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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΠΡΟ Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Η Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου:
«Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για την περίοδο 2016»
Με προϋπολογισμό 19.350,36€ και δικαίωμα προαίρεσης 1.159,89 €, ήτοι σε σύνολο
20.510,25€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
που αποτελεί το Υποέργο 1 του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και
ενημέρωσης κοινού» που είναι ενταγμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36235/4-4-2016 Απόφαση
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ:ΩΒΙΟ4653Ο7-ΟΓΣ) στο ΠΔΕ με
ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΠ00810008/ 5000670 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα
Προτεραιότητας AΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Αντικείμενο του έργου είναι η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις 114 ακτές κολύμβησης, με αντίστοιχα σημεία
δειγματοληψίας, που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και
τα οποία έχουν προσδιοριστεί με την ΑΠ 22706/31-3-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοικήσεις Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: Ψ5ΙΝΟΡ1Υ-Χ67).
1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά πιστοποιημένα εργαστήρια αναλύσεων με έδρα σε
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έχουν εξοπλισμένο εργαστήριο, να έχουν

επιστημονικό προσωπικό συγκροτημένο σε ομάδα έργου και να είναι κάτοχοι των
πιστοποιητικών ISO, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.1Β της Προκήρυξης.
2. Η διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της και μέχρι την 31/11/2016.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το Τεύχος Προκήρυξης και Τεχνικών
Δεδομένων (ΑΔΑ : Ω5Ι0ΟΡ1Υ-Ζ87 ) από τις ιστοσελίδες :
www.damt.gov.gr της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
www.pkm.gov.gr της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
http://diavgeia.gov.gr.
του Προγράμματος «Διαύγεια»
www.promitheus.gov.gr. του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
 www.promitheies.gr
ή να παραλάβουν αυτά από την Γραμματεία της Υπηρεσίας, - Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής
32 – Θεσσαλονίκη.
Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας στα
τηλέφωνα 2313309487 (Στ.Μιχαηλίδης) ή 2313309587 (Ν.Μενούνου).





4. Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25 Απριλίου 2016, 10:00 π.μ..
5. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού :

25 Απριλίου 2016, 11:00 π.μ.

Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ.
Η Προϊσταμένης της Δ/νσης Υδάτων Κ.Μ.

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου

ΑΔΑ: Ω5Ι0ΟΡ1Υ-Ζ87

16PROC004175148 2016-04-08
Θεςςαλονίκθ, 8 Απρίλιου 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΧΩΡ/ΚΗ & ΠΕΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ ΚEΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Αρικ. Πρωτ.: οικ.24890

Διεφκυνςθ :

Λεωφ. Γεωργικισ χολισ 32
551 34 Καλαμαριά Θες/νίκθσ
Πλθροφορίεσ: τ.Μιχαθλίδθσ, Δρ.Ν.Μενοφνου
Σθλζφωνο:
2313309487, -587
Φαξ:
2310 424160
Email:
dy-km@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ και Διενζργειασ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ
Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου για τθν ανάκεςθ ζργου με τίτλο
«Παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν κολφμβθςθσ τθσ Περιφζρειασ
Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν περίοδο 2016»

ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
Ζχοντασ υπόψθ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Σον Κανονιςμό (ΕΕ) αρ.2015/2342 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2015 για τθν
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
2004/18/ΕΚ όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τισ διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων.
Σισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α) περί παρακράτθςθσ φόρου
ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ.
Σο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Αϋ) «Προμικειεσ του Δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν
κεμάτων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Σον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/09.03.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ
και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Σον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/07.11.2000) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ
Αξίασ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Σον Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09.12.2003) «Προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων –
Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000», όπωσ ιςχφει.
Tο Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α/279) «Σροποποίθςθ του Ν.3310/2005 «Μζτρα για τθ
διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων (ΦΕΚ Α/30/2005)».
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8. Σον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/A/03.12.2007) «Διαχείριςθ,
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

ζλεγχοσ και εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007−2013», όπωσ
τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/A/31.03.2010) και ιςχφει.
Σον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 για τθν «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν
οργάνων ςτο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
Σο Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Αϋ) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» και ειδικότερα
το άρκρο 21 παρ. 2 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων».
Σισ διατάξεισ του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ166/Α/22.09.2010) «Εκνικι υποδομι Γεωχωρικϊν
Πλθροφοριϊν –Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του υμβουλίου τθσ 14θσ Μαρτίου 2007 και άλλεσ διατάξεισ. Σροποποίθςθ του
ν.1647/1986 «Οργανιςμόσ Κτθματολογίου και Χαρτογραφιςεων Ελλάδασ (ΟΚΧΕ) και
άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ141/Α).
Σο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων»
ειδικά το ΑΡΘΡΟ 11 «φςταςθ Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.12), ΑΡΘΡΟ
10 και το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) ΑΡΘΡΟ 238 παρ. 2β και ιςχφει.
Σισ διατάξεισ του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27.10.2011) «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ,
ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ
του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015»και ειδικότερα
το άρκρο 26, κακϊσ και τα με αρ. πρωτ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 και
ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 ζγγραφα του Τ.Δι.Μ.ΗΔ που αφοροφν Διενζργεια
τθσ διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ
διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι δθμόςιων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ,
παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων.
Σον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν
αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
Σον Ν. 4111/2013, (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013), υνταξιοδοτικζσ ρυκµίςεισ, τροποποιιςεισ
του ν. 4093/2012, κφρωςθ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Ζγκριςθ των
χεδίων των υµβάςεων Σροποποίθςθσ τθσ Κφριασ φµβαςθσ Χρθματοδοτικισ
Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Σαµείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ
(Ε.Σ.Χ..), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, του Ελλθνικοφ Σαµείου Χρθματοπιςτωτικισ
τακερότθτασ (Σ.Χ..) και τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΣτΕ), µε τίτλο «Κφρια φµβαςθ
Χρθςμοδοτικισ Διευκόλυνςθσ», τθσ φµβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ
του Ε.Σ.Χ.., τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ ΣτΕ, µε τίτλο «φµβαςθ Διευκόλυνςθσ
Διαχείριςθσ Τποχρεϊςεων ΙΣ» και τθσ φµβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ
μεταξφ του Ε.Σ.Χ.., τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ ΣτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνςθ
αποπλθρωµισ Σόκων Οµολόγων», παροχι εξουςιοδοτιςεων για τθν υπογραφι των
υµβάςεων» και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ.
Σο Ν. 4155/2013(ΦΕΚ 120/Αϋ) «Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Αϋ) Μζτρα
ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν.
4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ, υποπαράγραφοσ 20 ςτ : εφαρμογι ΕΗΔΗ».
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18. Σο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’) Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ
19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ Διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992(Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ.
Σο Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’) αρκρ. 56 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Τπ.
Εςωτερικϊν»
Σο άρκρ.157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Αϋ) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ
Ελλθνικισ Οικονομίασ, οργανωτικά κζματα του Τπ. Οικονομικϊν και άλλεσ Διατάξεισ»
κακϊσ επίςθσ τισ τροποποιιςεισ του άρκρ.201 (παρατάςεισ ζναρξθσ ιςχφοσ του Β Κεφ.)
με τουσ Νόμουσ 4320/2015, 4354/2015 & 4368/2016.
Σισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ
διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό
και άλλεσ διατάξεισ».
Σο άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ143) « Κϊδικασ φορολογίασ ειςοδιματοσ», περί
«υντελεςτϊν παρακράτθςθσ φόρου».
Σον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β)
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ », όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Σο Π.Δ. 51/2.3.2007 (ΦΕΚ 54/Α/08.03.2007) «Κακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για
τθν ολοκλθρωμζνθ προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, «για τθν κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον
τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων» του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000, όπωσ ιςχφει.
Σο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ
διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με
τθν οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005».
Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν
Δθμοςίου», αναλογικά εφαρμοηόμενεσ.
Σο Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Αϋ/22.9.2010) «Περί αναλιψεωσ υποχρεϊςεων από τουσ
Διατάκτεσ».
Σο Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27.12.2010) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ».
Σο Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267/Α/2011) «Κακοριςμόσ κατωτάτου φψουσ δαπανϊν που
ελζγχονται από το Ελεγκτικό υνζδριο».
Σθν Πράξθ 4 του Τπουργικοφ υμβουλίου τθσ 06.02.2015 (ΦΕΚ 24/Α/06.02.2015) με
κζμα: «Αποδοχι παραιτιςεων των Γενικϊν Γραμματζων των Αποκεντρωμζνων
Διοικιςεων τθσ Χϊρασ», κακϊσ και το άρκρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α/14.04.2014), ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 28 του Ν. 4325/2015.
Σθν Κ.Τ.Α. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Βϋ/23.08.2007), «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005».
Σθν υπ’ αρικμ. Η.Π. 8600/416/Ε103 ΚΤΑ για τθν «Ποιότθτα και μζτρα διαχείριςθσ των
υδάτων κολφμβθςθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2006/7/ΕΚ», όπωσ
αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει.
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33. Σθν ΚΤΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/B/08.12.2010)

34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

«Κακοριςμόσ
Προτφπων Ποιότθτασ Περιβάλλοντοσ (ΠΠΠ) για τισ ςυγκεντρϊςεισ οριςμζνων ρφπων
και ουςιϊν προτεραιότθτασ ςτα επιφανειακά φδατα, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ
διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 2008 «ςχετικά με Πρότυπα Ποιότθτασ Περιβάλλοντοσ (ΠΠΠ) ςτον
τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων και ςχετικά με τθν τροποποίθςθ και μετζπειτα
κατάργθςθ των οδθγιϊν του υμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ,
84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου», κακϊσ και για τισ ςυγκεντρϊςεισ
ειδικϊν ρφπων ςτα εςωτερικά επιφανειακά φδατα και άλλεσ διατάξεισ».
Σθν Κ.Τ.Α. Αρικμ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) «Ρφκμιςθ των
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ,
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων».
Σθν ΚΤΑ Αρικ. 134453/2015 (ΦΕΚ 2857/Β/2015) «Ρυκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των
δαπανϊν του ΠΔΕ».
Σθν αρικμ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ1789/Βϋ) Απόφαςθσ Τφυπουργοφ Οικονομίασ,
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ περί «φναψθ, εκτζλεςθ και διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςυμβάςεων προμθκειϊν, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 2 (παρ. 5, 12, 13
και 16) του Ν.2286/1995».
Σθν ΤΑ Αρ. 35130/739/2010 Τπουργικισ Απόφαςθσ «αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν
του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που
αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων».
Σθν ΤΑ Π1/2390/16-10-2013 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
ΕΗΔΗ» (ΑΔΑ: ΒΛΛΤΦ-6Φ1).
Σθν ΤΑ Αρ. 81986/EΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/B/24.08.2015), «Εκνικοί κανόνεσ
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014–2020 − Ζλεγχοι
νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014−2020
από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των
αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων».
Σθν αρ. Π1/155/20-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΡΦ-ΣΘΣ) εγκφκλιο του Τπουργείου Ανάπτυξθσ &
Ανταγωνιςτικότθτασ «Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρ.1336/2013 τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τα
κατϊτατα όρια εφαρμογισ των οδθγιϊν 2014/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά
τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων».
Σθν Αρικμ. Ε.Γ.: οικ. 1007/2013 (ΦΕΚ 2291 Β'/13-09-2013) «Ζγκριςθ του χεδίου
Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν του Τδατικοφ Διαμερίςματοσ Ανατολικισ
Μακεδονίασ (Τ.Δ. 11)».
Σθν Αρικμ. Ε.Γ.: οικ. 107/2014( ΦΕΚ 181 Β'/31-01-2014) «Ζγκριςθ του χεδίου
Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν του Τδατικοφ Διαμερίςματοσ Κεντρικισ
Μακεδονίασ (Τ.Δ. 10)».
Tθν Αρικμ. Ε.Γ.: οικ. 106/2014( ΦΕΚ 182 Β'/31-01-2014) «Ζγκριςθ του χεδίου
Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν του Τδατικοφ Διαμερίςματοσ Δυτικισ
Μακεδονίασ (Τ.Δ. 09)».
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44. Σθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 23θσ
45.
46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

