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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη             Ιουνίου  2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:   
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
  
Ταχ. ∆/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς: 
Ταχ. Κώδικας : 60132  
Πληροφορίες : Αθανάσιος Σιάσιος  
Τηλέφωνο  : 2351 351 162  
Fax : 2351 351 161  
email : a.siasios@pieria.pkm.gov.gr 

 
  

Κάθε ενδιαφερόµενο  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% 

(CPV:2008  -  38434560-9 “ ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ”).  

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87A'/07-06-2010) “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης”.  
2. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) “ ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).”.  
3. Υπ’ αριθµ. οικ.759268(4394)/3-12-2019 (ΦΕΚ 4781Β'/24-12-19) Απόφαση Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης κλπ.  
4. Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α'/25-04-2002) “ Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις 
Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα 
υδατορέµατα και άλλες διατάξεις”.  
5. Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) “ Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”.  
6. Yπ’ αριθµ. οικ.5662/1988 (ΦΕΚ 464 Β΄/07-06-1988) Απόφαση Νοµάρχη Πιερίας “Περί  
τροποποίησης των όρων διάθεσης λυµάτων και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς 
αποδέκτες κλπ”. 
7.  ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β'/14-3-97) περί “µέτρων και όρων για την επεξεργασία αστικών 
λυµάτων (εναρµόνιση Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την οδηγία 91/271/ΕΟΚ)”.  

8. Την µε αρ. 570607(7712)/12-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. (ΦΕΚ Β΄ 3475/2019) περί 
“µεταβίβασης αρµοδιοτήτων κλπ”  

9. Το µε αρ. Οικ.95910/433/12-2-2020 πρωτογενές αίτηµα του Τµ. Περιβάλλοντος & Υδρ/µίας 
(Α∆ΑΜ: 20REQ006297715 2020-2-17) 
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10. Υπ’ αριθµ. 244/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: ΨΧΞΖ7ΛΛ-ΕΦΒ.  

11. Υπ’ αριθµ. Α/Α 1420/11-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:64Π17ΛΛ-7ΜΖ) 
 

Ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση, µετά από συλλογή και αξιολόγηση  οικονοµικών 
προσφορών, σύµβασης  για την παροχή: «Υπηρεσίας χηµικών αναλύσεων και µετρήσεων ρυπαντικών 
φορτίων σε δείγµατα από υδάτινους αποδέκτες (ποταµούς, ρέµατα, κανάλια, θάλασσα) της 
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας”  µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις 
σχετικές προσφορές, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης. Η δαπάνη 
θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 04.721.0879.01 µε βάση τα οριζόµενα του σχετ. (10) της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος και θα ανέλθει στο ποσό των 3.000,0€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%). 

 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του παρούσης είναι  η παροχή  υπηρεσίας   χηµικών αναλύσεων και µετρήσεων 
ρυπαντικών φορτίων σε δείγµατα από υδάτινους αποδέκτες (ποταµοί, ρέµατα, κανάλια, θάλασσα) 
της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και θα καλύψει τον παρακάτω αριθµό ελέγχων (25 αναλύσεις 
υγρών δειγµάτων για τις παραµέτρους BOD5, COD, SS και pH, 25 ελέγχους σε κολοβακτηριοειδή ολικά και 
κοπρανώδη Κ/100 ΜL, 25 για Φώσφορο, 14 για Νιτρικά, 25 για Ολική αµµωνία (mg/l NH4) και 15 για 
Νιτρώδη). 
Η λήψη των δειγµάτων θα γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία της Π.Ε. Πιερίας (Τµ. Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας), σύµφωνα µε τους βασικούς κανόνες δειγµατοληψίας. Τα σηµεία λήψης θα 
περιλαµβάνουν υδάτινους αποδέκτες (ποταµούς, ρέµατα, κανάλια, θάλασσα) της Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας Η ανάλυση θα γίνεται σε δείγµατα τουλάχιστον έως 1,00 lt, τα οποία, µε ευθύνη  του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. 
Πιερίας, θα λαµβάνονται και θα αποστέλλονται (µε οικονοµική επιβάρυνση του αναδόχου) στη 
δηλωθείσα έδρα του εργαστηρίου. 

 

2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά και αλλοδαπά), 

β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισµοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

 που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν   

νόµιµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.ΣΥ.∆.Α.Ε.), το οποίο έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισµός ∆ιαπίστευσης της Ελλάδας σε δοκιµές σε 
λύµατα και νερά. Συγκεκριµένα θα πρέπει να είναι διαπιστευµένοι τουλάχιστον σε δοκιµές σε COD, BOD, 
pH, αιωρούµενα στερεά SS, σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Κανονισµού (EK) αριθ. 
765/2008.  

