

(α) ζνα (υπο)φάκελο µε τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ -Τεχνικι προςφορά» και  

(β) ζνα (υπο)φάκελο µε τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».  

 

5.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ -Σεχνική Προςφορά». 

Στον (υπο)φάκελο µε τθν ζνδειξθ «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ -Σεχνική Προςφορά» 

υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ 

τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και τα Τεχνικά Στοιχεία τθσ προςφοράσ επί ποινή 

αποκλειςμοφ.  

Συγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

 

Α. Δικαιολογητικά υμμετοχήσ : 
 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 157 του 

Ν.4281/2014, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία διεξαγωγισ 
του διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο). Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ κα 
πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το Υπόδειγμα 1 του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ, του ςυνθμμζνου 
υποδείγματοσ και να καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ τακτικισ δειγματολθψίασ προ ΦΡΑ, 
ιτοι ποςοφ 504,00 €. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ προςϊπων που 
υποβάλλουν κοινι προςφορά ι εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να είναι ενιαία ςτο όνομα 
όλων των μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ 
ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ κατακφρωςθσ, κατόπιν ςχετικισ αιτιςεωσ. 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) 
ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει 
τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία 
κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν 
αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ που θ απόδοςθ όρου 
τθσ ξενόγλωςςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ διαφζρει από τθν απόδοςι του ςτθν Ελλθνικι, θ 
μετάφραςι του ςτθν Ελλθνικι υπεριςχφει τθσ ξενόγλωςςθσ διατφπωςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων κα πρζπει να 
ςθμειϊνεται ςτθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ότι καλφπτει όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ 
αλλθλεγγφωσ. 

 Τπεφθυνη δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία: 

1. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

2. Να δθλϊνεται ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, 

επιμελθτιριο ι επαγγελματικι ζνωςθ και κατζχουν όλεσ τισ νόμιμεσ άδειεσ 

ίδρυςθσ και λειτουργίασ, τισ οποίεσ μποροφν να κζςουν ςτθ διάκεςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μόλισ τουσ ηθτθκεί. 
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3. Να δθλϊνεται ότι: 

 δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 

κατωτζρω αδικιματα (παρ. 1 του άρκρου 41 του ΡΔ 60/2007), ιτοι: 

Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ 

δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου. 

Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν 

προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από 

το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, 

για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. 

 δεν ζχουν καταδικαςτεί για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 

απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 

και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

 δεν ζχουν καταδικαςτεί για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ 

Κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. 

 δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, και επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ. 

  είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ 

προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 δεν ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι και δεν ζχουν τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ 

διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα και δεν ζχουν 

αποκλειςκεί τελεςίδικα από Δθμόςια Υπθρεςία, ΝΡΔΔ, ι ΝΡΙΔ του Δθμοςίου 

τομζα επειδι δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

 δεν ζχουν κρικεί ποτζ από αρμόδιο όργανο ζνοχοι ψευδϊν δθλϊςεων, κατά 

τθν παροχι πλθροφοριϊν που τουσ ηθτικθκαν από τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ, 

ςχετικά με τθν ανταπόκριςι τουσ ςε κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τουσ.  

4. Αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

5. Δεν ζχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του 

διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα, που μπορεί να 

διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε μζςο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ. 

6. Η υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο του προκθρυςςόμενου ζργου. 

7. Συνζταξαν τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των 

οποίων ζλαβαν γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα. 

Σθμειϊνεται ότι θ ωσ άνω Υπεφκυνθ Διλωςθ πρζπει να φζρει θμερομθνία εντόσ των 
τελευταίων τριάντα ημερολογιακϊν ημερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ 
των προςφορϊν και ΔΕΝ απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από 
αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ. 

 Νομιμοποιητικά ςτοιχεία τησ εταιρείασ (π.χ. ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ, καταςτατικό κλπ). 
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 Παραςτατικό εκπροςϊπηςησ, εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμμετζχει ςτον 

διαγωνιςμό με εκπρόςωπό του. 

Β. Θ τεχνική προςφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα εξήσ (με ενιαία 

λίςτα περιεχομζνων και ςυνεχή αρίθμηςη):   

 Οργάνωςη Ομάδασ Ζργου (η απαίτηςη αυτή ζχει  ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ) : 

 Να διακζτουν επιςτιμονα Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ με αποδεδειγμζνθ 

πενταετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτισ μικροβιολογικζσ αναλφςεισ νεροφ, ο οποίοσ κα 

είναι ο Συντονιςτισ τθσ Ομάδασ ζργου.  

 Βιογραφικό ςθμείωμα του ςυντονιςτι τθσ Ομάδασ ζργου ( Υπόδειγμα 1 του 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ).  Στθν περίπτωςθ που ο ςυντονιςτισ δεν ανικει αμζςωσ ςτο 

διαγωνιηόμενο (υπάλλθλοσ ι εταίροσ ι μζτοχοσ) κα δθλϊνεται επιπλζον θ γνϊςθ 

των όρων του διαγωνιςμοφ, θ αποδοχι τθσ ςυνεργαςίασ με τον διαγωνιηόμενο και 

θ διακεςιμότθτα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.   

 Συνοπτικι παρουςίαςθ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου και των κακθκόντων που 

προβλζπεται να αναλάβουν για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

 Συμπλθρωμζνο τον Ρίνακα Ρροτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου του Υποδείγματοσ 2 του 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ τθσ παροφςασ. 

 Κατάλογο των κυριότερων παρομοίων ςυμβάςεων (δειγματολθψίεσ / αναλφςεισ 
υδάτων), ωσ αυτζσ ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, οι 
οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ τα τελευταία  χρόνια. Ο κατάλογοσ κα 
ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ  τθσ παροφςασ. 

 Ρίνακασ που να αναφζρεται ο διατικζμενοσ τεχνικόσ εξοπλιςμόσ/υποδομζσ  για 
δειγματολθψίεσ ςτο νερό, για μικροβιολογικζσ αναλφςεισ των δειγμάτων και για 
τθν καταχϊρθςθ αυτϊν ςε ψθφιακι βάςθ δεδομζνων. Επίςησ, εκτόσ του βαςικοφ 
εξοπλιςμοφ πρζπει να κατατεκοφν ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι διαθζτουν: 
α) επωαςτικό κλίβανο κατάλλθλθσ κερμοκραςίασ, β) κλίβανο υγρισ 
αποςτείρωςθσ, γ) κλίβανο ξθρισ αποςτείρωςθσ, δ) αποικιόμετρο, ε) υδατόλουτρο, 
ςτ) ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι με ενςωματωμζνο ςφςτθμα εντοπιςμοφ κζςθσ 
(GPS) ι η) ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι και ξεχωριςτι ςυςκευι εντοπιςμοφ 
κζςθ (GPS). (ο εν λόγω –α,β,γ,δ,ε,ςτ,η– εξοπλιςμόσ είναι απαιτθτόσ ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ 
ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ). 

 Οι διαγωνιηόμενοι για να καλφψουν ι/και να ενιςχφςουν τθν ωσ άνω 
απαιτοφμενθ τεχνικι ικανότθτα μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ δυνατότθτεσ 
άλλων νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων, που δεν μετζχουν ιδθ ςτο διαγωνιςμό 
και κα τεκοφν ςτθ διάκεςι τουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 
χρειάηεται να διατθροφν με αυτοφσ δεςμοφσ ςυγκεκριμζνθσ νομικισ μορφισ. 
Η δζςμευςθ αυτι των άλλων νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων αποδεικνφεται 
με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου (προκειμζνου για νομικό πρόςωπο) ι 
υπεφκυνθ διλωςθ (προκειμζνου για φυςικό πρόςωπο). 