Οκτωβρίου 2000 για τθν κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ
των υδάτων.
Σθν Οδθγία 2006/7/ΕΚ ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων
κολφμβθςθσ και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ.
Σθν Οδθγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ
Δεκεμβρίου 2008 ςχετικά με πρότυπα ποιότθτασ περιβάλλοντοσ ςτον τομζα τθσ
πολιτικισ των υδάτων κακϊσ και ςχετικά με τθν τροποποίθςθ και τθ ςυνακόλουκθ
κατάργθςθ των οδθγιϊν του υμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ,
84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, όπωσ ιςχφει.
Σθν με α.π. οικ.99386/06.11.2014 (ΦΕΚ Βϋ3105/18.11.2014) Απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ περί Ανάκεςθσ άςκθςθσ
αρμοδιοτιτων ςε οργανικζσ μονάδεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ –
Θράκθσ και παροχι εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ πράξεων και εγγράφων «Με εντολι
Γενικοφ Γραμματζα», ςτουσ Προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ».
Σθν με α.π. 15342/26.02.2014 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ περί οριςμοφ Αναπλθρωτι Προϊςταμζνου Γενικισ
Διεφκυνςθσ Χωροταξικισ και Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Μακεδονίασ – Θράκθσ.
Σο άρκρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14.04.2014) που αφορά τθν αναπλιρωςθ
του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ όταν θ κζςθ είναι κενι.
Tο με α.π. οικ.11237/09.02.2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ, Σμιμα
Προςωπικοφ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ περί άςκθςθσ κακθκόντων Γενικοφ Γραμματζα τθσ
Α.Δ.Μ.Θ. από τον κ. Νικιτα Φραγκιςκάκθ (αρχαιότεροσ Γενικόσ Διευκυντισ).
Σθν με α.π. 2021/30.3.2016 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Κεντρικισ Μακεδονίασ για
Ζνταξθ τθσ Πράξθσ «Παρακολοφκθςθ των υδάτων κολφμβθςθσ και ενθμζρωςθ κοινοφ»
με Κωδικό ΟΠ5000670 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 20142020»
Σθν με α.π. 22706/31.3.2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοικιςεισ Μακεδονίασ-Θράκθσ «Προςδιοριςμόσ των υδάτων κολφμβθςθσ για τθν
κολυμβθτικι περίοδο 2016 (ΑΔΑ: Ψ5ΙΝΟΡ1Τ-Χ67).
Σθν με α.π. 22451/4.4.2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοικιςεισ Μακεδονίασ-Θράκθσ περί αποδοχισ ζνταξθσ – υλοποίθςθσ Πράξθσ
«Παρακολοφκθςθ των υδάτων κολφμβθςθσ και ενθμζρωςθ κοινοφ» του Ε.Π. «Κεντρικι
Μακεδονίασ 2014-2020» με κωδικό ΟΠ 5000670.
Σθν με α.π. 36235/4.4.2016 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Σουριςμοφ περί εγγραφισ ςτο ΠΔΕ 2016 τθσ Πράξθσ «Παρακολοφκθςθ των υδάτων
κολφμβθςθσ και ενθμζρωςθ κοινοφ» του Ε.Π. «Κεντρικι Μακεδονίασ 2014-2020» με
κωδικό 2016ΕΠ0810008/5000670 (ΑΔΑ: ΩΒΙΟ4653Ο7-ΟΓ)
Σθν με α.π. 20924/4.4.2016 Ζγκριςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ Διενζργειασ Πρόχειρου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ.
Σθν με α.π. οικ.24204/6.4.2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ περί οριςμοφ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
(ΑΔΑ: Ψ9ΜΕΟΡ1Τ-0ΡΒ).
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57. Σθν με α.π. οικ.24209/6.4.2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ περί οριςμοφ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και
Προςφυγϊν (ΑΔΑ: 65ΒΑΟΡ1Τ-Γ2Ω).

Αποφαςίηουμε
1. Σθν ζγκριςθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ (Προκιρυξθσ και Σεχνικϊν Δεδομζνων) και τθ
διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ (CPV 90733100-5) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ
χαμθλότερθ τιμι για τθν ανάκεςθ του ζργου με τίτλο «Παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ
των υδάτων ακτϊν κολφμβθςθσ τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν
περίοδο 2016».
2. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 19.350,36€ και δικαίωμα
προαίρεςθσ 1.159,89 €, ιτοι ςε ςφνολο 20.510,25 ΕΤΡΩ, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
23%.
3. Σο προκθρυςςόμενο ζργο αποτελεί υποζργο του ζργου «Παρακολοφκθςθ των υδάτων
κολφμβθςθσ και ενθμζρωςθσ κοινοφ» που είναι ενταγμζνο ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.
36235/4-4-2016 Απόφαςθ Τφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ
(ΑΔΑ:ΩΒΙΟ4653Ο7-ΟΓ) ςτο ΠΔΕ με ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΠ00810008/ 5000670 και
ςυγχρθματοδοτείται από εκνικοφσ πόρουσ και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο του
ΕΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότθτασ AΞ06 «Προςταςία του
περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρικι
Μακεδονία 2014-2020».
4. Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν τθν Προςφορά τουσ κατακζτοντάσ τθν
είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ,
ςτα Γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Τδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτθν διεφκυνςθ
«Διεφκυνςθ Τδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ, Λεωφ. Γεωργικισ χολισ 32, ΣΚ 55134,
Θεςςαλονίκθ», ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα διακιρυξθ μζχρι τισ 25
Απριλίου 2016 , θμζρα Δευτζρα και ώρα Ελλάδασ 10.00 π.μ. (καταλθκτικι
θμερομθνία του διαγωνιςμοφ).
5. Η προςφορά μπορεί να υποβλθκεί και με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι ι με
courier, που απευκφνεται ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ μζχρι τθν ωσ άνω καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα. Η ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ άφιξθσ τθσ Προςφοράσ βαρφνει
αποκλειςτικά τουσ Προςφζροντεσ και δεν αναγνωρίηεται κακυςτζρθςθ ακόμθ και για
ανωτζρω βία. Εκτόσ του Φακζλου τθσ προςφοράσ κα υπάρχει ςχετικό διαβιβαςτικό με
τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, το οποίο κα πρωτοκολλείται.
6. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθ παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται.
7. Ημερομηνία, ώρα διεξαγωγήσ και τόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ: θ Δευτζρα 25
Απριλίου 2016, και ώρα 11.00 π.μ. ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Τδάτων Κεντρικισ
Μακεδονίασ, ςτθν οδό Λεωφ. Γεωργικισ χολισ 32, ΣΚ 55134, ςτθ Θεςςαλονίκθ».
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8. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ

όρουσ των άρκρων και των
Παραρτθμάτων των τευχϊν δθμοπράτθςθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα
τθσ παροφςασ απόφαςθσ.

9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από
τθν επομζνθ τθσ θμζρασ του διαγωνιςμοφ.
10. Η παροφςα απόφαςθ περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 Σεφχοσ Προκιρυξθσ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ
 Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων
11. Η παροφςα απόφαςθ και τα ςυνθμμζνα τεφχθ δθμοπράτθςθσ αυτισ κα αναρτθκοφν
ςτισ ιςτοςελίδεσ:
 www.damt.gov.gr τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ
 www.pkm.gov.gr τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ
 http://diavgeia.gov.gr. του Προγράμματοσ «Διαφγεια»
 www.promitheus.gov.gr. του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..)
 www.promitheies.gr
ενϊ κα διατίκενται και ςτθ Γραμματεία τθσ Διεφκυνςθσ Τδάτων Κεντρικήσ Μακεδονίασ,
(Λεωφ. Γεωργικήσ Σχολήσ 32, ΤΚ 55134, Θεςςαλονίκη).

Κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα, ρυκμίηεται από τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ
διατάξεισ.

Ο αςκϊν κακικοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ

Νικιτασ Φραγκιςκάκθσ
υνθμμζνα
1.Σεφχοσ Προκιρυξθσ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ
2. Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων
Εςωτ.Διανομι
1.Γρ.Γενικοφ Γραμματζα
2. Αν.Γεν.Δ/ντρια Περιβ/κισ & Χωρ/κισ Πολιτικισ
3. Χρον. Αρχείο
4.Φ.Δ.
5. Φ.17.4
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ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ
“Ξαραθοιούζεζε ηες ποηόηεηας ηωλ σδάηωλ αθηώλ θοιύκβεζες ηες
Ξερηθέρεηας ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ, γηα ηελ περίοδο 2016”
που αποτελεί το Υποζργο 1 του ζργου «Ραρακολοφκθςθ των υδάτων κολφμβθςθσ και
ενθμζρωςθσ κοινοφ» που είναι ενταγμζνο ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 36235/4-4-2016 Απόφαςθ
Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ (ΑΔΑ:ΩΒΙΟ4653Ο7-ΟΓΣ) ςτο ΡΔΕ με
ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΡ00810008/ 5000670 και ςυγχρθματοδοτείται από εκνικοφσ πόρουσ και τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα
Ρροτεραιότθτασ AΞ06 «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των
πόρων» του Ε.Ρ. «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020».

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

: 19.350,36 ΕΤΡΩ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23%).

Δικαίωμα προαίρεςθσ : 1.159,89 ΕΤΡΩ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23%) μζχρι 30/11/2016.

Θμερομηνία Δημοςίευςησ: 8 Απριλίου 2016 ςτισ ιςτοςελίδεσ :





http://www.damt.gov.gr τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ
http://www.pkm.gov.gr τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ
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 Κεντρικισ
Μακεδονίασ
Καταληκτική Θμερομηνία και ϊρα υποβολήσ προςφορϊν: 25 Απριλίου 2016, 10:00 π.μ..
Θμερομηνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ :
25 Απριλίου 2016, 11:00 π.μ.
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ΑΡΘΡΟ 1. ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

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

Με προχπολογιςμό 19.350,36 € και δικαίωμα προαίρεςθσ 1.159,89 €, ιτοι ςε ςφνολο
20.510,25€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και αναλφεται ωσ εξισ:
ΡΙΝΑΚΑΣ 1: Τακτικζσ δειγματολθψιϊν :
Ζτοσ

2016

Σθμεία δειγματολθψίασ

114

Αρικμόσ δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (6/ςθμείο/ζτοσ)

684

Τιμι δειγματολθψίασ/ ανάλυςθσ (χωρίσ ΦΡΑ )

23,00

Κόςτοσ δειγματολθψιϊν/ αναλφςεων (χωρίσ ΦΡΑ ) *

15.732,00

ΦΡΑ 23% *

3.618,25

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

19.350,36

ΡΙΝΑΚΑΣ 2: Ρρόςκετεσ δειγματολθψίεσ με δυνατότθτα άςκθςθσ προαίρεςθσ:
Ρρόςκετεσ δειγματολθψίεσ/αναλφςεισ**

41

Τιμι δειγματολθψίασ/ ανάλυςθσ (χωρίσ ΦΡΑ )*

23,00

Κόςτοσ δειγματολθψιϊν/ αναλφςεων (χωρίσ ΦΡΑ ) *

943,00

ΦΡΑ 23% *

216,89

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

1.159,89

* 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.
Το Υποζργο 1 «Ραρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ
Μακεδονίασ για τθν περίοδο 2016» υλοποιείται ςτα πλαίςια του ζργου «Ραρακολοφκθςθ των υδάτων
κολφμβθςθσ και ενθμζρωςθσ κοινοφ» που είναι ενταγμζνο ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 36235/4-4-2016
Απόφαςθ Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ (ΑΔΑ:ΩΒΙΟ4653Ο7-ΟΓΣ) ςτο ΡΔΕ με
3

ΑΔΑ: Ω5Ι0ΟΡ1Υ-Ζ87
«Παρακολούθηζη ηης ποιόηηηας ηων σδάηων ακηών κολύμβηζης
ηης Περιθέρειας Κενηρικής Μακεδονίας για ηην περίοδο 2016

16PROC004175148 2016-04-08

ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΡ00810008/ 5000670 και ςυγχρθματοδοτείται από εκνικοφσ πόρουσ και τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ AΞ06 «Ρροςταςία
του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων» του Ε.Ρ. «Κεντρικι Μακεδονία 20142020».
Το αντικείμενο του υποζργου 1 περιγράφεται αναλυτικά ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων (ΤΤΔ) που
ςυνοδεφει τθν παροφςα Διακιρυξθ. Το υποζργο αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων
κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτισ 114 ακτζσ κολφμβθςθσ με δειγματολθψία ςτα
114 ςθμεία που περιγράφονται ςτο Παράρτημα IV του Τεφχουσ Τεχνικϊν Δεδομζνων και τα οποία ζχουν
προςδιοριςτεί με τθν ΑΡ 22706/31-3-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοικιςεισ
Μακεδονίασ Θράκθσ (ΑΔΑ: Ψ5ΙΝΟ1Υ-Χ67).
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.
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
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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 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 Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν περίοδο 2016».
4. τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα, κακϊσ και τθν ζνδειξθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»
Οι προςφορζσ πρζπει:
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να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τουσ τεχνικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν
προςφορά και μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
I.

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.
II.

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).
III.

IV. Πλεσ οι ςελίδεσ των προςφορϊν χριηουν αρίκμθςθσ.

Να υποβλθκοφν προσ τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ - Θράκθσ, Διεφκυνςθ Υδάτων
Κεντρικισ Μακεδονίασ, Λεωφ.Γεωργικισ Σχολισ 32, 55134 Θεςςαλονίκθ μζχρι την Δευτζρα 25-4-2016 και
ϊρα 10.00 π.μ. και να παραλαμβάνονται με απόδειξθ. Ρροςφορζσ που κατατίκενται ι αποςτζλλονται
μετά τισ παραπάνω προκεςμίεσ, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται. (Ρλθροφορίεσ: Νεκταρία
Μενοφνου, τθλ. Επικοινωνίασ 2313 -309 587).
V.

vi. Ο διαγωνιςμόσ (αποςφράγιςθ των προςφορϊν) κα διενεργθκεί από επιτροπι ΔΗΜΟΣΙΑ ςτισ 25-42016 ημζρα Δευτζρα και ϊρα 11.00 π.μ. ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ, Λεωφ.
Γεωργικισ Σχολισ 32, 55134 Θεςςαλονίκθ.
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.
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 :


Τπεφθυνη δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν
οποία:
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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.
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
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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).
 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).
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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.