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

1. Την συνολική οικονοµική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

2. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.∆.Α.Ε.) 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι: 

• Το εργαστήριο θα λειτουργεί και θα παραλαµβάνει ανελλιπώς δείγµατα από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης έως 31-12-2020. 
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• Η αποστολή των δειγµάτων θα γίνεται µε υπηρεσία courier µέσα σε ειδικά για τον σκοπό αυτό 
δοχεία και ψυγεία µεταφοράς που θα χορηγούνται και θα αποστέλλονται από το Τµήµα 
Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πιερίας στο εργαστήριο, ενώ σηµειώνεται ότι η δειγµατοληψία θα 
διενεργείται από την ανωτέρω αναφερόµενη υπηρεσία. 

• η αναλυτική διαδικασία, σύµφωνα µε τις διαπιστευµένες µεθόδους, θα λαµβάνει χώρα την ηµέρα 
παραλαβής των δειγµάτων από το εργαστήριο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
βάση τιµής. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τη ∆/νση Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πιερίας στο τηλ. 2351351162-134, φαξ 2351351161, email: 
a.siasios@pieria.pkm.gov.gr  

 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής 

της προσφοράς: 

- ∆εν υπάρχει εις βάρος της τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώµατα (της, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική 

εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), της 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Σε περίπτωση που υπάρχει εις βάρος υποψηφίου οικονοµικού φορέα αµετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από της παραπάνω λόγους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αποκλείσει τον 

οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή του στην παρούσα διαδικασία. 

«Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται της όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά: 

αα) της περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), της διαχειριστές, 

ββ) της περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

γγ) της περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.» 

-Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόµου. 

-Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι τη λήξη 

της προθεσµίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου). 

-Είναι ενήµεροι ως της της υποχρεώσεις της που αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας 

και επικουρικής) και ως της της φορολογικές υποχρεώσεις της.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του ανωτέρω 

νόµου)  

- Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και της αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

-  Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν της ζητηθούν, προκειµένου να 

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων της περιπτώσεις 2, 3 και 4  της ως άνω υποβληθείσας 

υπεύθυνης δήλωσης. 

Υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος 

οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, της προκύπτει 
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από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον 

οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία 

σύναψης σύµβασης. 

Της περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα 

πρέπει να συνοδεύεται από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης της 

εταιρίας. 

  Οι σφραγισµένες προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδροµικώς στο Πρωτόκολλο της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πιερίας, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40, ΤΚ 60132, στην 
Κατερίνη το αργότερο ως και την 15η Ιουνίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00. 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

   ∆απανών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών έργου µε θέµα “Χηµικές αναλύσεις και µετρήσεις 
ρυπαντικών φορτίων σε δείγµατα από υδάτινους αποδέκτες (ποταµούς, ρέµατα, κανάλια, θάλασσα) 
της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας”  

   Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια κατά τους θερινούς µήνες εµφανίζονται προβλήµατα ρύπανσης 
στα επιφανειακά νερά των υδάτινων αποδεκτών του νοµού µας.  
   Η Π.Ε. Πιερίας (δια της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και του Κλιµακίου Ελέγχου Ποιότητας 
Περιβάλλοντος, Κ.Ε.Π.ΠΕ., Π.Ε. Πιερίας) υποχρεούται να προβαίνει σε δειγµατοληπτικό έλεγχο νερών 
ποταµών, ρεµάτων, καναλιών, θάλασσας εντός των γεωγραφικών ορίων Πιερίας.   Η λήψη των δειγµάτων 
θα γίνεται από την ανωτέρω αρµόδια υπηρεσία της Π.Ε. Πιερίας, σύµφωνα µε τους βασικούς κανόνες 
δειγµατοληψίας. Τα σηµεία λήψης θα περιλαµβάνουν όλα τα πιθανά επιβαρυµένα µε ρύπους σηµεία σε όλα 
τα ποτάµια, κανάλια, ρέµατα ή θάλασσα της περιοχής αρµοδιότητάς της. 
      Η ανάλυση θα γίνεται σε δείγµατα όγκου τουλάχιστον 1lt, τα οποία, µε ευθύνη της Π.Ε. Πιερίας 
(∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας και 
Κ.Ε.Π.ΠΕ.) θα λαµβάνονται και θα αποστέλλονται (µε οικονοµική επιβάρυνση του εργαστηρίου) στη 
δηλωθείσα έδρα του εργαστηρίου.  
    ∆εδοµένου του µεγάλου αριθµού, της φύσης των δειγµατοληψιών, και του ότι η Π.Ε. Πιερίας δεν διαθέτει 
Πιστοποιηµένο Εργαστήριο, απαιτείται η ανάθεση των ελέγχων αυτών σε Ειδικό Πιστοποιηµένο 
Εργαστήριο. 
 