 Σε περίπτωςθ δανειςμοφ τεχνικισ ικανότθτασ οι τρίτοι (επί ποινι 
αποκλειςμοφ των διαγωνιηομζνων) δεν επιτρζπεται να δανείηουν τθν τεχνικι 
τουσ ικανότθτα ςε περιςςότερουσ από ζναν διαγωνιηόμενουσ. 

 Στο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ δεν επιτρζπεται διαγωνιηόμενοσ να 
είναι παράλλθλα και δανειςτισ ςε άλλο διαγωνιηόμενο. 
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 Αντίγραφα των εν ιςχφ πιςτοποιθτικϊν εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ/διαπίςτευςθσ (ΕΠΙ 
ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ):   

Τα ενδιαφερόμενα μικροβιολογικά εργαςτιρια πρζπει, βάςει αποδεικτικϊν 
ςτοιχείων, να ζχουν διαπίςτευςθ από το ΕΣΥΔ ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθν Διαπίςτευςθ (European Cooperation for 
Accreditation - EA) και ειδικότερα, μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ 
Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) αυτισ (Ρ.Δ. 118/07, άρκρο 9) για τισ μικροβιολογικζσ αναλφςεισ 
των παραμζτρων: «εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci (cfu/100 ml)» και 
«κολοβακτθρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml)» ςφμφωνα με το παράρτθμα Ι, ςτιλθ 
Α τθσ ΚΥΑ Η.Ρ. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356Β'/26-2- 2009) και για τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ 
που περιγράφονται ςε αυτι. Συγκεκριμζνα, οι μζκοδοι αναφοράσ για τθν ανάλυςθ 
των εντεροκόκκων είναι οι ISO 7899-1 ι ISO 7899-2 και για τθν ανάλυςθ των 
κολοβακτθριδίων οι ISO 9308-3 ι ISO 9308-1. Ωςτόςο, ο ανάδοχοσ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει άλλεσ από τισ προαναφερκείςεσ μεκόδουσ αναφοράσ του 
παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ, εφόςον προςκομίςει πιςτοποιθτικό του ΕΣΥΔ που να 
αποδεικνφει ότι τα λαμβανόμενα αποτελζςματα είναι ιςοδφναμα προσ εκείνα των 
μεκόδων αναφοράσ. 
Οι ανωτζρω απαιτιςεισ πρζπει να καλφπτονται χωριςτά από όλα τα μζλθ ςε 
περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Κοινοπραξίασ τα οποία κα εμπλζκονται ςτισ 
μικροβιολογικζσ αναλφςεισ των δειγμάτων, κακϊσ και από τα τυχόν άλλα νομικά ι 
φυςικά πρόςωπα, ςτα οποία ςτθρίηονται οι διαγωνιηόμενοι για τθν ενίςχυςθ τθσ 
τεχνικισ τουσ ικανότθτασ. 
Η ανωτζρω εμπειρία είναι θ ελάχιςτθ που απαιτείται. Η Ομάδα μπορεί να 
ςυνεπικουρείται από ςυνεργάτεσ υψθλισ εξειδίκευςθσ ςε διάφορα επιμζρουσ 
κζματα, εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Ρροςφζροντα, για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν του Ζργου και ςφμφωνα με τθν πρόταςθ τθσ μεκοδολογίασ προςζγγιςθσ του 
Ζργου που κα υποβάλει ο Ρροςφζρων με τθν προςφορά του.  

 
Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ / Κοινοπραξία Ρρομθκευτϊν, πρζπει να κατατεκοφν για κάκε 
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ θ υπεφκυνθ διλωςθ και τα δικαιολογθτικά των ανωτζρω περιπτϊςεων. 
Η ζνωςθ προμθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται, υποχρεωτικά, 
είτε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ 
προμθκευτϊν. 
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε 
περίπτωςθ κατακφρωςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι 
ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ 
ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να 
ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. 
Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα 
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι 
και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να 
προτείνουν αντικατάςταςθ. Η αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του 
αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου. 
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ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

Το Παραςτατικό εκπροςϊπηςησ, εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμμετζχει ςτον 

διαγωνιςμό μζςω Αντιπροςϊπου που δεν είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, κα πρζπει να 

είναι για:  

 Φυςικά πρόςωπα: πλθρεξοφςιο είτε απλι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ. 

 Α.Ε.: απόφαςθ Δ.Σ. εκπροςϊπθςθσ για τον εν λόγω διαγωνιςμό ι πλθρεξοφςιο 

εκπροςϊπθςθσ από τον υποψιφιο Ανάδοχο ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Ρ.Ε.: Εταιρικό Οριςμοφ του Διαχειριςτι και απλι εξουςιοδότθςθ με 

κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ. 

5.2.2. Ο (υπο)φάκελοσ «Οικονομική Προςφορά» περιλαμβάνει: 

1) τθν τιμι τθσ προςφοράσ (κακαρι αξία και ςυνολικι αξία ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) 

2) το ποςοςτό ΦΡΑ. 

Στθν οικονομικι προςφορά αναγράφεται η προςφερόμενη τιμή ανά 

δειγματοληψία/ανάλυςη για το ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν και τθν άρτια και 

ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (βλ. Υπόδειγμα 1 του Ραραρτιματοσ τθσ παροφςασ). 

Σηελ πξνζθεξόκελε ηηκή αλά δεηγκαηνιεςία/αλάιπζε πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο 

γεληθώλ εμόδσλ, ηνπ πξνζσπηθνύ, ηεο κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη δηαβίσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ, ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηεο κεηαθνξάο θαη ζπληήξεζεο ησλ δεηγκάησλ, ηεο 

ιήςεο θσηνγξαθηώλ θαη θαηαγξαθήο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζεκείνπ 

δεηγκαηνιεςίαο, ηεο αλάιπζεο, ησλ αλαισζίκσλ, ηνπ ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ, 

ηεο θαηαρώξηζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο ζύληαμεο νησλδήπνηε εθζέζεσλ θαη 

παξαδνηέσλ πνπ απαηηνύληαη από ην Τεύρνο Τερληθώλ Γεδνκέλσλ, θαζώο θαη θάζε 

άιιν θόζηνο θαη δαπάλε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άξηηα, έγθαηξε θαη πνηνηηθή 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, όπσο επίζεο θαη ην όθεινο ηνπ Αλαδόρνπ. Η 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ επιόγνπ ή κε ησλ πξνζθεξόκελσλ ηηκώλ, νη δε 

ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ απηά. 

Στθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ και 

τισ πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ/αναλφςεισ που πικανόν να διενεργθκοφν και οι οποίεσ 

ανζρχονται μζχρι το 6% των προγραμματιςμζνων δειγματολθψιϊν (βλ. παράγραφο 5.7 του 

ΤΤΔ τθσ παροφςασ). Η τιμι για τισ προγραμματιςμζνεσ και πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ, 

εφόςον πραγματοποιθκοφν, είναι ίδια για όλη την Περιφζρεια Ανατολικήσ Μακεδονίασ 

και Θράκησ. 

Σιμζσ 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να είναι ςε ΕΤΡΩ, κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και 

αρικμθτικϊσ. Θ ολόγραφη αναγραφή υπεριςχφει τησ αριθμητικήσ. Στισ προςφερόμενεσ 

τιμζσ περιλαμβάνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ 

δαπάνθ, θ οποία κα απαιτθκεί για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 
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Δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), ο οποίοσ πρζπει να 

αναφζρεται χωριςτά και βαρφνει το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, οφτε ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ προςφοράσ, αλλά 

οφτε κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου. 

Η Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι ανάδοχοι 

υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ για εκατόν είκοςι 

(120) μζρεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. 

Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η ιςχφσ τθσ 

Ρροςφοράσ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ  πριν 

από τθ λιξθ τθσ, για διάςτθμα ακόμθ εκατόν είκοςι (120) θμερϊν. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν Ρροςφορά του ι μζροσ τθσ 

μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ςε ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε 

δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 

Ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον ανάδοχο μπορεί να γίνει και με τθ 

λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ.  