 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.
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ:
Το Παραςτατικό εκπροςϊπηςησ, εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό μζςω
Αντιπροςϊπου που δεν είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, κα πρζπει να είναι για:
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 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).
Στθν προςφερόμενθ τιμι ανά δειγματολθψία/ανάλυςθ περιλαμβάνεται το κόςτοσ γενικϊν εξόδων, του
προςωπικοφ, τθσ μεταφοράσ, διαμονισ και διαβίωςθσ του προςωπικοφ, τθσ δειγματολθψίασ, τθσ
μεταφοράσ και ςυντιρθςθσ των δειγμάτων, τθσ λιψθσ φωτογραφιϊν και καταγραφισ των
ςυντεταγμζνων του ςθμείου δειγματολθψίασ, τθσ ανάλυςθσ, των αναλωςίμων, του ελζγχου των
αποτελεςμάτων, τθσ καταχϊριςθσ των δεδομζνων, τθσ ςφνταξθσ οιωνδιποτε εκκζςεων και παραδοτζων
που απαιτοφνται από το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων, κακϊσ και κάκε άλλο κόςτοσ και δαπάνθ που είναι
απαραίτθτθ για τθν άρτια, ζγκαιρθ και ποιοτικι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όπωσ επίςθσ και το
όφελοσ του Αναδόχου. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του ευλόγου ι μθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε
ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.
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 Κεντρικήσ Μακεδονίασ.
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.
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.
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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 25-4-2016 ημζρα Δευτζρα και ϊρα 11.00 π.μ ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ
Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ, Λεωφ. Γεωργικισ Σχολισ 32, 55134 Θεςςαλονίκθ κατά τθν οποία μποροφν
να παραβρεκοφν οι διαγωνιηόμενοι ι εκπρόςωποί τουσ.
Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει από τθν Γραμματεία τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Κεντρικισ
Μακεδονίασ 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 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.
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9. Σε περίπτωςθ υποβολισ ζνςταςθσ αυτι εξετάηεται από τθν Επιτροπι Εξζταςθσ Ενςτάςεων που
ορίςτθκε με τθ ςχετικι απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ΜακεδονίασΘράκθσ. 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.

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.
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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
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.).
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-

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 Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο οποίο κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ
οι όροι και οι προκεςμίεσ για τθ 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).
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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
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.
Θεσσαλονίκη 7/4/2016
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΗΘΗΚΕ

Δρ.Ν.Μενοφνου
ΡΕ Γεωτεχνικϊν (Γεωλόγων)

Στ. Μιχαθλίδθσ
Αν.Ρροϊςτάμενοσ
Τμ. Ραρακολοφκθςθσ και
Ρροςταςίασ των Υδάτων

Χαρίκλεια Μιχαλοποφλου
Ρροϊςταμζνθ τθσ
Δ/νςθσ Υδάτων Κ.Μ.

ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ ΜΕ ΣΘΝ ΤΠ ΑΡ. οικ. 24890/8.4.2016 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
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ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΠΚΒΑΠΖ

Ανάκεςθσ του ζργου: «Παρακολοφθηςη τησ ποιότητασ των υδάτων ακτϊν κολφμβηςησ τησ Περιφζρειασ
Κεντρικήσ Μακεδονίασ, για την περίοδο 2016»
(αρ. ζργου)
Στθν Θεςςαλονίκθ ςιμερα …………………………… 2016 ςτα γραφεία τθσ ………………………………………….. οι
ςυμβαλλόμενοι:
α)

Η …………………………………………………………………… που εδρεφει …………………………………….,
εκπροςωπείται ςτθν παροφςα νόμιμα από …………………………………………………………….

β)

Η εταιρεία: «…………………………………» με νόμιμο εκπρόςωπο τον κ. ………………………………….
Δ/νςθ…………………….. αποκαλοφμενθ εφεξισ Ανάδοχοσ Δ/νςθ…… Τθλ…….Fax….. E-mail….*1

και

ζχοντασ υπόψθ:
1.

Τθν με αρικμό ……………… διακιρυξθ,

2.

Τον ςχετικό Ρρόχειρο Ανοικτό 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 Κεντρικισ
Μακεδονίασ για τθν περίοδο 2016»,

3.

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

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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Διλωςαν, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα παρακάτω:
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 Κεντρικήσ Μακεδονίασ, για την περίοδο 2016», ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά
τεφχθ που ορίηονται ακολοφκωσ. Το Υποζργο 1 «Ραρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν
κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν περίοδο 2016» υλοποιείται ςτα πλαίςια του
ζργου «Ραρακολοφκθςθ των υδάτων κολφμβθςθσ και ενθμζρωςθσ κοινοφ» που είναι ενταγμζνο
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 36235/4-4-2016 Απόφαςθ Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ (ΑΔΑ:ΩΒΙΟ4653Ο7-ΟΓΣ) ςτο ΡΔΕ με ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΡ00810008/ 5000670 και
ςυγχρθματοδοτείται από εκνικοφσ πόρουσ και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020
και ειδικότερα από τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ AΞ06 «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ
αποδοτικότθτασ των πόρων» του Ε.Ρ. «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020».
Το αντικείμενο του υποζργου 1 περιγράφεται ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων (ΤΤΔ) που ςυνοδεφει τθν
παροφςα Διακιρυξθ. Το υποζργο αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ
τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςε κακοριςμζνεσ ακτζσ κολφμβθςθσ (114) και ςε ςθμεία
δειγματολθψίασ (114) που περιγράφονται ςτο Παράρτημα IV του Τεφχουσ Τεχνικϊν Δεδομζνων και ζχουν
προςδιοριςτεί με τθν ΑΡ 22706/31-3-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοικιςεισ
Μακεδονίασ Θράκθσ (ΑΔΑ: Ψ5ΙΝΟ1Υ-Χ67).
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.
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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 Κεντρικισ Μακεδονίασ:
ΠΙΝΑΚΑ 1 : Σακτικζσ δειγματοληψίεσ
Ζτοσ

2016

Σθμεία δειγματολθψίασ

114

Αρικμόσ δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (6/ςθμείο/ζτοσ)

684

Τιμι δειγματολθψίασ/ ανάλυςθσ (χωρίσ ΦΡΑ )
Κόςτοσ δειγματολθψιϊν/ αναλφςεων (χωρίσ ΦΡΑ ) *
ΦΡΑ 23% *
Συνολικό Κόςτοσ τακτικϊν δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (με ΦΡΑ
23%) *
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ΠΙΝΑΚΑ 2 : Πρόςθετεσ δειγματοληψίεσ με δυνατότητα άςκηςησ προαίρεςησ
Ρρόςκετεσ δειγματολθψίεσ/αναλφςεισ** (μζχρι ποςοςτοφ 6% των
τακτικϊν (με ςτρογγυλοποίθςθ) )

41

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 Κεντρικήσ Μακεδονίασ.
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 ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΡ00810008/ 5000670.
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:
Τθν υπ’ αρίκμ. ………………… Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ του ζργου, τθσ Τράπεηασ
…………………………, ποςοφ ……………………………………… ευρϊ (………………… €) με αόριςτθ διάρκεια.
Η μθ τιρθςθ διενζργειασ δειγματολθψίασ εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ κα επιφζρει κφρωςθ πζντε
χιλιάδων 5.000 ευρϊ.
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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 Κεντρικισ Μακεδονίασ και δφο (2) λαμβάνει ο ανάδοχοσ. Ακριβζσ
αντίγραφο αποςτζλλεται με ευκφνθ τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ
του άρκρου 7.6 τθσ προκιρυξθσ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ

Για τον Ανάδοχο

Μακεδονίασ Θράκθσ
Ο αςκϊν κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα

Ο Εκπρόςωποσ

Νικιτασ Φραγκιςκάκθσ
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1. ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ
1.

Δπώλσκο

:

2.

Όλοκα

:

3.

Ζκεροκελία θαη ηόπος γέλλεζες

:

4.

πεθοόηεηα

:

5.

Νηθογελεηαθή Θαηάζηαζε

:

6.

Δθπαίδεσζε

:

ΗΓΟΚΑ:
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:
ΞΡΣΗΝ:
(Σε πεπίπηωζη ζποςδών ζε πεπιζζόηεπα ηος ενόρ Ιδπύμαηα ή πεπιζζόηεπα ηος ενόρ πηςσία ο
πίνακαρ ηποποποιείηαι καηάλληλα).
7.

Γιώζζες: (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.

Κέιος επαγγεικαηηθώλ οργαληζκώλ :

9.

Ξαρούζα ζέζε: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρόιεζε - ζέζε ζε Δπηρείξεζε, Οξγαληζκό
Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνύ ηνκέα, ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ).

10.

Έηε επαγγεικαηηθής εκπεηρίας: (Αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έηε πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο).

11.

Θύρηα προζόληα:
(Αλαγξάθνληαη ηα θύξηα πξνζόληα θαη ηθαλόηεηεο ηνπ αηόκνπ πνπ
πξνθύπηνπλ από ηελ κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή θαη άιιε εκπεηξία ηνπ).

12.

Δπαγγεικαηηθή απαζτόιεζε:
(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.).
Σροληθή δηάρθεηα: Από (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο)
Σώρα:
Νλοκαζία Δπητείρεζες – περεζίας:
Θέζε ζηελ Δπητείρεζε – περεζία:
Αρκοδηόηεηες – εσζύλες:

Σροληθή δηάρθεηα:

Από (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο)

22

ΑΔΑ: Ω5Ι0ΟΡ1Υ-Ζ87
«Παρακολούθηζη ηης ποιόηηηας ηων σδάηων ακηών κολύμβηζης
ηης Περιθέρειας Κενηρικής Μακεδονίας για ηην περίοδο 2016

16PROC004175148 2016-04-08
Σώρα:
Νλοκαζία Δπητείρεζες – περεζίας:
Θέζε ζηελ Δπητείρεζε – περεζία:
Αρκοδηόηεηες – εσζύλες:

13.

Δκπεηρία ζτεηηθή κε ηελ δεηούκελε:
(Η αλαγξαθή μεθηλά από ηηο πιένλ πξόζθαηεο ζπκβάζεηο. Η εκπεηξία αλαθέξεηαη πάληα ζην
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν πνπ θαιείηαη λα θαιύςεη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε.
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:

ΣΥΟΑ

14.

Από
(κήλας/έηος)
Έως
(κήλας/έηος)

ΡΗΡΙΝΠ ΘΑΗ ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΘΔΠΖ θαη ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ

Ιοηπές Ξιεροθορίες:
(Αλαγξάθνληαη ηπρόλ ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Π.ρ. ζπγγξαθηθό, εθπαηδεπηηθό,
εξεπλεηηθό έξγν θαη όηη άιιν θξίλεη ζθόπηκν ν ζπληάμαο).

(Ρόπος – Ζκεροκελία)

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.
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2. ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΚΑΓΑΠ ΔΟΓΝ
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

Δηαηρεία

Νλοκαηεπώλσκο

(α)

(β)

(γ)

Δηδηθόηεηα

Έηε
εργαζηαθής
πείρας

(δ)

(ε)

Πτέζε
εργαζίας
κε ηελ
εηαηρεία
(ζη)

Θέζε ζηο
έργο

Απαζτόιεζε
ζηο έργο
(κήλες)

(δ)

(ε)

Πσλοιηθοί προζθερόκελοη αλζρωποκήλες

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.
ΔΞΥΛΚΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝ:

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ
(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 ΡΟΗΔΡΗΑΠ
(1/1/2010 έως ζήκερα)
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 κέγηζηο πέληε (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 Κεντρικήσ Μακεδονίασ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
Για τθν πλιρθ, άρτια και ζγκαιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν με τίτλο «Ραρακολοφκθςθ τθσ
ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν περίοδο
2016», ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα οικεία τεφχθ του διαγωνιςμοφ, προςφζρεται θ κάτωκι αμοιβι:
Ζτοσ
Σθμεία δειγματολθψίασ
Αρικμόσ δειγματολθψιϊν / αναλφςεων (6/ςθμείο/ζτοσ)
Ρροςαφξθςθ (πικανι) των δειγματολθψιϊν/αναλφςεων
μζχρι 6%/ζτοσ (με ςτρογγυλοποίθςθ) *
Συνολικι εκτίμθςθ δειγματολθψιϊν/αναλφςεων

2016
114
684
41
725

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 Κεντρικήσ Μακεδονίασ.
O ΠΡΟΦΕΡΩΝ
(Υπογραφι & Σφραγίδα)
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 5. ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
ΔΓΓΖΡΗΘΖ

ΑΡΙΘΜ. …………..

ΔΞΗΠΡΝΙΖ

ΔΤΡΩ …………….……..