Αναλυτικότερα προβλέπονται: 
1. Αναλύσεις και µετρήσεις ρυπαντικών φορτίων σε δείγµατα από υδάτινους αποδέκτες 

(ποταµούς, ρέµατα, κανάλια, θάλασσα) της Π.Ε. Πιερίας κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, 
από ειδικό πιστοποιηµένο εργαστήριο. 

 

2. Η ανάλυση θα γίνεται σε δείγµατα τουλάχιστον 1 lt, τα οποία, µε ευθύνη της Π.Ε. Πιερίας 
(∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος)  θα λαµβάνονται και θα παραδίνονται ή θα 
αποστέλλονται (µε οικονοµική επιβάρυνση του εργαστηρίου) στη δηλωθείσα έδρα του εργαστηρίου. 

3. Οι ποσότητες και οι συχνότητες αποστολής των δειγµάτων εξαρτώνται από τις αυτοψίες των µελών 
του κλιµακίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και σε καµιά περίπτωση δεν θα 
υπερβαίνουν σε ποσότητα τον αριθµό που αναγράφεται στη στήλη “Μέγιστος Αριθµός δειγµάτων” 
του πίνακα “ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ”. 

4. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων και των µετρήσεων θα αποστέλλονται από το εργαστήριο και θα 
παραδίδονται στη Π.Ε. Πιερίας ταχυδροµικώς στην ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, 28ης 
Οκτωβρίου 40 - 601 32 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ή διαδικτυακώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
a.siasios@pieria.pkm.gov.gr  το αργότερο εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από το πέρας της 
διενεργηθείσας ανάλυσης. 

5. Οι υπηρεσίες αυτές εντάσσονται στον κωδικό του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. (CPV:2008) 38434560-
9 “ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ”. 
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6. Η δαπάνη τους θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 04.721.0879.01 µε βάση τα οριζόµενα του σχετ. (5) της 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος και θα ανέλθει στο ποσό των 3.000,0€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%). 

7. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά κατά την πρόοδο των δειγµατοληψιών µετά την έκδοση των 
σχετικών παραστατικών από τον ανάδοχο.  

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
“Χηµικές αναλύσεις και µετρήσεις ρυπαντικών φορτίων σε δείγµατα από υδάτινους 
αποδέκτες (ποταµοί, ρέµατα, κανάλια, θάλασσα) της Περιφερειακής Ενότητας 
Πιερίας”  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια κατά τους θερινούς µήνες εµφανίζονται προβλήµατα ρύπανσης 
στα επιφανειακά νερά των υδάτινων αποδεκτών του νοµού µας. Η Π.Ε. Πιερίας (δια της ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και του Κλιµακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, Κ.Ε.Π.ΠΕ., Π.Ε. 
Πιερίας) υποχρεούται να προβαίνει σε δειγµατοληπτικό έλεγχο νερών ποταµών, ρεµάτων, καναλιών, 
θάλασσας εντός των γεωγραφικών ορίων Πιερίας. 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Η λήψη των δειγµάτων (υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντικών δειγµάτων) θα γίνεται από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας, σύµφωνα µε τους βασικούς κανόνες δειγµατοληψίας. Τα σηµεία λήψης θα 
περιλαµβάνουν όλα τα πιθανά επιβαρυµένα µε ρύπους σηµεία σε όλα τα ποτάµια ή κανάλια ή ρέµατα ή 
θάλασσας της περιοχής αρµοδιότητας της.Η ανάλυση θα γίνεται σε δείγµατα τουλάχιστον 1lt, τα οποία, 
µε ευθύνη της Π.Ε. Πιερίας (του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος) θα λαµβάνονται και θα αποστέλλονται (µε οικονοµική επιβάρυνση του 
αναδόχου) στη δηλωθείσα έδρα του εργαστηρίου. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.∆. 
Α.Ε.), το οποίο έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισµός ∆ιαπίστευσης της Ελλάδας σε δοκιµές σε λύµατα 
και νερά και συγκεκριµένα θα πρέπει να είναι διαπιστευµένοι τουλάχιστον σε δοκιµές σε COD, BOD, 
pH, αιωρούµενα στερεά SS, σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Κανονισµού (EK) αριθ. 
765/2008. Το εργαστήριο θα πρέπει να λειτουργεί ανελλιπώς από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης έως 31-12-2020.  