7.1  Σε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ςτισ 30 Μαΐου ημζρα Δευτζρα και ϊρα 11.00 π.μ ςτα 
γραφεία τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ, Τενζδου 58, 654 04 Καβάλα 
κατά τθν οποία μποροφν να παραβρεκοφν οι διαγωνιηόμενοι ι εκπρόςωποί τουσ. 

Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει από τθν Γραμματεία τθσ Δ/νςθσ 
Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ μόνο τουσ φακζλουσ των προςφορϊν ποφ 
κατατζκθκαν εμπρόκεςμα, ενϊ απορρίπτει χωρίσ να αποςφραγίςει τισ εκπρόκεςμεσ 
προςφορζσ, προκειμζνου να επιςτραφοφν.  

Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα εξισ:  
1. Αρικμείται, μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ.  
2. Μονογράφονται οι φάκελοι α) δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

και β) οικονομικϊν προςφορϊν. Οι φάκελοι με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ αποςφραγίηονται κατά το ςτάδιο αυτό ενϊ οι φάκελοι 
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται ς’ αυτό το ςτάδιο. 

3. Αποςφραγίηονται και μονογράφονται ο φάκελοσ των Δικαιολογθτικϊν και τθσ 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ και μονογράφεται θ Ρρωτότυπθ κατά φφλλο από όλα τα μζλθ 
τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και εν ςυνεχεία φυλάςςονται ςε αςφαλζσ 
μζροσ οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν. 

4. Καταχωροφνται οι ενδιαφερόμενοι και τα δικαιολογθτικά τουσ ελζγχονται ςφμφωνα 
με τθν Ρροκιρυξθ.  

5. Οι προςφορζσ που κρίνονται αποδεκτζσ κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ των  
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ προχωροφν ςτο επόμενο ςτάδιο αξιολόγθςθσ, ενϊ 
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αυτζσ που κρίνονται  ωσ μθ αποδεκτζσ, επιςτρζφονται χωρίσ ωςτόςο να 
αποςφραγιςτεί ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

6. Η αρμόδια επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει πρακτικό 
αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν και ειςθγείται ανάλογα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ.  

7. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ 
τθσ προςφοράσ τουσ μζςω εγγράφου τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διαβιβάηει το 
ςχετικό πρακτικό και κακορίηει τθν θμερομθνία ανοίγματοσ τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ. 

8. Επί του ανωτζρω πρακτικοφ δφνανται οι υποψιφιοι ανάδοχοι να υποβάλουν 
ζνςταςθ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν ενθμζρωςθ τουσ.      

9. Σε περίπτωςθ υποβολισ ζνςταςθσ αυτι εξετάηεται από τθν Επιτροπι Εξζταςθσ 
Ενςτάςεων που ορίςτθκε με τθ ςχετικι απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ. Η ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 
ορίηεται μετά τθν ζκδοςθ ςχετικοφ Ρρακτικοφ.  

10. Η επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ςυνεδριάηει δθμόςια για τθν εξζταςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν αφοφ προθγουμζνωσ ζχει ειδοποιιςει τουσ 
ενδιαφερόμενουσ για τον τόπο, τθν θμζρα και τθν ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ. Κατά τθν 
δθμόςια αυτι ςυνεδρίαςθ αποςφραγίηει και μονογράφει τουσ ςχετικοφσ φακζλουσ 
των υποψθφίων που ζγιναν αποδεκτοί ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ αξιολόγθςθ. Η 
αποςφράγιςθ και ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν προςφορϊν γίνεται με τθν ίδια 
διαδικαςία με αυτι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Κατά τθν αποςφράγιςθ 
δφνανται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία οι διαγωνιηόμενοι ι εξουςιοδοτθμζνοι 
εκπρόςωποι τουσ. 

11. Μετά τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςυντάςςει για το ςκοπό  αυτό πρακτικό, όπου περιζχεται Ρίνακασ των 
ςυμμετεχόντων κατά φκίνουςα ςειρά και όπου ςτθν πρϊτθ  γραμμι φαίνεται ο 
πρϊτοσ μειοδότθσ. Η ςυνολικι κακαρι τιμι (χωρίσ ΦΡΑ) κα λαμβάνεται υπόψθ για 
τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

12. Το Ρρακτικό που ςυντάςςεται κοινοποιείται ΣΕ ΟΛΟΥΣ τουσ ςυμμετζχοντεσ και ςε 
όποιον ζχει ζννομο ςυμφζρον για υποβολι ζνςταςθσ εντόσ (3) θμερϊν. 

13. Μετά το πζρασ τθσ ζνςταςθσ καλείται ο πρϊτοσ μειοδότθσ να προςκομίςει τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ  πριν τθν οριςτικι απόφαςθ κατακφρωςθσ.  

14. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ τεχνικζσ προςφορζσ δεν κρικοφν 
αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται.  

15. Ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ανοίγεται από τθν Ε.Δ. ςε δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ μετά από ειδοποίθςθ προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

16. Εκδίδεται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και καλείται ο ανάδοχοσ εντόσ 10 θμερϊν να 
προςζλκει για υπογραφι. 
 

Η επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ δφναται να απευκφνει αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι υποψιφιοι ανάδοχοι 
να παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται. 
 
 
7.2. Λόγοι απόρριψησ προςφοράσ: 

 Είναι αόριςτθ και δεν μπορεί να εκτιμθκεί ι όταν περιζχει ανακριβι ςτοιχεία. 

 Ο χρόνοσ παράδοςθσ του ζργου ορίηεται μεγαλφτεροσ από αυτόν που ορίηεται ςτθν 
προκιρυξθ. 

 Δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επιμζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ όπου αυτοί αναφζρονται. 
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7.3. φνταξη πρακτικοφ: 

 Για όλα τα παραπάνω θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ καταρτίηει ςχετικό 

πρακτικό και ειςιγθςθ για τθν επιλογι του αναδόχου. Η επιλογι αναδόχου και θ 

κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει με ζκδοςθ ςχετικισ Απόφαςθσ. 

7.4.  Κατακφρωςη Διαγωνιςμοφ-Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ. 

i. Κατακφρωςη. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω, θ αρμόδια αρχι καλεί τον υποψιφιο ανάδοχο, ςτον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, να υποβάλλει εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, όπωσ παρακάτω αναφζρεται, προκειμζνου αυτά να ελεγχκοφν από τθν 
αρμόδια Επιτροπι. 
Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο 
αποκλειςμοφ του προςφζροντοσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον 
επόμενο ςτθ ςειρά του τελικοφ Ρίνακα Κατάταξθσ των Διαγωνιηομζνων υποψιφιο Ανάδοχο 
να υποβάλει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ωσ ανωτζρω. 
Η αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και διαβιβάηει το πρακτικό 
τθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και αποφαίνεται ςχετικά. 
Μετά από τθν αποδοχι των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, εκδίδεται, από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ του ζργου και 
γνωςτοποιείται, με μζριμνά τθσ, ςτον Ανάδοχο και τουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ ςτον 
διαγωνιςμό. 
 

ii. Δικαιολογητικά κατακφρωςησ. 
 

1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί 

με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα κατωτζρω αδικιματα: 

Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 

τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 

26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του 

Συμβουλίου, 

Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 1 τθσ 

οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ 

Κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από 

τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

2.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου 

πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
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δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ και, επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. 

3.  Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

- Αναφορικά με το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τα νομικά πρόςωπα πρζπει να 
το προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 
διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.). 