ΘΑΙΖΠ

ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

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

2

3

Αναγπάθεηαι ποζό πος ανηιζηοισεί ζηο 10% ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ ηος έπγος σωπίρ Φ Π.Α

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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πος αποηελεί ηο Τποέπγο 1 ηος έπγος «Παπακολούθηζη ηων ςδάηων κολύμβηζηρ και
ενημέπωζηρ κοινού» πος είναι ενηαγμένο ζύμθωνα με ηην ςπ’ απιθμ. 36235/4-4-2016
Απόθαζη Τθςποςπγού Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Σοςπιζμού (ΑΓΑ:ΩΒΙΟ4653Ο7-ΟΓ)
ζηο ΠΓΔ με ΚΩΓ./ΜIS 2016ΔΠ00810008/ 5000670 και ζςγσπημαηοδοηείηαι από εθνικούρ
πόποςρ και ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη, ζηο πλαίζιο ηος ΔΠΑ 2014-2020 και ειδικόηεπα από
ηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ AΞ06 «Πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ και πποώθηζη ηηρ
αποδοηικόηηηαρ ηων πόπων» ηος Δ.Π. «Κενηπική Μακεδονία 2014-2020».

ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟ 2016
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ

H παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ ςτισ ακτζσ τθσ Ελλάδασ διενεργείται από το
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ από το 1988, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 76/160/ΕΟΚ «περί τθσ
ποιότθτασ υδάτων κολφμβθςθσ», ςτο πλαίςιο του «Ρρογράμματοσ παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ νερϊν
κολφμβθςθσ ςτισ ακτζσ τθσ Ελλάδασ» και από το 2010 ζωσ ςιμερα θ παρακολοφκθςθ πραγματοποιείται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2006/7/EΚ «ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων
κολφμβθςθσ και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ».
Η εξζλιξθ τθσ κοινοτικισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, ϊςτε να ενιςχυκεί ο ρόλοσ τθσ διαρκϊσ
εξελιςςόμενθσ επιςτιμθσ ςτθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων και θ ανάγκθ για ενεργό ςυμμετοχι
των ενδιαφερόμενων μερϊν ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, ςτο πλαίςιο μιασ ανοιχτισ
διεργαςίασ, οδιγθςαν ςτθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ. Η Οδθγία 76/160/ΕΟΚ, αντικαταςτάκθκε
με τθν Οδθγία 2006/7/ΕΚ, θ οποία καλφπτει τθν ανάγκθ για μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτο κζμα τθσ
προςταςίασ των υδάτων κολφμβθςθσ, ςε ςυμφωνία με το γενικότερο πνεφμα που ακολουκεί θ Οδθγία
πλαίςιο 2000/60/ΕΚ για τα φδατα.
Η Οδθγία 2006/7/EΚ ζχει ενςωματωκεί ςτθν ελλθνικι νομοκεςία μζςω τθσ με αρικμό Η.Ρ.
8600/416/Ε103/2009 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009), εφ’ εξισ ΚΥΑ, ςχετικά με τθ
διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ. Ο βαςικόσ ςκοπόσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 1
τθσ ΚΥΑ, ςχετίηεται με τθ κζςπιςθ των κατάλλθλων διαχειριςτικϊν μζτρων και τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ
ποιοτικϊν προτφπων για να επιτευχκεί θ διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων
κολφμβθςθσ και να διαςφαλίηεται θ προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. Ειδικότερα, μζςω τθσ ΚΥΑ
κεςπίηονται μζτρα, όροι, μζκοδοι και διαδικαςίεσ, που αφοροφν ςτθν παρακολοφκθςθ και ταξινόμθςθ τθσ
ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ, ςτθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ και ςτθν παροχι πλθροφοριϊν
προσ το κοινό ςχετικά με αυτιν.
Το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ ςτισ ακτζσ τθσ Ελλάδασ ςτοχεφει
ςτθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και τθσ δθμόςιασ υγείασ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία
2006/7/ΕΚ.
2. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΡΑΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ για τθν εφαρμογι τθσ
ΚΤΑ Αρικμ. Η.Π. 8600/416/Ε103/23.02.2009 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)
Σφμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» και τα αναφερόμενα ςτθν εγκφκλιο
150673/15.07.2011 τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων του ΥΡΕΝ (εφϋ εξισ ΕΓΥ), οι εκ του Ν. 3199/2003,
όπωσ ιςχφει, περί προςταςίασ και διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων προβλεπόμενεσ αρμοδιότθτεσ
επιμερίηονται μεταξφ τθσ Κρατικισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και των αιρετϊν Ρεριφερειϊν. Η Κρατικι
(Κεντρικι και Αποκεντρωμζνθ) Διοίκθςθ επιφορτίηεται με τθν ευκφνθ χάραξθσ τθσ ςτρατθγικισ
προςταςίασ και διαχείριςθσ των υδάτων και οι Ρεριφζρειεσ κυρίωσ με τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ
ςχεδιαςμοφ. Ειδικότερα, εκτόσ από τισ ρθτά κακοριηόμενεσ αρμοδιότθτεσ που ανατίκενται ςτισ
Ρεριφζρειεσ με το άρκρο 186 παρ. ΙΙ Γ.α του Ν.3852/2010, όλεσ οι λοιπζσ αρμοδιότθτεσ παραμζνουν ςτισ
Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ όπωσ ορίηει το άρκρο 280 παρ. Ι αυτοφ. Ωσ εκ τοφτου ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ
Κρατικισ Διοίκθςθσ περιλαμβάνεται και θ εφαρμογι τθσ ΚΥΑ Αρικμ. Η.Ρ. 8600/416/Ε103/23.02.2009
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ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία
2006/7/ΕΚ. Κατά ςυνζπεια, προκφπτει ωσ αρμόδια αρχι του αρ. 3 παρ. 2 τθσ ΚΥΑ θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ
οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςτα διοικθτικά όρια τθσ οποίασ εμπίπτει θ περιοχι των υδάτων
κολφμβθςθσ. Σε περίπτωςθ, που θ περιοχι κολφμβθςθσ εκτείνεται ςτα διοικθτικά όρια περιςςοτζρων τθσ
μιασ Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, είναι λογικό να εφαρμόηονται κατ’ αναλογία οι διατάξεισ τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 5 του ν. 3199/2003.
Η ΕΓΥ, κατά παραχϊρθςθ από τισ Δ/νςεισ Υδάτων των οικείων Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, είχε τθ
ςυνολικι ευκφνθ για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ των υδάτων
κολφμβθςθσ βάςει των προβλζψεων τθσ Οδθγίασ 2006/7/ΕΚ και τθσ ςχετικισ ΚΥΑ, μζχρι και το πζρασ τθσ
κολυμβθτικισ περιόδου του ζτουσ 2015. Με αφετθρία το ζτοσ 2016 και τθν αντίςτοιχθ κολυμβθτικι
περίοδο, θ ευκφνθ αυτι επιςτρζφει ςτισ Δ/νςεισ Υδάτων των οικείων Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, που
επικυμοφν να εφαρμόςουν το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ των υδάτων κολφμβθςθσ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν ΚΥΑ.
Ο ρόλοσ των Δ/νςεων Υγείασ των Ρεριφερειϊν περιγράφεται ςτο αρ. 4 παρ. 1 τθσ ΚΥΑ. Ειδικότερα:
Η διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου κακορίηεται κάκε χρόνο με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρ.ΕΝ. (τ.
ΡΕΧΩΔΕ) μετά από ειςιγθςθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων (ΕΓΥ) (τ. Κεντρικισ Υπθρεςίασ Υδάτων (ΚΥΥ)).
Ρριν τθν ζκδοςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ και εντόσ του πρϊτου τριμινου κάκε ζτουσ, προςδιορίηονται τα
φδατα κολφμβθςθσ με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, μετά από
ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ (ιτοι τθσ Δ/νςθσ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ), ςε ςυνεργαςία με
τθ Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ αιρετισ Ρεριφζρειασ (τ. Διεφκυνςθ Υγείασ τθσ
Ρεριφζρειασ) και γνϊμθ του Συμβουλίου Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, εφόςον αυτό ζχει
ςυςτακεί. Η απόφαςθ αυτι διαβιβάηεται άμεςα ςτθν ΕΓΥ (τ. ΚΥΥ). Σθμειϊνεται ότι ο προςδιοριςμόσ των
υδάτων κολφμβθςθσ ςτο πλαίςιο και πεδίο εφαρμογισ τθσ ΚΥΑ διζπεται από τισ διαδικαςίεσ τθσ
Εγκυκλίου 190856/2013 τθσ ΕΓΥ, που παραμζνουν ςε ιςχφ. Ειδικά, για τθν κολυμβθτικι περίοδο του 2016,
τα φδατα κολφμβθςθσ ταυτίηονται με αυτά τθσ κολυμβθτικισ περιόδου του προθγοφμενου ζτουσ, ιτοι του
2015.
Κατϋ αντιςτοιχία ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 2 τθσ ΚΥΑ, θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, μεριμνά ϊςτε οι παράμετροι του παραρτιματοσ Ι ςτιλθ Α να παρακολουκοφνται ςφμφωνα με
το παράρτθμα IV του άρκρου 16.
Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 τθσ ΚΥΑ και τισ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ IV, πριν από τθν
ζναρξθ κάκε κολυμβθτικισ περιόδου, θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςε
ςυνεργαςία με τουσ Αναδόχουσ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ των υδάτων κολφμβθςθσ τθσ
αρμοδιότθτάσ τθσ καταρτίηει το χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ για κάκε τοποκεςία υδάτων
κολφμβθςθσ. Το χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ κοινοποιείται ςτθν ΕΓΥ και κατόπιν ςφμφωνθσ
γνϊμθσ τθσ τελευταίασ εγκρίνεται από τθ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Στθ
ςυνζχεια, θ ΕΓΥ αναλαμβάνει να ειςαγάγει το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ εγκαίρωσ
ςε βάςθ δεδομζνων μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ που διακζτει.
Με το άρκρο 4 παρ. 6 και 7 τθσ ΚΥΑ, γίνεται αναφορά για τισ περιπτϊςεισ εμφάνιςθσ βραχυπρόκεςμθσ
ρφπανςθσ και αςυνθκϊν περιςτάςεων. Η Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
ενθμερϊνει άμεςα τθν ΕΓΥ (τ. ΚΥΥ) ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ ι/και ςε
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αςυνικεισ περιςτάςεισ. Η ενθμζρωςθ αυτι κα πραγματοποιείται μζςω τθσ ςχετικισ διαδικτυακισ
εφαρμογισ, που διακζτει και ενθμερϊνει θ ΕΓΥ και τθν οποία πλζον κα χρθςιμοποιοφν και οι Δ/νςεισ
Υδάτων των οικείων Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και οι Ανάδοχοι του Ρρογράμματοσ Ραρακολοφκθςθσ
τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ ςε πλιρθ ςυνεργαςία με τθν ΕΓΥ. Η Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΓΥ, δίνει εντολι ςτον Ανάδοχο του
Ρρογράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ για
πρόςκετθ δειγματολθψία, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ κοινοποιείται άμεςα ςτθν ΕΓΥ, ενϊ παράλλθλα θ
Δ/νςθ Υδάτων εφαρμόηει τα προβλεπόμενα ςτα αρ. 8 και 13 τθσ ΚΥΑ.
Σφμφωνα με τθν παρ.8 του άρκρου 4 τθσ ΚΥΑ θ ΕΓΥ αναφζρει ςτθν Επιτροπι Ε.Ε. κάκε αναςτολι του
χρονοδιαγράμματοσ παρακολοφκθςθσ, μνθμονεφοντασ τουσ λόγουσ τθσ αναςτολισ. Ωσ αποτζλεςμα για
οποιαδιποτε τροποποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ, κα πρζπει οι Δ/νςεισ Υδάτων των Αποκεντρωμζνων
Διοικιςεων να ενθμερϊνουν άμεςα τθν ΕΓΥ, ενϊ παράλλθλα απαιτείται θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ μζςω τθσ
ςχετικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ που διακζτει θ ΕΓΥ.
Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 9 τθσ ΚΥΑ, θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μεριμνά
ϊςτε θ ανάλυςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ να εκτελείται ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ
αναφοράσ του παραρτιματοσ Ι και τουσ κανόνεσ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα V του άρκρου 16.
Ωςτόςο, θ Δ/νςθ Υδάτων μπορεί, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΓΥ, να επιτρζπει τθ χριςθ άλλων
μεκόδων ι κανόνων, εφόςον μπορεί να αποδείξει ότι τα λαμβανόμενα αποτελζςματα είναι ιςοδφναμα
προσ εκείνα που λαμβάνονται με τισ μεκόδουσ του παραρτιματοσ Ι και τουσ κανόνεσ του παραρτιματοσ V.
Η ΕΓΥ που επιτρζπει τθ χριςθ των ιςοδφναμων αυτϊν μεκόδων ι κανόνων παρζχει ςτθν Επιτροπι Ε.Ε.
όλεσ τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ χρθςιμοποιοφμενεσ μεκόδουσ ι κανόνεσ και τθν
ιςοδυναμία τουσ.
Για τθν καλφτερθ ςυνεργαςία των ςυναρμόδιων για τθν παρακολοφκθςθ των υδάτων κολφμβθςθσ και
αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ ςχετικισ ΚΥΑ, ςε ςυνδυαςμό με τθν πλιρθ ςυμφωνία τθσ παρ. 10 του
άρκρου 4 τθσ ΚΥΑ θ Δ/νςθ Υδάτων είναι υπεφκυνθ για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ ορκισ
ειςαγωγισ των αποτελεςμάτων των εργαςτθριακϊν αναλφςεων και παρατθριςεων από τουσ αναδόχουσ
των δειγματολθψιϊν, ςε βάςθ δεδομζνων μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ, θ οποία κα υποδειχκεί από τθν
ΕΓΥ. Η Δ/νςθ Υδάτων είναι επίςθσ υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων χρόνων ειςαγωγισ των
δεδομζνων και ενθμζρωςθ τθσ ΕΓΥ ςε μθνιαία βάςθ, ϊςτε να είναι εφικτι θ τμθματικι επεξεργαςία τουσ
και αξιολόγθςι τουσ από τθν ΕΓΥ. Ο τρόποσ παροχισ των εν λόγω ςτοιχείων μθνιαίασ παρακολοφκθςθσ,
κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και οδθγίεσ τθσ ΕΓΥ, ςε ενιαία βάςθ δεδομζνων και μζςω
εφαρμογισ, που κα υποδειχκεί ςτον ανάδοχο πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του.
Σφμφωνα με το άρκρο 14 παρ. 1 και 2 τθσ ΚΥΑ, θ ΕΓΥ (τ. ΚΥΥ) ενθμερϊνει τθν Επιτροπι Ε.Ε. πριν τθν
ζναρξθ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου, με τα φδατα που χαρακτθρίηονται ωσ φδατα κολφμβθςθσ, κακϊσ και
για οποιαδιποτε μεταβολι ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ και ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου με τα
αποτελζςματα παρακολοφκθςθσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ για κάκε
τοποκεςία υδάτων κολφμβθςθσ κακϊσ και περιγραφι των ςθμαντικϊν διαχειριςτικϊν μζτρων που ζχουν
λθφκεί. Η Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ κα αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτθν ΕΓΥ (τ.
ΚΥΥ) το αργότερο ζωσ τισ 30 Απριλίου εκάςτου ζτουσ τα παρακολουκοφμενα φδατα κολφμβθςθσ και κα
επιβεβαιϊνει εγγράφωσ το αργότερο ζωσ τισ 15 Νοεμβρίου ότι τα αποτελζςματα παρακολοφκθςθσ ςτθ
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ςχετικι διαδικτυακι εφαρμογι παρακολοφκθςθσ είναι τα τελικά, ϊςτε να μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει θ
ΕΓΥ για τθν ετιςια αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ.
3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Η αναγκαιότθτα παρακολοφκθςθσ των υδάτων κολφμβθςθσ απορρζει από το Άρκρο 4 τθσ ΚΥΑ ςφμφωνα
με το οποίο, μεταξφ άλλων προβλζπεται ότι:
"Η αρμόδια αρχή μεριμνά ϊςτε οι παράμετροι του παραρτήματοσ Ι, ςτήλη Α να
παρακολουθοφνται ςφμφωνα με το παράρτημα IV του άρθρου 16 αυτήσ."

4. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Το ζργο αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ
Μακεδονίασ, ςε κακοριςμζνεσ ακτζσ κολφμβθςθσ και ςε ςθμεία δειγματολθψίασ ανάλογα
κωδικοποιθμζνα, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο Παράρτθμα IV του παρόντοσ τεφχουσ.
Το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ για το 2016 κα πραγματοποιείται
κατά τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου όπωσ αυτι κακορίηεται με απόφαςθ Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, μετά από ειςιγθςθ τθσ ΕΓΥ. Οι ακτζσ κολφμβθςθσ που παρακολουκοφνται
είναι εκείνεσ που ςυγκεντρϊνουν ςθμαντικό αρικμό λουομζνων, ακτζσ που παρουςιάηουν ιδιαίτερο
ενδιαφζρον από κάκε άποψθ (αναπτυξιακό, αιςκθτικό, τουριςτικό, περιβαλλοντικό, κλπ) και αυτζσ που
δζχονται ζντονεσ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ. Στισ παρακολουκοφμενεσ ακτζσ διενεργοφνται αφενόσ
δειγματολθψίεσ και αναλφςεισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ μικροβιολογικισ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ και αφετζρου οπτικζσ παρατθριςεισ για τθν εκτίμθςθ τθσ φυςικοχθμικισ ποιότθτασ
των υδάτων κολφμβθςθσ.
Επιπλζον, ςτο αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνεται:
α) θ επιβεβαίωςθ τθσ ακριβοφσ κζςθσ του ςθμείου δειγματολθψίασ, με τθ λιψθ φωτογραφιϊν και τθν
καταγραφι των ςυντεταγμζνων του ςθμείου,
β) θ επιβεβαίωςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ακτισ,
γ) θ ειςαγωγι των αποτελεςμάτων τθσ παρακολοφκθςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων που υποδεικνφεται
από τθν Ειδικι Γραμματεία Υδάτων ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ,
δ) θ αποςτολι τυχόν παρατθριςεων ςχετικά με τισ παρακολουκοφμενεσ ακτζσ (π.χ. αλλαγι χριςθσ τθσ
ακτισ, προςωρινό κλείςιμο λόγω τεχνικϊν ζργων, κλπ),
με ςκοπό οι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από τθν παρακολοφκθςθ να είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό κατά
τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου μζςω του διαδικτφου ςε χρόνο κοντά ςτον πραγματικό (near real
time information) και με τρόπο εφκολα προςβάςιμο.
Η διενζργεια του Ρρογράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ
πραγματοποιείται όπωσ περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια.
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

5.1 Περιοχι παρακολοφκθςθσ – θμεία Δειγματολθψίασ
Τα φδατα κολφμβθςθσ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου του 2016 προςδιορίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ
ΚΥΑ. Η παρακολοφκθςθ κα πραγματοποιείται ςτα αντιπροςωπευτικά ςθμεία των κολυμβθτικϊν υδάτων
που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα IV του παρόντοσ τεφχουσ.
Για το ζτοσ 2016 κα παρακολουκοφνται όλα τα ςθμεία ςτισ ακτζσ κολφμβθςθσ που περιλαμβάνονται ςτο
Ραράρτθμα IV του παρόντοσ τεφχουσ και που παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον Ρίνακα 1. Σφμφωνα με το
άρκρο 5, παρ. 6 τθσ ΚΥΑ μπορεί να γίνει ομαδοποίθςθ των ςυνεχόμενων υδάτων κολφμβθςθσ, ςτα οποία θ
ποιότθτα παραμζνει ςτακερι, εντοπίηονται κοινοί παράγοντεσ κινδφνου και θ αξιολόγθςθ κατά τθν
τελευταία τετραετία ζδωςε παρόμοια αποτελζςματα.
Στθν περίπτωςθ που τα αποτελζςματα των ετιςιων δειγματολθψιϊν και τθσ αξιολόγθςθσ, δείξουν
μεταβολι των παραπάνω παραγόντων, θ Δ/νςθ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ οφείλει να
επανεξετάςει τισ ομαδοποιιςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί με τθν αναδιαμόρφωςθ του δικτφου
παρακολοφκθςθσ τω υδάτων κολφμβθςθσ ςτισ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ ι/και να δθμιουργιςει νζεσ.
Τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ παραμζνουν ςτακερά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου.
Πίνακασ 1: Ρλικοσ παρακολουκοφμενων ςθμείων για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΚΣΕ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 2016

ΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ 2016

114

114

Στο Ραράρτθμα IV του παρόντοσ Τεφχουσ περιγράφονται αναλυτικά για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ
Μακεδονίασ τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ για τθ κολυμβθτικι περίοδο ζτουσ 2016.
5.2 Κολυμβθτικι περίοδοσ
Η κολυμβθτικι περίοδοσ για τθν Ελλάδα διαρκεί ςυνικωσ από τθν 1θ Ιουνίου ζωσ και τθν 31θ Οκτωβρίου
και κάκε χρόνο θ διάρκεια αυτισ κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
φςτερα από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Ε.Γ.Υ.
Η ζναρξθ των εργαςιϊν κα γίνει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο κατά τθν κολυμβθτικι
περίοδο του 2016.
Οι δειγματολθψίεσ κα ολοκλθρϊνονται με το τζλοσ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου εκτόσ εάν 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.
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5.3 Παρακολουκοφμενεσ παράμετροι
5.3.1 Μικροβιολογικζσ Παράμετροι
Οι μικροβιολογικζσ παράμετροι που κα παρακολουκοφνται ςτα λαμβανόμενα δείγματα είναι οι
εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci (cfu/100 ml) και τα κολοβακτθρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml)
ςφμφωνα με το παράρτθμα Ι, ςτιλθ Α τθσ ΚΥΑ.
5.3.2 Οπτικά Παρακολουθοφμενεσ Παράμετροι
Τα κολυμβθτικά φδατα ελζγχονται οπτικϊσ για τθν παρουςία ρφπων, ϊςτε όταν εντοπιςκεί τζτοια
ρφπανςθ, να λθφκοφν κατάλλθλα διαχειριςτικά μζτρα ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ενθμζρωςθσ του
κοινοφ. Οι οπτικά εκτιμοφμενεσ παράμετροι ςτα φδατα κολφμβθςθσ είναι: κατάλοιπα πίςςασ, γυαλιά,
πλαςτικά, καουτςοφκ ι οποιαδιποτε άλλα απορρίμματα. Επιπλζον των απαιτιςεων τθσ Οδθγίασ
προςτίκενται ςτισ οπτικά παρατθροφμενεσ παραμζτρουσ, θ παρουςία αλγϊν και φυκιϊν ι και ελαίων ι
ταςιενεργϊν ςτα νερά.
5.4 Μζκοδοι ανάλυςθσ
Η ανάλυςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ αναφοράσ
του παραρτιματοσ Ι του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ. 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 ι ιςοδφναμεσ με προςκόμιςθ ςχετικοφ αποδεικτικοφ και ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ε.Γ.Υ., όπωσ
περιγράφεται ςτο άρκρο 4 παρ.9 τθσ ΚΥΑ.
Επίςθσ το επικυμθτό όριο ανίχνευςθσ τθσ κάκε μεκόδου είναι ίςο με 1.
5.5 Κανόνεσ χειριςμοφ των δειγμάτων για μικροβιολογικζσ αναλφςεισ
Οι κανόνεσ χειριςμοφ των δειγμάτων περιγράφονται αναλυτικά ςτο παράρτθμα V του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ
και περιλαμβάνουν το βάκοσ δειγματολθψίασ, τθν αποςτείρωςθ των φιαλϊν δειγματολθψίασ, τον τφπο
τθσ φιάλθσ, τον ελάχιςτο όγκο του λαμβανόμενου δείγματοσ, τεχνικι για αποφυγι τυχαίασ μόλυνςθσ του
λαμβανόμενου δείγματοσ, τθν ταυτοποίθςθ του δείγματοσ (επί τόπου αναγραφι με ανεξίτθλο μαρκαδόρο
ι αυτοκόλλθτθ ετικζτα), τθν αποκικευςθ και μεταφορά των δειγμάτων.
Ο Ανάδοχοσ μπορεί, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.Γ.Υ., να χρθςιμοποιιςει άλλουσ κανόνεσ, εφόςον
μπορεί να αποδείξει ότι τα λαμβανόμενα αποτελζςματα είναι ιςοδφναμα προσ εκείνα που λαμβάνονται
με τουσ κανόνεσ του παραρτιματοσ V του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει γραπτό
αίτθμα προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που κζλει να κάνει χριςθ άλλων κανόνων χειριςμοφ των
δειγμάτων, ςυνοδευόμενο με όλεσ τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ χρθςιμοποιοφμενουσ
κανόνεσ και τθν ιςοδυναμία τουσ με τουσ προτεινόμενουσ.
Η τεχνικι και μεκοδολογία που κα ακολουκείται ςτθ δειγματολθψία, κακϊσ και θ ςυντιρθςθ και
μεταφορά των δειγμάτων ςτο εργαςτιριο, κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αξιοπιςτία, ομοιομορφία,
αντιπροςωπευτικότθτα και τθν άριςτθ κατάςταςθ των δειγμάτων.
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5.5.1 Θζςη δειγματοληψίασ
Τα δείγματα πρζπει να λαμβάνονται 30 εκατοςτά κάτω από τθν επιφάνεια του φδατοσ και ςε φδατα
βάκουσ τουλάχιςτον 1 μζτρου.
Ππωσ προαναφζρκθκε ετθςίωσ και με τθν πρϊτθ δειγματολθψία κα πραγματοποιείται και θ επιβεβαίωςθ
τθσ κζςθσ του ςθμείου δειγματολθψίασ και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ακτισ κολφμβθςθσ με τθ
ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ςε ειδικό απογραφικό ζντυπο, ςτο οποίο κα αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά
των ςθμείων παρακολοφκθςθσ και τθσ ακτισ κολφμβθςθσ. Θα περιλαμβάνεται επίςθσ θ επιβεβαίωςθ τθσ
κζςθσ του ςθμείου με τθ χριςθ GPS, μεγάλθσ ακρίβειασ (αποδεκτό ςφάλμα ζωσ 5m). Τα ςτοιχεία που κα
περιλαμβάνει το απογραφικό δελτίο δίδονται ςτα Ραραρτιματα Ι και ΙΙ του παρόντοσ τεφχουσ.
5.5.2 Αποςτείρωςη των φιαλϊν δειγματοληψίασ
Οι φιάλεσ δειγματολθψίασ πρζπει:
— να αποςτειρϊνονται ςε αυτόκλειςτο επί 15 λεπτά τουλάχιςτον ςε 121 oC, ι
— να υποβάλλονται ςε ξθρι αποςτείρωςθ ςε κερμοκραςία μεταξφ 160 και 170 oC επί 1 ϊρα τουλάχιςτον,
ι
— να είναι ακτινοβολθμζνα δοχεία δειγμάτων που λαμβάνονται απευκείασ από τον καταςκευαςτι.
5.5.3 Δειγματοληψία
Ο όγκοσ τθσ φιάλθσ/δοχείου δειγματολθψίασ εξαρτάται από τθν ποςότθτα του νεροφ που χρειάηεται για
τθ δοκιμι κάκε παραμζτρου. Η ελάχιςτθ χωρθτικότθτα είναι κατά κανόνα 250 ml.
Τα δοχεία δειγματολθψίασ πρζπει να είναι διαφανι και άχρωμα (από γυαλί, πολυαικυλζνιο ι
πολυπροπυλζνιο ).
Για να αποφεφγεται θ τυχαία μόλυνςθ του δείγματοσ, πρζπει να χρθςιμοποιείται αςθπτικι τεχνικι, ϊςτε
οι φιάλεσ να διατθροφνται ςτείρεσ. Δεν χρειάηεται άλλοσ ςτείροσ εξοπλιςμόσ (π.χ. ςτείρα χειρουργικά
γάντια ι λαβίδεσ ι ράβδοι ) εάν θ διαδικαςία εφαρμόηεται ορκά.
Το δείγμα πρζπει να ταυτοποιείται ςαφϊσ με ανεξίτθλο μελάνι επί του δοχείου δείγματοσ και επί του
εντφπου δειγματολθψίασ που περιλαμβάνεται ςτα Ραραρτιματα Ι και ΙΙ του παρόντοσ τεφχουσ.
5.5.4 Αποθήκευςη και μεταφορά των δειγμάτων πριν από την ανάλυςη
Τα δείγματα του νεροφ πρζπει, ςε όλα τα ςτάδια τθσ μεταφοράσ τουσ, να προςτατεφονται από ζκκεςθ ςτο
φωσ, ιδίωσ από απευκείασ ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ.
Τα δείγματα πρζπει να διατθροφνται ςε κερμοκραςία 4oC περίπου, ςε ψυκτικό δοχείο ι ςε ψυγείο
(αναλόγωσ του κλίματοσ) μζχρισ ότου φκάςουν ςτο εργαςτιριο. Η μεταφορά ζωσ το εργαςτιριο πρζπει να
γίνεται με ψυκτικό δοχείο.
Ο χρόνοσ μεταξφ δειγματολθψίασ και ανάλυςθσ πρζπει να είναι ο βραχφτεροσ δυνατόσ. Συνιςτάται
ανάλυςθ των δειγμάτων τθν ίδια εργάςιμθ θμζρα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για πρακτικοφσ λόγουσ,
τότε θ επεξεργαςία των δειγμάτων γίνεται εντόσ 24 το πολφ ωρϊν. Στο μεταξφ, τα δείγματα
αποκθκεφονται ςτο ςκοτάδι και ςε κερμοκραςία 4oC ± 3oC.
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5.6 υχνότθτα δειγματολθψιϊν