 Εκτιµάται ότι ετησίως θα προκύψει ο παρακάτω αριθµός ελέγχων αυτού του είδους (25 αναλύσεις σε 
υγρά για τις παραµέτρους BOD5,COD, SS και ph, 25 έλεγχοι σε κολοβακτηριοειδή ολικά και 
κοπρανώδη Κ/100 ΜL, 25 Φώσφορος, 14 Νιτρικά, 25 Ολική αµµωνία (mg/l NH4) και 15 Νιτρώδη )  

 
 

Οι παράµετροι ελέγχου των υδάτινων δειγµάτων θα είναι οι κάτωθι: 
 

• Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD) 

• Βιολογικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD) 
• pH 

• Αιωρούµενα στερεά (SS) 

• Φώσφορος 

ΑΔΑ: 9ΤΖΖ7ΛΛ-ΠΕΗ



 

 6 

• Ολική αµµωνία (mg/l NH4)  

• Κολοβακτηριοειδή ολικά και κοπρανώδη 

• Νιτρώδη 

• Νιτρικά 
 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
“Χηµικές αναλύσεις και µετρήσεις ρυπαντικών φορτίων σε δείγµατα από υδάτινους 
αποδέκτες (ποταµοί, ρέµατα, κανάλια, θάλασσα) της Περιφερειακής Ενότητας 
Πιερίας”  

 

Άρθρο 1ο Αντικείµενο συγγραφής 

Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση των χηµικών και µικροβιολογικών αναλύσεων 
στα ύδατα των ποταµών, ρεµάτων, καναλιών και θάλασσας του νοµού Πιερίας, µε σκοπό αφενός 
τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και αφετέρου την προστασία του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις των: 
1. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87A'/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 
2. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).”. 
3. Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α'/25-04-2002) “Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις 
Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα 
υδατορέµατα και άλλες διατάξεις”. 
4. Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”. 
5. 5 .Yπ’ αριθµ. οικ.5662/1988 (ΦΕΚ 464 Β΄/07-06-1988) Απόφαση Νοµάρχη Πιερίας “Περί 
τροποποίησης των όρων διάθεσης λυµάτων και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς 
αποδέκτες κλπ”. 
6.Η ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β'/14-3-97) περί “µέτρων και όρων για την επεξεργασία αστικών 
λυµάτων (εναρµόνιση Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την οδηγία 91/271/ΕΟΚ)”. 

 
Άρθρο 3ο Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά είναι: 

1. Τεχνική περιγραφή –Τεχνικές προδιαγραφές 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 
Άρθρο 4ο Τόπος εκτέλεσης της εργασίας 

Οι χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις θα γίνονται στα αναλυτικά εργαστήρια του 
αναδόχου. Η ανάλυση θα γίνεται σε δείγµατα τουλάχιστον 1lt τα οποία θα λαµβάνονται µε ευθύνη 
της Π.Ε. Πιερίας και θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται (µε οικονοµική επιβάρυνση του 
αναδόχου) στη δηλωθείσα έδρα του εργαστηρίου.Οι ποσότητες και οι συχνότητες αποστολής των 
δειγµάτων εξαρτώνται από τις αυτοψίες των µελών του κλιµακίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & 
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Περιβάλλοντος και του Κ.Ε.Π.ΠΕ και σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν σε ποσότητα τον 
αριθµό που αναγράφεται στη στήλη “Μέγιστος Αριθµός δειγµάτων” του πίνακα “ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ”.”. 

 
Άρθρο 5ο Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας της παρούσας ορίζεται  από την ηµέρα υπογραφής 
της σύµβασης έως την 31-12-2020. 

 
Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος για χηµικές και µικροβιολογικές 
αναλύσεις σε νερά και υγρά απόβλητα και συγκεκριµένα θα πρέπει να είναι διαπιστευµένοι 
τουλάχιστον σε δοκιµές σε COD, BOD, pH, αιωρούµενα στερεά SS, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναµο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο. Θα εκτελεί τις 
αναλύσεις των παραµέτρων που θα υποδεικνύονται από τη ∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
Π.Ε. Πιερίας έτσι ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του παραρτήµατος ΙΙΙ της ΚΥΑ 2600/01. 
Ευθύνεται για την ακρίβεια των µετρήσεων και γενικά για την καλή και σωστή εκτέλεση της 
εργασίας. Ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την διενέργεια των ελέγχων είναι ευθύνη του 
αναδόχου.Το εργαστήριο θα λειτουργεί και θα παραλαµβάνει ανελλιπώς δείγµατα από την 
υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2020.  