- Στθν περίπτωςθ ενϊςεων προμθκευτϊν, οφείλουν να προςκομίςουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων 1 ζωσ και 3, για κάκε προμθκευτι 
που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

 
Ο διαγωνιηόμενοσ, ςτον οποίο κατακυρϊνεται το ζργο, είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει 
μζςα ςε (10) θμζρεσ από τθν αποςτολι με τθλεομοιοτυπία (FAX) τθσ κατακυρωτικισ 
απόφαςθσ να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, με τθν οποία κα κακοριςκοφν τυχόν λοιπζσ 
λεπτομζρειεσ. 
Αν παρζλκει θ παραπάνω προκεςμία, χωρίσ ο ανάδοχοσ να παρουςιαςκεί για να 
υπογράψει τθ ςφμβαςθ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 
34 του Ρ.Δ. 118/07. 
Το Ελλθνικό δθμόςιο διατθρεί το δικαίωμα λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, αφοφ προθγθκεί 
ειδοποίθςθ προσ τον αντιςυμβαλλόμενο (Ανάδοχο), τουλάχιςτον δφο μινεσ πριν, και χωρίσ 
οποιαδιποτε υποχρζωςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ αποηθμίωςθ του 
αντιςυμβαλλόμενου. 
 
7.5.  Επιτροπζσ-Διοικητικζσ Πράξεισ. 

 H Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, κακϊσ και θ Επιτροπι 
Ραραλαβισ του ζργου κα οριςτοφν με απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
Σθμειϊνεται ότι, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, για τα 
αποτελζςματα του ςταδίου τθσ αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ και του ςταδίου 
του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου μπορεί να 
εκδίδεται μια και μόνο εκτελεςτι διοικθτικι πράξθ από το κατά περίπτωςθ αρμόδιο 
όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΜΒΑΘ. 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο γίνεται θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, κα υπογράψει 
τθ ςχετικι ςφμβαςθ ςτθν οποία κα κακοριςτοφν οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ. Σχζδιο τθσ 
Σφμβαςθσ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ. 

Με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν υποβολι για ζγκριςθ 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου ςτθ Δ/νςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - 

Θράκθσ ςτο οποίο κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι όροι και οι προκεςμίεσ για τθ 
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διενζργεια των δειγματολθψιϊν και αναρτιςεων των αποτελεςμάτων που αναφζρονται 

ςτισ παραγράφουσ 5.6, 5.7, 5.8 και 6 του ΤΤΔ. 

 ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΘ.  

Η Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 
Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για το Δθμόςιο:  
 

1. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ εάν το αποτζλεςμα 
κρίνεται μθ ικανοποιθτικό ι εάν υπάρξει μεταβολι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το 
υπό ανάκεςθ ζργο, οι δε διαγωνιηόμενοι παραιτοφνται από κάκε απαίτθςθ κατά 
του Δθμοςίου.  

 

2. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με 
τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ.  

 

3. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία 
τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ του ΡΔ 118/2007 (ΦΕΚ 
150/Α/2007).  

 
ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ-ΠΑΡΑΛΑΒΘ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ.  

Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει τα παραδοτζα του ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, εκτόσ αν, κατά περίπτωςθ, ορίηεται διαφορετικά από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι.  
Στα παραδοτζα κα αναφζρονται οι ςυντάκτεσ και οι υπεφκυνοι και κα υπογράφονται από 
τον Συντονιςτι τθσ Ομάδασ Ζργου και τον Εκπρόςωπο του Αναδόχου ι τουσ Αναπλθρωτζσ 
του. Ραραδοτζο που δεν υπογράφεται από τον Συντονιςτι τθσ ομάδασ ζργου και από τον 
εκπρόςωπο του Αναδόχου κα επιςτρζφεται ωσ απαράδεκτο.  
Τα παραδοτζα του Αναδόχου πρζπει να βαςίηονται ςε επαρκι και κατάλλθλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, να διακρίνονται από ςαφινεια και αντικειμενικότθτα, να επιςθμαίνουν τυχόν 
προβλιματα και να περιζχουν τα προτεινόμενα από τον Ανάδοχο μζτρα επίλυςθσ αυτϊν 
και να είναι ςφμφωνα με τθν προςφορά του.  
Αναλυτικά, οι χρονικζσ απαιτιςεισ για το Ζργο παρουςιάηονται ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν 
Δεδομζνων.  
Για τθν παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου, ςυγκροτείται Επιτροπι Ραραλαβήο του 
ζργου. Για κάκε μζλοσ ορίηεται και αναπλθρωτισ του.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΛΘΡΩΜΕ ΚΡΑΣΘΕΙ.  
 

1. Ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει : 1. Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν για το ςυμβατικό 
αντικείμενο, 2. Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν για τισ πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ με 
παραςτατικά τεκμθρίωςθσ αναγκαιότθτασ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
5.7 του ΤΤΔ. 

2. Ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει φορολογικι και αςφαλιςτικι ικανότθτα και να 
επιβαρυνκεί με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ οι οποίεσ ζχουν ωσ εξισ:  

 Κράτθςθ 0,10%  υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων.  

 3% χαρτόςθμο του 0,10% και 20% υπζρ ΟΓΑ επί χαρτοςιμου.  
 

3. Στθν κακαρι αξία κα γίνει παρακράτθςθ φόρου 8% για τθν προμικεια υπθρεςιϊν 
(άρκρο 24 του Ν.2198/1994).  
 

4. Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΡΑ) βαρφνει το Ελλθνικό Δθμόςιο 
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ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΑΚΟΠΘ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΘ.  

Με απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ, και φςτερα από πρόταςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παραλαβισ 
του ζργου, διακόπτεται θ χρθματοδότθςθ του ζργου και καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ, εφόςον 
ο Ανάδοχοσ, με δικι του ευκφνθ, δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ 
ανάκεςθσ. Για τα κζματα κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου και τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν 
κυρϊςεισ ζχουν ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 118/2007. 

Καβάλα 11/05/2016 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

   

Τριαντάφυλλοσ Καραγεϊργθσ 
ΡΕ Γεωτεχνικϊν (Γεωλόγων) 

Γεϊργιοσ  Ν. Καμπάσ 
Τμ. Ραρακολοφκθςθσ και 
Ρροςταςίασ των Υδάτων  

Γεϊργιοσ Ν. Καμπάσ 
Αν. Ρροϊςτάμενοσ  

Δ/νςθσ Υδάτων Α.Μ.Θ. 
  

ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ ΜΕ ΣΘΝ ΤΠ ΑΡ. οικ. 11004/11-05-2016 ΑΠΟΦΑΘ  ΣΟΤ ΑΚΟΝΣΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ 
Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 

 
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 5. ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

  

16PROC004361193 2016-05-11

ΑΔΑ: 6258ΟΡ1Υ-0ΞΙ



ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

           
ΠΚΒΑΠΖ 

Ανάκεςθσ του ζργου: «Παρακολοφθηςη τησ ποιότητασ των υδάτων ακτϊν κολφμβηςησ τησ 

Περιφζρειασ Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ για την περίοδο 2016» 

(αρ. ζργου) 

Στθν Καβάλα ςιμερα …………………………… 2016 ςτα γραφεία τθσ ………………………………………….. 

οι ςυμβαλλόμενοι:  

α) Η …………………………………………………………………… που εδρεφει ……………………………………., 

και εκπροςωπείται ςτθν παροφςα νόμιμα από ……………………………………………………………. 

β) Η εηαηξεία: «…………………………………» κε λόκηκν εθπξόζσπν ηνλ θ. 