5.6.1 Χρονοδιάγραμμα παρακολοφθηςησ
Ο Ανάδοχοσ οφείλει, εντόσ 10 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςισ του να αποςτείλει ςτθν αρμόδια
Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ με email ι/και fax προσ ζγκριςθ το χρονοδιάγραμμα
παρακολοφκθςθσ για κάκε μινα τθσ κολυμβθτικισ περιόδου και για κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ. Στθ
ςυνζχεια, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ να κοινοποιιςει το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ
ςτθν ΕΓΥ, ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ των Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων και ςτουσ οικείουσ Διμουσ και να διατθρεί αρχείο με τα αποδεικτικά αποςτολισ.
Σε περίπτωςθ αλλαγισ ι μθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ παρακολοφκθςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να
ενθμερϊνει τουλάχιςτον 10 θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ δειγματολθψία τθν Διεφκυνςθ Υδάτων
Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ, τθν ΕΓΥ, τισ περιβαλλοντικζσ
διευκφνςεισ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και τουσ Διμουσ.
Η ΕΓΥ και οι ωσ άνω Υπθρεςίεσ διατθροφν το δικαίωμα εκπρόςωποί τουσ να παρευρίςκονται κατά τθ
διεξαγωγι των προγραμματιςμζνων δειγματολθψιϊν, ελζγχοντασ τθ ςχετικι διαδικαςία δειγματολθψίασ
και μεταφοράσ των δειγμάτων και ςυνυπογράφοντασ το ςχετικό δελτίο δειγματολθψίασ.
5.6.2 Συχνότητα παρακολοφθηςησ
Σε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ πρζπει να λαμβάνεται ζνα δείγμα λίγο πριν τθν ζναρξθ τθσ
κολυμβθτικισ περιόδου και εντόσ του μινα Μαΐου.
Οι θμερομθνίεσ δειγματολθψίασ πρζπει να κατανζμονται κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ
περιόδου, να διενεργείται τουλάχιςτον μία δειγματολθψία / ανάλυςθ ανά μινα και το διάςτθμα μεταξφ
δφο διαδοχικϊν δειγματολθψιϊν να μθν υπερβαίνει το μινα. Η ςυχνότθτα αυτι πρζπει να τθρείται
αυςτθρά, διότι θ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ γίνεται κατόπιν ςτατιςτικισ
επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων των αναλφςεων, θ οποία προχποκζτει ικανό αρικμό δειγμάτων, όπωσ
αυτόσ κακορίηεται ςτθν ΚΥΑ και ςτθν Οδθγία 2006/7/ΕΚ. Διευκρινίηεται ότι ο μινασ κακορίηεται ωσ το
διάςτθμα μεταξφ δυο διαδοχικϊν μθνϊν με τθν ίδια θμερομθνία.
Η Δ/νςθ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ διατθρεί το
δικαίωμα να ανακζςει ςτον Ανάδοχο τθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων από το παρόν ΤΤΔ
δειγματολθψιϊν/αναλφςεων ςε μικρότερο από το προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα (τθσ κολυμβθτικισ
περιόδου) με τθν ίδια τιμι μονάδοσ ανά Ρεριφζρεια τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου, ιδίωσ ςε
περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ ζναρξθσ του ζργου «Ραρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν
κολφμβθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για το 2016», ϊςτε για κάκε ςθμείο
παρακολοφκθςθσ τθσ ακτισ κολφμβθςθσ να καλφπτονται οι ανάγκεσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και να
επιτρζπεται θ βάςιμθ αξιολόγθςθ των υδάτων κάκε ακτισ κολφμβθςθσ.
Σε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ του Ραραρτιματοσ IV του παρόντοσ ΤΤΔ για το ζτοσ 2016, προβλζπεται
κατ’ αρχιν να πραγματοποιθκοφν τουλάχιςτον ζξι (6) δειγματολθψίεσ. Επιςθμαίνεται, ότι ο προκφπτων
κατά τα ανωτζρω αρικμόσ δειγματολθψιϊν και αναλφςεων των ηθτουμζνων παραμζτρων είναι
ενδεικτικόσ και ςε περίπτωςθ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ ι αςυνθκϊν περιςτάςεων ι προςφάτωσ
προςδιοριςμζνων υδάτων κολφμβθςθσ (βλ. παράγραφο 5.7) μπορεί να αυξθκεί μζχρι και 6% του ωσ άνω
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ενδεικτικοφ αρικμοφ δειγματολθψιϊν. Στθν περίπτωςθ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ λαμβάνεται
πρόςκετο δείγμα (Βϋ δειγματολθψία) μετά από επτά (7) θμζρεσ από τθ λιψθ του προγραμματιςμζνου
δείγματοσ (Αϋ δειγματολθψία) και το οποίο μπορεί να αντικαταςτιςει το πρϊτο προγραμματιςμζνο
δείγμα. Ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει εγγράφωσ εντόσ 72 ωρϊν από τθ λιψθ του προγραμματιςμζνου
δείγματοσ τθ Διεφκυνςθ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ΜακεδονίασΘράκθσ για το περιςτατικό μζςω email (ςτο dy-km@damt.gov.gr) ι με FAX (2310 424160) και προβαίνει
ςτθ λιψθ του πρόςκετου δείγματοσ , φςτερα από γραπτι εντολι τθσ α Διευκφνςεωσ Υδάτων Κεντρικισ
Μακεδονίασ. Σε αςυνικεισ περιςτάςεισ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει εγγράφωσ εντόσ 72 ωρϊν από τθν
προγραμματιςμζνθ δειγματολθψία τθ Διεφκυνςθ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ για το περιςτατικό μζςω email (ςτο dy-km@damt.gov.gr) ι με FAX (2310
424160) και προβαίνει ςτθ λιψθ του πρόςκετου δείγματοσ με τθ λιξθ τθσ αςυνικουσ περίςταςθσ και
φςτερα από γραπτι εντολι τθσ Διευκφνςεωσ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ.
5.7 Πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ / αναλφςεισ
Ο Ανάδοχοσ κα αναφζρει, εγγράφωσ ςτθν Δ/νςθ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ μζςω email (ςτο dykm@damt.gov.gr) ι με FAX (2310 424160) και εντόσ 72 ωρϊν από τθ λιψθ του προγραμματιςμζνου
δείγματοσ (Αϋ δειγματολθψία), περιπτϊςεισ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ1 ι αςυνθκϊν περιςτάςεων που
μπορεί να επθρεάηουν το αποτζλεςμα τθσ δειγματολθψίασ / ανάλυςθσ και εάν είναι δυνατό κα
περιγράφεται θ αιτιολογία των υπερβάςεων. Σθμειϊνεται ότι, περιπτϊςεισ τζτοιεσ κεωροφνται και εκείνεσ
κατά τισ οποίεσ θ ανάλυςθ του δείγματοσ ζδειξε υπερβάςεισ από τα όρια τθσ εξαιρετικισ ποιότθτασ, όπωσ
κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ. Στθ ςυνζχεια, κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ μζςω
email ι με FAX τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ, ο Ανάδοχοσ κα πραγματοποιεί πρόςκετεσ
δειγματολθψίεσ ςτα εν λόγω ςθμεία παρακολοφκθςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ και ιδιαίτερα ςε αυτζσ που παρουςιάηονται υπερβάςεισ από τα όρια τθσ εξαιρετικισ
ποιότθτασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε ετοιμότθτα να διενεργιςει πρόςκετθ δειγματολθψία εφ’
όςον δοκεί ςχετικι εντολι από τθ Διεφκυνςθ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ.
Ανάλογα με τθν εντολι τθσ Διεφκυνςθσ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ, κα ακολουκθκεί μία από τισ εξισ
διαδικαςίεσ:
α) Από τθ λιψθ τθσ κοινοποίθςθσ των υπερβάςεων και τθσ ςχετικισ αιτιολογίασ, θ Διεφκυνςθ Υδάτων
Κεντρικισ Μακεδονίασ δίνει εντολι για πρόςκετθ (Βϋ) δειγματολθψία (πρόςκετο δείγμα) θ οποία κα
πραγματοποιθκεί ςτο ίδιο ςθμείο μετά από 7 θμζρεσ από τθν πραγματοποίθςθ τθσ προγραμματιςμζνθσ
Αϋ δειγματολθψίασ (προγραμματιςμζνο δείγμα). Στθν περίπτωςθ που από τα αποτελζςματα ανάλυςθσ τθσ
Β’ δειγματολθψίασ προκφψει ότι το περιςτατικό τθσ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ ζχει λιξει και ζχει
αποκαταςτακεί θ ποιότθτα των κολυμβθτικϊν υδάτων ςτα επικυμθτά επίπεδα, τότε το
προγραμματιςμζνο δείγμα αντικακίςταται από το πρόςκετο δείγμα και διατθροφνται τα αποτελζςματα
τθσ ανάλυςθσ τθσ Βϋ δειγματολθψίασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, όταν δθλαδι από τα αποτελζςματα τθσ
ανάλυςθσ τθσ Β’ δειγματολθψίασ προκφψει ότι το περιςτατικό τθσ βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ δεν ζχει
1