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων θα αποστέλλονται από τον ανάδοχο και θα 
παραδίδονται στη Π.Ε. Πιερίας το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από το πέρας των 
αναλύσεων, ταχυδροµικώς στην διεύθυνση: ∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, 28ης Οκτωβρίου 
40 – 60132 – Κατερίνη ή διαδικτυακώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.siasios@pieria.pkm.gov.gr 
 
Άρθρο 7ο Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωµένος να ορίσει τους αρµόδιους υπαλλήλους για την επικοινωνία µε τον 
ανάδοχο και να παρέχει όλα τα µέσα και στοιχεία τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 
υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας. 

 
Άρθρο 8ο Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή θα γίνεται βάσει τιµολογίου παροχής υπηρεσιών που θα εκδώσει ο 
ανάδοχος και το οποίο θα παραδώσει στη Π.Ε. Πιερίας. 

 
Άρθρο 9ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα 
της υπογραφής της σύµβασης. 

 
Άρθρο 10ο Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

 
Άρθρο 11ο Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή 
σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
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προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.. Στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος 
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

Άρθρο 12ο Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας επιλύονται 
σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων 
της έδρας του εντολέα. 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε.Πιερίας 
∆ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 40, 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Πληροφορίες: Α. ΣΙΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: 23513 51162 
Τηλεοµοιότυπο (fax): 23513 51161 
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (Email): a.siasios@pieria.pkm.gov.gr   

 

4. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α 

 

Περιγραφή Αναλύσεων 
περιβαλλοντικών 

δειγµάτων-υδάτινων 
αποδεκτών 

Μέγιστος 

Αριθµός 

∆ειγµάτων 

Τιµή 
δείγµατος 

(χωρίς 
ΦΠΑ) (€)/ 

 

ΦΠΑ (24%) 

τιµή 

δείγµατος 

(µε ΦΠΑ)  
(€)/ 

Συνολικό 

τιµή 

δειγµάτων 
(µε ΦΠΑ) (€) 

       

1 

Αναλύσεις σε υγρά απόβλητα 
-υδάτινων αποδεκτών 
(BOD₅,COD, SS, pH) 

25 50,15 € 12.03 € 62.18 € 1.554,5 € 

2 

Κολοβακτηρίδια ολικά και 
κοπρανώδη 25 10.00 € 2.40 € 12.40 € 310,00 € 

3 
Φώσφορος 25 15.00 € 3.60 € 18.60 € 465,00 € 

4 
Νιτρώδη 15 10.00 € 2.40 € 12.40 € 186,00 € 

5 
Νιτρικά 14 10.00 € 2.40 € 12.40 € 173,60 € 

6 
Ολική αµµωνία (mg/l NH 4) 25 10.00 € 2.40 € 12.40 € 310,00 € 

       

       

       
Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ: 2.418,63 € 

Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ: 2.999,10 € 

 

 

 
 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη “∆ΙΑΥΓΕΙΑ” και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής  

http://pieria.pkm.gov.gr. 

                                                                                      Με εντολή Περιφερειάρχη     
   Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 
 

                                                                                              ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 

 

a.siasios
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε.Πιερίας 
∆ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 40, 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Πληροφορίες: Α. ΣΙΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: 23513 51162 
Τηλεοµοιότυπο (fax): 23513 51161 
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (Email): a.siasios@pieria.pkm.gov.gr  

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α 

 

Περιγραφή Αναλύσεων 
περιβαλλοντικών 

δειγµάτων-υδάτινων 
αποδεκτών 

Μέγιστος 

Αριθµός 

∆ειγµάτων 

Τιµή 
δείγµατος 

(χωρίς 
ΦΠΑ) (€)/ 

 

ΦΠΑ (24%) 

τιµή 

δείγµατος 

(µε ΦΠΑ)  
(€)/ 

Συνολικό 

τιµή 

δειγµάτων 
(µε ΦΠΑ) (€) 

       

1 
Αναλύσεις σε υγρά απόβλητα 

-υδάτινων αποδεκτών 
(BOD₅,COD, SS, pH) 

25     

2 
Κολοβακτηρίδια ολικά και 

κοπρανώδη 25     

3 
Φώσφορος 25     

4 
Νιτρώδη 15     

5 
Νιτρικά 14     

6 
Ολική αµµωνία (mg/l NH 4) 25     

       

       

       
Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ:              € 

Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ:             € 

 

 
 

                     Ηµεροµηνία 
 

Για την εταιρεία 
 
 
 
 

Υπογραφή - σφραγίδα 

ΑΔΑ: 9ΤΖΖ7ΛΛ-ΠΕΗ
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