…………………………………. Γ/λζε…………………….. απνθαινύκελε 

εθεμήο Αλάδνρνο  Γ/λζε…… Τει…….Fax…..  E-mail….*
1
  

ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τθν με αρικμό ……………… διακιρυξθ, 

2. Τον ςχετικό Ρρόχειρο Διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον χαμθλότερθ 

από οικονομικισ άποψθσ προςφορά ςε ευρϊ, ο οποίοσ διενεργικθκε τθν     …-…-2016 

για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «Ραρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν 

κολφμβθςθσ τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ», 

3. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου ……/2016 προςφορά του Αναδόχου (δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ-  τεχνικι προςφοράσ φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ) θ οποία 

υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του προαναφερόμενου διαγωνιςμοφ που επιςυνάπτεται ςτθν 

παροφςα ςφμβαςθ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ,  

4. Τα πρακτικά του διαγωνιςμοφ και τθν υπ’ αρικμό ………/2016 Απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο θ ανάκεςθ του ζργου,  

5. Τθν υπϋ αρικμό …….…/2016 ανακοίνωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία  

κοινοποιικθκε ςτον Ανάδοχο θ εν λόγω κατακφρωςθ, 

6. Τθν με Α.Ρ……………… διατφπωςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ για τθν προζγκριςθ τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τθσ 

………………………………………………………. 

7. Τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, ότι «δεν ζχει εκδοκεί 

καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005 όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 3414/2005», για τον Ανάδοχο. 

 

Διλωςαν, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα παρακάτω: 

                                                           

1 τα εν λόγω ςτοιχεία, ρθτά ςυμφωνείται μεταξφ των δφο μερϊν ότι, κα είναι και αυτά που 

κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίςθμθ επικοινωνία με τον ανάδοχο όταν απαιτθκεί 

ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ. 
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Άρθρο 1: υμβατικά Σεφχη 

Τα Συμβατικά Τεφχθ και ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (τθσ οποίασ 

είναι αναπόςπαςτο μζροσ) είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα ακόλουκα: 

1.  Η παροφςα Σφμβαςθ 

2.  Το Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ με τα Ραραρτιματά  του, 

3. Το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων που ςυνοδεφει τθν Ρροκιρυξθ, 

4.  Η Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου, 

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο τησ φμβαςησ 

Ανατίκεται ςτον Ανάδοχο το ζργο «Παρακολοφθηςη τησ ποιότητασ των υδάτων ακτϊν 

κολφμβηςησ τησ Περιφζρειασ Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ για την περίοδο 2016», 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ που ορίηονται ακολοφκωσ. Το Υποζργο 

«Παρακολοφθηςη τησ ποιότητασ των υδάτων ακτϊν κολφμβηςησ τησ Περιφζρειασ 

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ για την περίοδο 2016» υλοποιείται ςτα πλαίςια του 

ζργου «Παρακολοφθηςη τησ ποιότητασ των υδάτων ακτϊν κολφμβηςησ τησ Περιφζρειασ 

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ για την περίοδο 2016» που είναι ενταγμζνο ςφμφωνα 

με τθν υπ’ αρικμ. ................... Απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ ΑΜΘ (ΑΔΑ: ...................) με ΚΩΔ. 

ΟΡΣ .......................... και ςυγχρθματοδοτείται από εκνικοφσ πόρουσ και τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 

AΞ02 «Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ ωσ τόπου εγκατάςταςθσ 

επιχειριςεων και ατόμων» του Ε.Ρ. «Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ 2014-2020».  

Το αντικείμενο του υποζργου περιγράφεται ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων (ΤΤΔ) που 

ςυνοδεφει τθν παροφςα Διακιρυξθ. Το υποζργο αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ, ςε 

κακοριςμζνεσ ακτζσ κολφμβθςθσ (56) και ςε ςθμεία δειγματολθψίασ (56) που 

περιγράφονται ςτο Παράρτημα IV του Τεφχουσ Τεχνικϊν Δεδομζνων και ζχουν 

προςδιοριςτεί με τθν ΑΡ 10042/25-04-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα 

Αποκεντρωμζνθσ Διοικιςεισ Μακεδονίασ Θράκθσ. 

Το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ περιλαμβάνει 

αφενόσ δειγματολθψίεσ και αναλφςεισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ μικροβιολογικισ 

ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ υπ’ αρ. 8600/416/Ε103/23-2-2009 (ΦΕΚ 

356Β/ 26-2-2009) και αφετζρου οπτικζσ παρατθριςεισ για τθν εκτίμθςθ τθσ φυςικοχθμικισ 

ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ.  

Η διενζργεια του Ρρογράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ 

πραγματοποιείται όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Άρκρο 5 του ΤΤΔ.  

Η περίοδοσ δειγματολθψιϊν αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5.2 του ΤΤΔ. Σθμειϊνεται ότι 

ςτθν περίπτωςθ που ζχει αναςταλεί το χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ λόγω 
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αςυνικουσ περίςταςθσ που δεν ζχει λιξει με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου 

και απαιτείται θ λιψθ του δείγματοσ με τθ λιξθ τθσ  αςυνικουσ περίςταςθσ ι/και ςε 

περίπτωςθ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ όπου θ Βϋ Δειγματολθψία απαιτείται να 

πραγματοποιθκεί μετά το τζλοσ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου. 

Οι παρακολουκοφμενεσ παράμετροι περιγράφονται ςτθν παράγραφο 5.3 του ΤΤΔ. 

Οι μζκοδοι ανάλυςθσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 5.4 του ΤΤΔ. 

Οι κανόνεσ χειριςμοφ των δειγμάτων για μικροβιολογικζσ αναλφςεισ περιγράφονται ςτθν 

παράγραφο 5.5 του ΤΤΔ. 

Η ςυχνότθτα των δειγματολθψιϊν περιγράφονται ςτθν παράγραφο 5.6 του ΤΤΔ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι θμερομθνίεσ δειγματολθψίασ πρζπει να κατανζμονται κακϋ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου και να διενεργείται τουλάχιςτον μία δειγματολθψία / 

ανάλυςθ ανά μινα και το διάςτθμα μεταξφ δφο διαδοχικϊν δειγματολθψιϊν να μθν 

υπερβαίνει το μινα. 

Σε περίπτωςθ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ ι αςυνθκϊν περιςτάςεων πραγματοποιοφνται 

πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ αναλφςεισ όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 5.7 του ΤΤΔ. 

Κατά τθ διάρκεια των δειγματολθψιϊν γίνεται ςυμπλιρωςθ ςυγκεκριμζνου δελτίου όπωσ 

περιγράφεται ςτθν παράγραφο 5.8 του ΤΤΔ. Τα δελτία δειγματολθψιϊν περιλαμβάνονται 

ςτο Παράρτημα Ι του ΤΤΔ. 

Σε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ και ςε κάκε δειγματολθψία γίνεται τεκμθρίωςθ / 

διενζργεια δειγματολθψίασ και προςδιοριςμόσ ςυντεταγμζνων όπωσ περιγράφεται ςτθν 

παράγραφο 5.9 του ΤΤΔ. 

Το ςφνολο των αποτελεςμάτων τθσ παρακολοφκθςθσ κα καταχωροφνται εντόσ τριϊν 

ημερϊν από την παράδοςη του δείγματοσ ςτο εργαςτήριο ςε διαδικτυακι βάςθ 

δεδομζνων όπωσ περιγράφεται  ςτθν παράγραφο 6 του ΤΤΔ. Με τον τρόπο αυτό οι 

πλθροφορίεσ που προκφπτουν από τθν παρακολοφκθςθ κα είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό 

κατά τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου μζςω του διαδικτφου ςε χρόνο κοντά ςτον 

πραγματικό (near real time information) και εφκολα προςβάςιμεσ. 