«Βραχυπρόκεςμθ ρφπανςθ» κατά το άρκρο 3, παρ. 8 τθσ Απ. Η.Ρ. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356Β’/26.02.2009) είναι θ
μικροβιακι μόλυνςθ, θ οποία ζχει ςαφϊσ προςδιοριςμζνα αίτια και δεν αναμζνεται φυςιολογικά να επθρεάςει τθν
ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ για περιςςότερο από 72 ϊρεσ περίπου από τθν αρχι τθσ υποβάκμιςθσ τθσ
ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ.
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λιξει, τότε το προγραμματιςμζνο δείγμα δεν αντικακίςταται και διατθροφνται τα αποτζλεςμα τθσ
ανάλυςθσ τθσ Α’ δειγματολθψίασ, τα οποία και λαμβάνονται υπόψθ ςτθν τελικι αξιολόγθςθ.
β) Η Διεφκυνςθ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ δίνει εντολι για τθν πραγματοποίθςθ πρόςκετθσ
δειγματολθψίασ ςτο ίδιο ςθμείο παρακολοφκθςθσ. Με τθν ίδια εντολι κα προςδιορίηεται το χρονικό
διάςτθμα για τθ διενζργεια τθσ πρόςκετθσ δειγματολθψίασ.
Κατά τθ διεξαγωγι πρόςκετθσ δειγματολθψίασ ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία με αυτι τθσ
προγραμματιςμζνθσ δειγματολθψίασ, δθλαδι οι ίδιοι κανόνεσ χειριςμοφ του δείγματοσ, θ ςυμπλιρωςθ
του δελτίου δειγματολθψίασ, θ οπτικι παρακολοφκθςθ και γενικά όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5
του παρόντοσ Τεφχουσ Τεχνικϊν Δεδομζνων.
Επιςθμαίνεται ότι οι πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν το 6% του αρικμοφ
προγραμματιςμζνων δειγματολθψιϊν, ο οποίοσ προκφπτει βάςει του Ραραρτιματοσ IV και ανάλογα μα τα
παρακολουκοφμενα ςθμεία. Κατά τον υπολογιςμό του 6%, ςτθν περίπτωςθ που το αποτζλεςμα είναι
δεκαδικόσ αρικμόσ, θ ςτρογγυλοποίθςθ γίνεται ςτον αμζςωσ μικρότερο ακζραιο αρικμό, εκτόσ εάν θ
ςτρογγυλοποίθςθ αυτι οδθγεί ςε μθδενικό αρικμό πρόςκετων δειγματολθψιϊν, όποτε θ
ςτρογγυλοποίθςθ γίνεται προσ τον αμζςωσ μεγαλφτερο ακζραιο αρικμό.
Η τιμι μονάδοσ των πρόςκετων δειγματολθψιϊν – αναλφςεων πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτθν οικονομικι
προςφορά του Αναδόχου και να είναι ίδια με αυτι τθσ προγραμματιςμζνθσ δειγματολθψίασ/ανάλυςθσ
τθσ Ρεριφζρειασ.
5.8 υμπλιρωςθ δελτίου δειγματολθψίασ
Κατά τθν πρϊτθ (μινασ Μάιοσ) και τζταρτθ (μινασ Αφγουςτοσ) δειγματολθψία τθσ κολυμβθτικισ
περιόδου κα ςυμπλθρϊνεται από τουσ δειγματολιπτεσ το "Δελτίο Δειγματολθψίασ – Επιβεβαίωςθ
βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν Ακτισ Κολφμβθςθσ – Αποτελζςματα Αναλφςεων" του Ραραρτιματοσ Ι του
παρόντοσ τεφχουσ. Κατά τισ υπόλοιπεσ δειγματολθψίεσ κα ςυμπλθρϊνεται από τουσ δειγματολιπτεσ το
"Δελτίο Δειγματολθψίασ – Επιςκόπθςθ Ακτισ Κολφμβθςθσ – Αποτελζςματα Αναλφςεων" του
Ραραρτιματοσ ΙΙ του παρόντοσ τεφχουσ. Μετά από κάκε δειγματολθψία το αντίςτοιχο δελτίο κα
ςυνοδεφει το δείγμα ςτο Εργαςτιριο.
Για κάκε δειγματολθψία ςε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ του Ραραρτιματοσ IV κα ςυμπλθρϊνεται
αντίςτοιχα το προαναφερόμενο Δελτίο δειγματολθψίασ. Σε περίπτωςθ που ο χϊροσ του Δελτίου δεν
επαρκεί για τθν περιγραφι του ςθμείου παρακολοφκθςθσ μιασ ακτισ κολφμβθςθσ, κα ςυμπλθρϊνεται και
δεφτερο ι τρίτο Δελτίο Δειγματολθψίασ για τθν ίδια ακτι κολφμβθςθσ.
Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των δελτίων δειγματολθψίασ, κα πρζπει να τθροφνται με ακρίβεια οι κωδικοί
αρικμοί (BWID) των ςθμείων παρακολοφκθςθσ όπωσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα IV, να περιγράφονται
λεπτομερϊσ όλα τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ, να ςθμειϊνεται ο Διμοσ και θ Ρεριφερειακι Ενότθτα όπου
ανικει κάκε ακτι κολφμβθςθσ και να ςυμπλθρϊνονται όλα τα πεδία, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτισ
Οδθγίεσ (Ραραρτιματα Ι και ΙΙ).
Κατά τθν περίοδο των δειγματολθψιϊν, επιπλζον τθσ χειρόγραφθσ ςυμπλιρωςθσ των Δελτίων, ςτισ
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι να υποβάλλει εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ του δείγματοσ
ςτο εργαςτιριο τα δεδομζνα τόςο των δελτίων δειγματολθψιϊν, των οπτικά παρακολουκοφμενων
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παραμζτρων και τυχόν άλλων ςυμπλθρωματικϊν παρατθριςεϊν τουσ, κακϊσ και τα αποτελζςματα των
μικροβιολογικϊν αναλφςεων ανά ςθμείο παρακολοφκθςθσ, μζςω ςχετικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ τθσ
ΕΓΥ, θ οποία κα του υποδειχκεί και κα δοκοφν ςχετικζσ οδθγίεσ.
5.9 Σεκμθρίωςθ ςθμείου / διενζργειασ δειγματολθψίασ και προςδιοριςμόσ ςυντεταγμζνων
Σε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ και ςε κάκε δειγματολθψία, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
παράγραφο 5.1 του παρόντοσ (Περιοχή παρακολοφθηςησ - Σημεία Δειγματοληψίασ), ο Ανάδοχοσ οφείλει
να τεκμθριϊνει τόςο το ςθμείο που διενεργείται θ δειγματολθψία, όςο και τθν εκτζλεςθ αυτισ.
Σε κάκε ςθμείο παρακολοφκθςθσ και ςε κάκε δειγματολθψία απαιτείται θ λιψθ ενδεικτικϊν
φωτογραφιϊν, ςτισ οποίεσ κα υπάρχει ενςωματωμζνθ πλθροφορία, θ οποία να περιλαμβάνει τουλάχιςτον
τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ δειγματολθψίασ, κακϊσ και τισ γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ λιψθσ τθσ
φωτογραφίασ. Η πλθροφορία αυτι κα πρζπει να ενςωματϊνεται ςτισ φωτογραφίεσ ςφμφωνα με το
πρότυπο Exchangeable image file format (Exif). Για τον ςκοπό αυτό οι φωτογραφικζσ μθχανζσ πρζπει να
υποςτθρίηουν γεωγραφικι αναφορά (geotagging) ι τα ςυνεργεία δειγματολθψίασ του Αναδόχου μζςω
GPS να προςδιορίηουν τισ ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου παρακολοφκθςθσ, τα οποία και κα ενςωματϊνονται
ςτθ ςυνζχεια ςτισ ςχετικζσ φωτογραφίεσ. Στθ ςχετικι διαδικτυακι εφαρμογι που διακζτει θ ΕΓΥ και κα
υποδειχκεί ςτον Ανάδοχο , ταυτόχρονα με τθ ςυμπλιρωςθ των Δελτίων Δειγματολθψίασ, κα πρζπει να
«αναρτϊνται» (upload) και οι λθφκείςεσ από τον Ανάδοχο φωτογραφίεσ.
Στα ςθμεία παρακολοφκθςθσ, ςτα οποία κα διαπιςτωκεί από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ότι χρειάηεται επαναπροςδιοριςμόσ των ςυντεταγμζνων, κα πρζπει ο
Ανάδοχοσ να τισ επαναπροςδιορίςει με GPS και με ακρίβεια μικρότερθ των πζντε μζτρων. Οι
ςυντεταγμζνεσ κάκε ςθμείου παρακολοφκθςθσ κα πρζπει να λαμβάνονται ςτθ κζςθ όπου γίνεται θ λιψθ
του δείγματοσ καλαςςινοφ νεροφ και όχι επί τθσ ακτισ. Οι ςυντεταγμζνεσ των επαναπροςδιοριηόμενων
ςθμείων παρακολοφκθςθσ κα υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ ςχετικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ
που διακζτει θ ΕΓΥ εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ του δείγματοσ ςτο εργαςτιριο.
6. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Ε ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν αναλφςεων, οι οπτικά παρακολουκοφμενεσ παράμετροι, οι
φωτογραφίεσ και τα γενικά χαρακτθριςτικά κάκε ςθμείου παρακολοφκθςθσ (κωδικόσ, περιγραφι
ςθμείου, Ρεριφζρεια, Διμοσ, κωδ. Ταυτότθτασ ακτισ, κλπ), όπωσ αυτά προκφπτουν από το Δελτίο
Δειγματολθψίασ, κα καταχωροφνται από τον Ανάδοχο εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ του
δείγματοσ ςτο εργαςτιριο ςε διαδικτυακι βάςθ δεδομζνων που κα του υποδείξει θ Διεφκυνςθ Υδάτων
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ορίςει υπεφκυνο καταχϊρθςθσ των
αποτελεςμάτων τθσ παρακολοφκθςθσ ςτο τεφχοσ τθσ Τεχνικισ του Ρροςφοράσ.
Η πρόςβαςθ ςτθ διαδικτυακι βάςθ δεδομζνων κα λαμβάνει χϊρα μζςω ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ των
χρθςτϊν με τθ χριςθ κωδικοφ χριςτθ και ςυνκθματικοφ. Κατά τθν ειςαγωγι των δεδομζνων κα
εκτελοφνται ρουτίνεσ ελζγχου, οι οποίεσ κα ειδοποιοφν τον χριςτθ για τυχόν λάκθ (εφροσ τιμϊν,
αναμενόμενεσ τιμζσ, τφποι δεδομζνων, κ.ά.). Με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ κα δοκεί κωδικόσ πρόςβαςθσ εξουςιοδοτθμζνου χριςτθ ςτον Ανάδοχο για να του επιτρζπεται
θ πρόςβαςθ ςτα ςθμεία ευκφνθσ του.
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7. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΤΜΒΑΗ
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (εφ’ εξισ ΕΡΡ) του
ζργου τα παρακάτω:
7.1 Χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει χρονοδιάγραμμα παρακολοφκθςθσ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 5.6.1
και 5.6.2 του παρόντοσ τεφχουσ.
Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει ςτθ Διεφκυνςθ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ τα αποδεικτικά αποςτολισ (βλ. παρ. 5.6.1 του παρόντοσ)
του χρονοδιαγράμματοσ παρακολοφκθςθσ προσ τθν ΕΓΥ, τισ οικείεσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ και
Κοινωνικισ Μζριμνασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και ςτουσ οικείουσ Διμουσ τθσ αρμοδιότθτάσ του το
αργότερο μζχρι 15 Νοεμβρίου 2016.
7.2 Αποτελζςματα παρακολοφκθςθσ
Τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ ςτα προβλεπόμενα ςθμεία παρακολοφκθςθσ των
προγραμματιςμζνων και εγκεκριμζνων πρόςκετων δειγματολθψιϊν κα αποςτζλλονται από τον Ανάδοχο,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 5.8 και 6 του ΤΤΔ, εντόσ 3 θμερϊν από τθν παράδοςθ του
δείγματοσ ςτο εργαςτιριο μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ που κα του υποδειχκεί από τθ Διεφκυνςθ
Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ.
Σε ό,τι αφορά τισ πρόςκετεσ δειγματολθψίεσ και τα φδατα κολφμβθςθσ ςτα οποία παρουςιάςτθκαν
υπερβάςεισ ι περιςτατικά βραχυπρόκεςμθσ ρφπανςθσ ι αςυνικεισ περιςτάςεισ, τα αποτελζςματα κα
ςτζλνονται άμεςα ςτθν ΕΡΡ μζςω email ι με όποιο άμεςο τρόπο υποδειχκεί ςτον Ανάδοχο, ςφμφωνα με
τθ διαδικαςία που περιγράφθκε ςτθν παρ. 5.7 του παρόντοσ τεφχουσ.
Στο τζλοσ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου και το αργότερο μζχρι 15 Νοεμβρίου 2016, ο Ανάδοχοσ κα
υποβάλει, ταχυδρομικϊσ ι απευκείασ, με ςχετικό διαβιβαςτικό ζγγραφο δφο θλεκτρονικά αντίγραφα
(CD) με τα αποτελζςματα των αναλφςεων και των οπτικά παρακολουκοφμενων παραμζτρων, ςτθν μορφι
που περιγράφεται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ, ζνα προσ τθ Διεφκυνςθ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ, υπόψθ ΕΡΡ του Ζργου, ςτθ διεφκυνςθ: Λεωφόροσ
Γεωργικισ Σχολισ 32, Τ.Κ. 55134 Θεςςαλονίκθ, και ζνα προσ τθν Ειδικι Γραμματεία Υδάτων, Δ/νςθ
Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ, ςτθ διεφκυνςθ: Ιατρίδου 2 & Λ. Κθφιςίασ 124, Τ.Κ.
115 26, Ακινα.
7.3 Σεκμθρίωςθ διενζργειασ δειγματολθψίασ και Κακοριςμόσ ςυντεταγμζνων
Για κάκε μινα παρακολοφκθςθσ ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ ανά ςθμείο παρακολοφκθςθσ να
παρζχει φάκελο με τισ φωτογραφίεσ τεκμθρίωςθσ τθσ δειγματολθψίασ, ςε ψθφιακι μορφι, θ αποςτολι
του οποίου κα γίνεται προσ τθν Διεφκυνςθ Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Μακεδονίασ-Θράκθσ, υπόψθ ΕΡΡ του Ζργου μαηί με τα παραδοτζα τθσ παραγράφου 7.2 ςτο τζλοσ κάκε
κολυμβθτικισ περιόδου και το αργότερο μζχρι 15 Νοεμβρίου του κάκε ζτουσ.
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αναρτά (upload) τισ λθφκείςεσ φωτογραφίεσ τεκμθρίωςθσ τθσ
δειγματολθψίασ ςτθ ςχετικι διαδικτυακι εφαρμογι που διακζτει θ ΕΓΥ εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν
παράδοςθ του δείγματοσ ςτο εργαςτιριο.
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Στισ φωτογραφίεσ κα πρζπει να αναγράφεται θ θμερομθνία, θ ϊρα δειγματολθψίασ κακϊσ και οι
ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου παρακολοφκθςθσ (εφόςον διακζτει ενςωματωμζνο GPS) ι οι ςυντεταγμζνεσ
λιψθσ τθσ φωτογραφίασ.
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να υποβάλλει θλεκτρονικά τισ ςυντεταγμζνεσ των
επαναπροςδιοριηόμενων ςθμείων παρακολοφκθςθσ μζςω τθσ ςχετικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ που
διακζτει θ ΕΓΥ εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ του δείγματοσ ςτο εργαςτιριο.
7.4 Δελτία δειγματολθψίασ
Τα Δελτία Δειγματολθψίασ τθσ παραγράφου 5.8 κα αποςταλοφν κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνα και
υπογεγραμμζνα από τον υπεφκυνο δειγματολθψίασ και τον υπεφκυνο για τθν ανάλυςθ, ςτθν Διεφκυνςθ
Υδάτων Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ / υπόψθ ΕΡΡ του
Ζργου, ςτθ διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Γεωργικισ Σχολισ 32, Τ.Κ. 55134, Θεςςαλονίκθ, ςτο τζλοσ τθσ
κολυμβθτικισ περιόδου και το αργότερο μζχρι 15 Νοεμβρίου 2016.
7.5 Ειςαγωγι των δεδομζνων ςε διαδικτυακι βάςθ του ΤΠΕΝ
Τα αποτελζςματα των αναλφςεων, οι οπτικά παρακολουκοφμενεσ παράμετροι, οι φωτογραφίεσ και τα
γενικά χαρακτθριςτικά κάκε ςθμείου παρακολοφκθςθσ (κωδικόσ, Ρεριφζρεια, Διμοσ, κωδ. Ταυτότθτασ
ακτισ, κλπ) πρζπει να καταχωροφνται από τον Ανάδοχο ςε δικτυακι βάςθ δεδομζνων που κα του
υποδείξει θ Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτζρω
ςτθν ενότθτα 6. Η καταχϊρθςθ πρζπει να γίνεται εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παράδοςθ του δείγματοσ
ςτο εργαςτιριο, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παράγραφο 7.2 του παρόντοσ ΤΤΔ.