 

Άρθρο 3: Αμοιβή – κρατήςεισ – τρόποσ πληρωμήσ 

 Αναλυτικά θ αμοιβι αυτι αναλφεται ωσ εξισ για τθν Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ - 
Θράκθσ: 
  
ΠΙΝΑΚΑ 1 : Σακτικζσ δειγματοληψίεσ 

Ζτοσ 2016 

Σθμεία δειγματολθψίασ  56 

Αρικμόσ δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (6/ςθμείο/ζτοσ) 336 

Τιμι δειγματολθψίασ/ ανάλυςθσ (χωρίσ ΦΡΑ )  
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Κόςτοσ δειγματολθψιϊν/ αναλφςεων (χωρίσ ΦΡΑ ) *                              
 

ΦΡΑ 23%   *                              
 

Συνολικό Κόςτοσ τακτικϊν δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (με ΦΡΑ 
23%) *                               

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2  : Πρόςθετεσ δειγματοληψίεσ με δυνατότητα άςκηςησ προαίρεςησ  

Ρρόςκετεσ δειγματολθψίεσ/αναλφςεισ** (μζχρι ποςοςτοφ 6% των 
τακτικϊν (με ςτρογγυλοποίθςθ) ) 

20 

Τιμι δειγματολθψίασ/ ανάλυςθσ (χωρίσ ΦΡΑ )*      
 

Κόςτοσ δειγματολθψιϊν/ αναλφςεων (χωρίσ ΦΡΑ )  * 
 

ΦΡΑ 23%   * 
 

Συνολικό Κόςτοσ πρόςκετων δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (με 
ΦΡΑ 23%) *                            

                 * Πλεσ οι τιμζσ δίνονται ςε ευρϊ 

 

Οι πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ κα πλθρωκοφν εφόςον διενεργθκοφν μετά από εντολι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.7 του ΤΤΔ. 

Η τιμι για τισ προγραμματιςμζνεσ και πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ, εφόςον 

πραγματοποιθκοφν, είναι ίδια για όλη την Περιφζρεια Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ. 

Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ, τισ κρατιςεισ κλπ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν Ρροκιρυξθ 

(άρκ. 3 & 11). 

Η αμοιβι του Αναδόχου βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ρ.Δ.Ε με κωδικό ενάρικμου 

2016ΕΡ03110012.  

Η Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) 

και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. 

 

Άρθρο 4: Προθεςμίεσ  

Το ζργο κα υλοποιθκεί από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν 30/11/2016. 
Η ςυχνότθτα και οι προκεςμίεσ διενζργειασ των δειγματολθψιϊν περιγράφονται ςτισ 
παραγράφουσ 5.6 και 5.7 του ΤΤΔ.  
Οι ςυμπλθρϊςεισ των δελτίων δειγματολθψίασ υποβάλλονται ςε χρονικά περικϊρια που 
ορίηονται ςτθν παράγραφο 5.8 του ΤΤΔ.  
Η ειςαγωγι ςτοιχείων ςε διαδικτυακι βάςθ δεδομζνων γίνεται ςε χρονικά περικϊρια που 
ορίηονται ςτθν παράγραφο 6 του ΤΤΔ. 
Οι προκεςμίεσ πρζπει να τθροφνται από τον Ανάδοχο επί ποινι ποινικϊν ρθτρϊν.  

 

Άρθρο 5: Εγγυήςεισ-Ποινική ρήτρα 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε: 
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Τθν υπ’ αρίκμ. ………………… Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ του ζργου, τθσ Τράπεηασ 

…………………………, ποςοφ ……………………………………… ευρϊ (………………… €) με αόριςτθ 

διάρκεια. 

Η κε ηήξεζε ησλ όξσλ θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο απνηειεί ιόγν 

θαηάπησζεο ηεο αλσηέξσ εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

 

Άρθρο 6: Σροποποίηςη όρων ςφμβαςησ 

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ, προςκικθ ι διαφοροποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα 

γίνεται μόνο ζπειτα από γραπτι ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 24 του Ρ.Δ. 118/2007. 

Η παροφςα ςφμβαςθ κα διατθρθκεί αναλλοίωτθ όςον αφορά το φυςικό αντικείμενο του 

ζργου. 

Σε πιςτοποίθςθ των ανωτζρω θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται 

νομίμωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ωσ κατωτζρω. Από τα 

παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα το ζνα παραμζνει ςτθ Δ/νςθ Υδάτων Ανατολικισ 

Μακεδονίασ - Θράκθσ και δφο (2) λαμβάνει ο ανάδοχοσ. Ακριβζσ αντίγραφο αποςτζλλεται 

με ευκφνθ τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ 

του άρκρου 7.6 τθσ προκιρυξθσ.  

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη  

Μακεδονίασ Θράκησ 

Για τον Ανάδοχο 

Ο Αςκϊν καθήκοντα Γενικοφ Γραμματζα 

 

 

Δρ. Νικήτασ Φραγκιςκάκησ 

Ο Εκπρόςωποσ 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1. ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ 

1.  Δπώνσμο :   

2.  Όνομα :    

3.  Ζμερομηνία και ηόπος γέννηζης :    

4.  πηκοόηηηα :   

5.  Νικογενειακή Θαηάζηαζη :    

6.  Δκπαίδεσζη :  

ΗΓΟΚΑ:    

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:   

ΞΡΣΗΝ:   

(Σε πεπίπηωζη ζποςδών ζε πεπιζζόηεπα ηος ενόρ Ιδπύμαηα ή πεπιζζόηεπα ηος ενόρ 

πηςσία ο πίνακαρ ηποποποιείηαι καηάλληλα). 

7.  Γλώζζες: (Βαζκνί 1 έσο 5 γηα ηελ ηθαλόηεηα, όπνπ  5 είλαη ην άξηζηα) :  

ΓΙΥΠΠΑ   ΑΛΡΗΙΖΤΖ 
ΞΟΝΦΝΟΗΘΝΠ 

ΙΝΓΝΠ 

ΓΟΑΞΡΝΠ 

ΙΝΓΝΠ 

Διιεληθά       

    

(Πποζηίθενηαι ή αθαιπούνηαι ζειπέρ ανάλογα). 

8. Κέλος επαγγελμαηικών οργανιζμών :  

9.  Ξαρούζα θέζη: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρόιεζε - ζέζε ζε Δπηρείξεζε, 

Οξγαληζκό Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνύ ηνκέα, ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ). 

10.  Έηη επαγγελμαηικής εμπειρίας: (Αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έηε πξαγκαηηθήο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο). 

11.  Θύρια προζόνηα:  (Αλαγξάθνληαη ηα θύξηα πξνζόληα θαη ηθαλόηεηεο ηνπ αηόκνπ 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή θαη άιιε εκπεηξία ηνπ). 

 

12. Δπαγγελμαηική απαζτόληζη:  

(Αλαγξάθεηαη ε απαζρόιεζε ζε όιεο ηηο κέρξη ζήκεξα Δπηρεηξήζεηο ή Τπεξεζίεο 

μεθηλώληαο από ηελ ζεκεξηλή ζέζε απαζρόιεζεο. Γίδνληαη ζηνηρεία όπσο ε ρξνληθή 

δηάξθεηα παξακνλήο ζε θάζε δηαθνξεηηθή Δπηρείξεζε ή Τπεξεζία ή ελδερνκέλσο 

δηαθνξεηηθή ζέζε, νη αξκνδηόηεηεο θαη επζύλεο, θ.ιπ.). 

Σρονική διάρκεια: Από (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο) 

Σώρα: 

Ννομαζία Δπιτείρηζης – πηρεζίας: 

Θέζη ζηην Δπιτείρηζη – πηρεζία: 

Αρμοδιόηηηες – εσθύνες: 

 

Σρονική διάρκεια: Από (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο) 

Σώρα: 

Ννομαζία Δπιτείρηζης – πηρεζίας: 
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Θέζη ζηην Δπιτείρηζη – πηρεζία: 

Αρμοδιόηηηες – εσθύνες: 

 

13. Δμπειρία ζτεηική με ηην ζηηούμενη: 

(Η αλαγξαθή μεθηλά από ηηο πιένλ πξόζθαηεο ζπκβάζεηο. Η εκπεηξία αλαθέξεηαη 

πάληα ζην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν πνπ θαιείηαη λα θαιύςεη ζύκθσλα κε ηελ 

παξνύζα πξνθήξπμε. 

  

ΣΥΟΑ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ: 

Από 

(μήνας/έηος) 

Έως 

(μήνας/έηος) 

ΡΗΡΙΝΠ ΘΑΗ ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΘΔΠΖ και ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ 

   

   

   

 

14. Ιοιπές Ξληροθορίες: 

(Αλαγξάθνληαη ηπρόλ ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Π.ρ. ζπγγξαθηθό, 

εθπαηδεπηηθό, εξεπλεηηθό έξγν θαη όηη άιιν θξίλεη ζθόπηκν ν ζπληάμαο). 

 

(Ρόπος – Ζμερομηνία) 

 

πογραθή 

 

 

 

 

Δπηζεκάλζεηο: 

1. Οη επεμεγήζεηο ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζα δηαγξαθνύλ από ηνπο ζπληάμαληεο. 

2. Η ζύληαμε ησλ βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ κε ηα σο άλσ πεξηερόκελα είλαη 

ππνρξεσηηθή. 

3. Η κνξθνπνίεζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ δύλαηαη λα 

δηαθνξνπνηείηαη από ην παξόλ ππόδεηγκα. 

 

 

 

 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2. ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΚΑΓΑΠ ΔΟΓΝ 
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ΔΞΥΛΚΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝ:  (Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ 

θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε νλνκαζία όινπ 

ηνπ ππνςεθίνπ αλάδνρνπ ζρήκαηνο) 

 

Α/Α Δηαιρεία 
Ννομαηε-

πώνσμο 
Διδικόηηηα 

Έηη 

εργαζιακής 

πείρας 

Πτέζη 

εργαζίας 

με ηην 

εηαιρεία 

Θέζη ζηο 

έργο 

Απαζτόληζη 

ζηο έργο 

(μήνες) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ζη) (δ) (ε) 

        

        

        

Πσνολικοί προζθερόμενοι ανθρωπομήνες  

 

Δπεμήγεζε ζηειώλ πίλαθα: 

α) Α/Α: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ηνπ ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

β) Δηαηξεία: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ θπζηθνύ 

πξνζώπνπ) κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ην ζηέιερνο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

γ) Ολνκαηεπώλπκν: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ζηειέρνπο ηεο 

νκάδαο έξγνπ. 

δ) Δηδηθόηεηα: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ε επαγγεικαηηθή εηδηθόηεηα ηνπ ζηειέρνπο ηεο 

νκάδαο έξγνπ αλάινγα κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ ηνπ. 

ε) Έηε εξγαζηαθήο πείξαο: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη ηα έηε πξαγκαηηθήο εξγαζηαθήο 

πείξαο ηνπ ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ ζηελ δεινύκελε επαγγεικαηηθή εηδηθόηεηα. 

ζη) ρέζε εξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ 

ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ κε ηελ εηαηξεία (ή κε ην θπζηθό πξόζσπν) ζύκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

(1): Δηαίξνο ή κέηνρνο,  

(2): Τπάιιεινο ή κόληκνο ζπλεξγάηεο κε ζύκβαζε έξγνπ 

(3): Δμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο. 

δ) Θέζε ζην έξγν: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη νη αξκνδηόηεηεο/θαζήθνληα ηνπ 

ζηειέρνπο ζην έξγν. 

ε) Απαζρόιεζε ζην έξγν: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη νη πξνζθεξόκελνη αλζξσπνκήλεο 

ηνπ ζηειέρνπο ζην έξγν. 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 3. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 

ΔΞΥΛΚΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝ:  (Σίζεηαη ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ή ηνπ Φπζηθνύ 

πξνζώπνπ πνπ αθνξά ν  θαηάινγνο. ε πεξίπησζε 

έλσζεο/Κμίαο ππνβάιιεηαη μερσξηζηόο θαηάινγνο 

γηα θάζε κέινο απηήο) 

ΠΚΒΑΠΔΗΠ ΞΑΟΝΚΝΗΥΛ ΑΞΑΗΡΖΠΔΥΛ ΡΔΙΔΡΑΗΑΠ ΞΔΛΡΑΔΡΗΑΠ 

(1/1/2010 έως ζήμερα) 

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ:                  (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο ζύκβαζεο, όπσο 

αλαγξάθεηαη ζ’ απηήλ) 

ΦΝΟΔΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖΠ: (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα, Κύξηνο ηνπ 

έξγνπ, Πξντζηάκελε Αξρή, Γ/λνπζα Τπεξεζία) 

ΑΛΑΓΝΣΝΠ: (Αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Αλαδόρνπ 

ζρήκαηνο. ε πεξίπησζε ύκπξαμεο αλαγξάθνληαη 

όινη νη εηαίξνη απηήο.  ε πεξίπησζε Κ/Ξ ν ηίηινο 

ηεο Κ/Ξ θαη όινη νη εηαίξνη απηήο)   

ΔΛΑΟΜΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: (Σίζεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο)  

ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: (Σίζεηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ύκβαζεο καδί 

κε ηνλ αξηζκό ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο. Αλ δελ έρεη 

γίλεη αθόκα ε έγθξηζε αλαθέξνληαη νη ιόγνη. Αλ έρεη 

εγθξηζεί ελδηάκεζν ζηάδην αλαγξάθεηαη ε 

εκεξνκελία θαη ε εγθξηηηθή απόθαζε) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ: (Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ έξγνπ, θαηά ηξόπν πνπ λα 

πξνθύπηεη ζαθώο ην αληηθείκελν θαη λα είλαη 

δπλαηόλ ε Δπηηξνπή λα ην αμηνινγήζεη εάλ θαιύπηεη 

ή όρη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο.    

ΑΚΝΗΒΖ: (Αλαγξάθεηαη ε ηειηθή ακνηβή ηεο ζύκβαζεο, ην 

πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ αλαδόρνπ θαη ε ηειηθή 

πξνθύπηνπζα ακνηβή ηνπ) 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ: (Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ 

ππνβάιιεηαη: π.ρ. Βεβαίσζε Δξγνδόηε, Δγθξηηηθή 

απόθαζε, Τ.Γ. ππνςεθίνπ θ.ιπ., ζύκθσλα κε ηελ 

πξνθήξπμε) 

   (Σόπνο – Ηκεξνκελία) 

   θξαγίδα – Τπνγξαθή 

   Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ 

Παξαηεξήζεηο: 

1. Ο θαηάινγνο ζπκπιεξώλεηαη κε θαηά ην μέγιζηο πένηε (5) αληηπξνζσπεπηηθέο 

ζπκβάζεηο πνπ έρεη εθηειέζεη επηηπρώο ν δηαγσληδόκελνο θαη θξίλεη όηη θαηαδεηθλύνπλ 

ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ απαηηήζεσλ ηεο πξνθήξπμεο. ηνηρεία 

πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ ζπκβάζεσλ ηνπ θαηαιόγνπ δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε 

από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ. 

2. Δίλαη δπλαηόλ λα αλαγξάθνληαη θαη νινθιεξσκέλεο θάζεηο εθπνλνπκέλσλ ζπκβάζεσλ. 

3. Ο θαηάινγνο κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ππό κνξθή πίλαθα, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη όια 

ηα σο άλσ ζηνηρεία. 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΤ:       
 
(Αναγράφεται το όνομα του υποψιφιου αναδόχου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου) και ςε 
περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ θ ονομαςία όλου του υποψιφιου ανάδοχου ςχιματοσ)  
Διεφκυνςθ,    Ταχ. Κϊδικασ,      Τθλ.,      FAX,       e-mail 
ΠΡΟ: Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Μακεδονίασ-Θράκησ /Διεφθυνςη Τδάτων Ανατολικήσ 
Μακεδονίασ - Θράκησ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για τθν πλιρθ, άρτια και ζγκαιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν με τίτλο 
«Ραρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ για τθν περίοδο 2016», ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 
οικεία τεφχθ του διαγωνιςμοφ, προςφζρεται θ κάτωκι αμοιβι: 
 

Ζτοσ 2016 

Σθμεία δειγματολθψίασ  
56 

Αρικμόσ δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (6/ςθμείο/ζτοσ) 
336 

Ρροςαφξθςθ (πικανι) των δειγματολθψιϊν/αναλφςεων 
μζχρι 6%/ζτοσ  (με ςτρογγυλοποίθςθ) * 

20 

Συνολικι εκτίμθςθ δειγματολθψιϊν/αναλφςεων  
356 

Τιμι δειγματολθψίασ/ ανάλυςθσ (χωρίσ ΦΡΑ )**        
 

Τιμι δειγματολθψίασ/ ανάλυςθσ (χωρίσ ΦΡΑ) oλογράφωσ 
 

Κόςτοσ δειγματολθψιϊν/ αναλφςεων (χωρίσ ΦΡΑ )  **   
 

ΦΡΑ 23%  ** 
 

Συνολικό Κόςτοσ δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (με ΦΡΑ 
23%) **                               

 

* Οι πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ/αναλφςεισ μζχρι ποςοςτοφ 6% αφοροφν 

επαναλιψεισ δειγματολθψιϊν ςε περιπτϊςεισ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ ι 

αςυνθκϊν περιςτάςεων που μπορεί να επθρεάηουν το αποτζλεςμα τθσ 

δειγματολθψίασ / ανάλυςθσ. 

**  Πλεσ οι τιμζσ δίνονται ςε ευρϊ 

 

Η τιμι για τισ προγραμματιςμζνεσ και πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ, εφόςον 

πραγματοποιθκοφν, είναι ίδια για όλη την Περιφζρεια Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ. 

         O ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
 
         (Υπογραφι & 
Σφραγίδα) 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 5. ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Δ Γ Γ  Ζ Ρ Η Θ Ζ  Δ Ξ Η Π Ρ Ν Ι Ζ  Π  Κ Κ Δ Ρ Ν Σ Ζ Π  

 

Προς: ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ /ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΤΔΑΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΟ ΕΤΡΩ ………. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ 
της «(τίτλος προσφέροντα)» για ποσό ……………………. Ευρώ. Στο ως άνω ποσό 
περιορίζεται η ευθύνη μας για την συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία της 
……………..(ημερομηνία διεξαγωγής)………. Για την «…….(τίτλος της ζητούμενης 
υπηρεσίας)………….» και για κάθε αναβολή της διαδικασίας αυτής. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη πρωσοποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-869 του Αστικού Κώδικα, 
όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα. 

3. Σε περίπτωση που, αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία 
θα μας γνωστοποιήσετε ότι ……………………………… δεν εκπλήρωσε την 
υποχρέωσή της που περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση, ολόκληρο ή μέρος του 
ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την 
ημέρα που μας το ζητήσατε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεση της «………………………..» ούτε θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 
δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 
………… ή μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με 
έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ συμπεριλαμβάνοντας και αυτή, δεν ξεπερνά το όριο 

που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 
1Αναγπάθεηαι ποζό πος ανηιζηοισεί ζηο 5% ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ ηος έπγος σωπίρ Φ Π.Α 

 

1 Αναγπάθεηαι ο επγοδόηηρ δηλαδή η Υπηπεζία πος ζςνάπηει ηη ζύμβαζη εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ ή 

ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών. 

 
1 Αναγπάθεηαι ηο όνομα ηος αναδόσος (θςζικού ή νομικού πποζώπος) και ζε πεπίπηωζη ένωζηρ ή 

κοινοππαξίαρ η ονομαζία όλος ηος ανάδοσος ζσήμαηορ. Σηην πεπίπηωζη αςηή η εγγύηζη είναι κοινή 
ςπέπ όλων ηων μελών ηηρ ένωζηρ ή κοινοππαξίαρ και αθοπά ηο ζύνολο ηηρ ζύμβαζηρ   
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1 Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζιών όπωρ αναθέπεηαι ζηην απόθαζη ανάθεζηρ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 6. ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Δ Γ Γ  Ζ Ρ Η Θ Ζ  Δ Ξ Η Π Ρ Ν Ι Ζ  Θ Α Ι Ζ Π  

Δ Θ Ρ Δ Ι Δ Π Ζ Π  

Προς: ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ /ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΤΔΑΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΔΤΡΩ …………….……..
2
 

Θεζζαινλίθε ………………….. 

Π ξ ν ο3…………………………………………………………………………………………….. 

Δ Γ Ρ Α: ……………………….. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνύζα όηη ζαο εγγπόκαζηε αλεπηθύιαθηα θαη 

αλέθθιεηα, παξαηηνύκελνη από ην επεξγέηεκα ηεο δίεδεζεο, ππέξ ηνπ / ηεο 

…………………………………………………………………………………………….4 κέρξη ην πνζό ησλ 

………………………….ΔΤΡΩ 1  

ην πνζόλ απηό θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε εγγύεζή καο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη 

ηελ πηζηή εθαξκνγή όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο από ηνλ παξαπάλσ, ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εγγπόκαζηε, θαη νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη’ απηνύ, πνπ πεγάδεη από 

ηε ζύκβαζε …...……………………………………………..5 

Από ηελ εγγύεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίν έρνπκε εγγπεζεί κεηά 

ηελ επηζηξνθή ηεο παξνύζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε 

ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ην θαηαβάινπκε ρσξίο αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε 

νιηθνύ ή κεξηθνύ θαηαινγηζκνύ ηεο εγγύεζεο ζε βάξνο απηνύ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε 

παξνύζα, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο θαη κεηά 

ηελ επηζηξνθή ζε καο ηεο παξνύζαο. 

Η παξνρή εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ έθδνζεο ηνπ Σακείνπ καο δελ έρεη ππαρζεί ζε θαλέλα 

πεξηνξηζκό πνζνηηθνύ νξίνπ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΑΝ440/1945 όπσο απηό 

ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.1019/49, γίλνληαη ππνρξεσηηθά δεθηέο έζησ θαη αλ 

δελ αλαθέξεηαη ηνύην ζηε δηαθήξπμε. 

Γειώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, δελ 

ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.  

Η παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή δελ εθρσξείηαη ζε θαλέλα θνξέα θαη θαλέλα πηζησηηθό 

ίδξπκα 

Με ηηκή  

                                                           
2Αναγπάθεηαι ποζό πος ανηιζηοισεί ζηο 5% ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ ηος έπγος σωπίρ Φ Π.Α 

 

3 Αναγπάθεηαι ο επγοδόηηρ δηλαδή η Υπηπεζία πος ζςνάπηει ηη ζύμβαζη εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ ή 

ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών. 

 
4 Αναγπάθεηαι ηο όνομα ηος αναδόσος (θςζικού ή νομικού πποζώπος) και ζε πεπίπηωζη ένωζηρ ή 

κοινοππαξίαρ η ονομαζία όλος ηος ανάδοσος ζσήμαηορ. Σηην πεπίπηωζη αςηή η εγγύηζη είναι κοινή 
ςπέπ όλων ηων μελών ηηρ ένωζηρ ή κοινοππαξίαρ και αθοπά ηο ζύνολο ηηρ ζύμβαζηρ   

 
5 Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζιών όπωρ αναθέπεηαι ζηην απόθαζη ανάθεζηρ 
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