Θεςςαλονίκθ 7-4-2016

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Γπ.Ν.Μενούνος
ΠΔ Γεωηεσνικών
(Γεωλόγων)

η. Μισαηλίδηρ
Αν.Πποϊζηάμενορ
Σμ. Παπακολούθηζηρ και
Πποζηαζίαρ ηων Τδάηων

Υαπίκλεια Μισαλοπούλος
Πποϊζηαμένη ηηρ
Γ/νζηρ Τδάηων Κ.Μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠ ΑΡ. οικ.24890/8.4.2016 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΑΚΟΝΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.
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8. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Δελτίο Δειγματολθψίασ – Επιβεβαίωςθ βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν Ακτισ Κολφμβθςθσ – Αποτελζςματα αναλφςεων
ΡΕΙΦΕΕΙΑ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Κωδικόσ Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ BWID:

Oνομαςία Ακτισ:

Ρεριφερειακι Ενότθτα:

Διμοσ:

Ημερομθνία δειγματολθψίασ:

Ϊρα δειγματολθψίασ:

Ημερομθνία Ραράδοςθσ ςτο εργαςτιριο:

Ημερομθνία Ανάλυςθσ:

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Τρόποσ μεταφοράσ δείγματοσ (ψυγείο)

Τπεφκυνοσ δειγματολθψίασ:

Τπεφκυνοσ αναλφςεων:

Ονοματεπϊνυμο:________________________________________

Ονοματεπϊνυμο:________________________________________

Ιδιότητα:_______________________________________________

Ιδιότητα:_______________________________________________

Υπογραφή:_____________________________________________

Υπογραφή:_____________________________________________

ΗΛΙΟΣ/ ΣΥΝΝΕΦΙΑ/ ΒΡΟΧΗ/ ΑΕΡΑΣ

ΚΑΙΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ κατά τθ δειγματολθψία:
Ρεριγραφι Σθμείου δειγματολθψίασ :
ΝΕΑ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (ελλθνικι)

Συντεταγμζνεσ ςθμείου δειγματολθψίασ:

ΕΓΣΑ 87
Γεωγρ. Μικοσ:

ΕΤRS 89 (ςε δεκαδικζσ μοίρεσ με 4 δεκαδικά ψθφία)
Longitude_BW:

Γεωγρ. Ρλάτοσ:

Latitude_BW:

ΜΕΟΣ Β: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σελ. 16 από 26

ΑΔΑ: Ω5Ι0ΟΡ1Υ-Ζ87
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΙΟΔΟ 2016
Είδοσ ακτισ:

Άμμοσ

Βότς
αλο
Δομι παρόχκιασ ηϊνθσ (επεμβάςεισ ςτθν φυςικι ακτι):
Φυςικι

Βράχια

Μερικϊσ τροποποιθμζνθ

Χαρακτηριςτικά θαλάςςιου τμήματοσ ακτήσ:

Κανονικι

Τροποποιθμζνθ

Ιςχυρά τροποποιθμζνθ

Τποδομζσ (αρικμόσ):

θχι
Βάκοσ:

Άλλο.......................................................

Ήπια

WC

Ντουσ

Απότομθ

Καλάκια απορριμμάτων

Ξαπλϊςτρεσ

Κλίςθ πυκμζνα:
Κάδοι απορριμμάτων

Βακιά
Φυςικι (Δζντρα)

Ομπρζλεσ

Δραςτθριότθτεσ /

κίαςθ ακτισ:
Χωρίσ ςκίαςθ

χριςεισ:

Κολφμβθςθ

Ιςτιοπλοΐα - ςερφ

Μθχανοκίνθτα καλάςςια ςπορ

Κατάδυςθ

Δεδομζνα για πθγζσ – αιτίεσ ρφπανςθσ (Α/Α ΦΩΤΟ):
Εκβολι ποταμοφ ι ρζματοσ

Αγκυροβολθμζνα ςκάφθ

Αγωγοί διάκεςθσ

Ιχκυοκαλλιζργειεσ

ΚΙΝΗΤΑ Κτίςματα (π.χ. καντίνα)

ΜΟΝΙΜΑ Κτίςματα

Αντλιοςτάςι
α

Βιομθχανία

(π.χ. Ξενοδοχείο, Ταβζρνα κ.ά.)

Άλλο (περιγραφι)
Διακριτά επιμζρουσ τμιματα:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ

Σαμπζλεσ ενθμζρωςθσ κοινοφ Σχετικά με τθν ποιότθτα του νεροφ; (π.χ. γαλάηια ςθμαία):
Προςωπικό ςτθν ακτι:

NAI

OXI

Πρόςβαςθ ΑΜΕΑ:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Φφλακασ
Δρόμοσ (βατόσ από κοινά ΙΧ)

Μαρίνα

NAI

Camping

OXI

Ναυαγοςϊςτθσ

Υπάλλθλοσ κακαριότθτασ

Δρόμοσ (δφςβατοσ από κοινά ΙΧ)

Μονοπάτι
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Σκάφοσ

Σκάλεσ

ΑΔΑ: Ω5Ι0ΟΡ1Υ-Ζ87
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υνκικεσ μζτρθςθσ:
Κατάςταςθ Υδάτινθσ Επιφάνειασ

Ήρεμθ

Ελαφρά κυματϊδθσ

Ρολφ κυματϊδθσ

Βροχόπτωςθ τθν θμζρα δειγματολθψίασ
Διεφκυνςθ ανζμου

Ραρατθριςεισ……...………………………………………………………..

Βροχόπτωςθ τθν προθγοφμενθ μζρα τθσ δειγματολθψίασ

Άπνοια
ΝΑΙ
Ζκτακτα Περιςτατικά:

Οπτικι παρατιρθςθ υδάτων:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

NAI

OXI

φπανςθ λόγω βλάβθσ ΕΕΛ

NAI

OXI

φπανςθ από φερτζσ φλεσ λόγω ζντονθσ βροχόπτωςθσ
Τυχόν απορρίψεισ από διερχόμενο πλοίο

NAI

OXI

NAI

OXI

Τυχόν απορρίψεισ βιομθχανικϊν/βιοτεχνικϊν αποβλιτων ι
άλλθσ μορφισ αςτικϊν λυμάτων

NAI

OXI

Άλλο:..........................................................................

NAI

OXI

Διαυγι

Θολά

Ρράςινθ απόχρωςθ

Ραρατθριςεισ…………...……………………………………………

Ροςότθτα

Οπτικά εκτιμοφμενεσ παράμετροι:

1: μικρι, 2: μζτρια, 3: μεγάλθ

Κατάλοιπα πίςςασ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γυαλιά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ρλαςτικά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καουτςοφκ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Άλλα απορρίμματα (π.x. ξφλα, ςκουπίδια)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ραρουςία άλγθσ και φυκιϊν:

ΝΑΙ

(περιγραφι):...................................

ΟΧΙ

Ραρουςία ελαίων ι ταςιενεργϊν ςτα νερά:

ΝΑΙ

(είδοσ): ............................................

ΟΧΙ

Αποτελζςματα αναλφςεων:
Intestinal enterococci
(cfu/100ml)

Λοιπά χόλια/Παρατθριςεισ:
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Escherichia coli
(cfu/100ml)
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ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΙΟΔΟ 2016
9. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Δελτίο Δειγματολθψίασ – Επιςκόπθςθ Ακτισ Κολφμβθςθσ – Αποτελζςματα αναλφςεων
ΡΕΙΦΕΕΙΑ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Κωδικόσ Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ BWID:

Oνομαςία Ακτισ:

Ρεριφερειακι Ενότθτα:

Διμοσ:

8.

Ημερομθνία δειγματολθψίασ:

Ϊρα δειγματολθψίασ:

Ημερομθνία Ραράδοςθσ ςτο εργαςτιριο:

Ημερομθνία Ανάλυςθσ:

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Τρόποσ μεταφοράσ δείγματοσ (ψυγείο)
9.

Τπεφκυνοσ δειγματολθψίασ:

Τπεφκυνοσ αναλφςεων:

Ονοματεπϊνυμο:________________________________________

Ονοματεπϊνυμο:________________________________________

Ιδιότητα:_______________________________________________

Ιδιότητα:_______________________________________________

Υπογραφή:_____________________________________________

Υπογραφή:_____________________________________________

10.

ΗΛΙΟΣ/ ΣΥΝΝΕΦΙΑ/ ΒΡΟΧΗ/ ΑΕΡΑΣ

ΚΑΙΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ κατά τθ δειγματολθψία:
Ρεριγραφι Σθμείου δειγματολθψίασ
ΝΕΑ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (ελλθνικι)

Συντεταγμζνεσ ςθμείου δειγματολθψίασ:

ΕΓΣΑ 87
Γεωγρ. Μικοσ:

ΕΤRS 89 (ςε δεκαδικζσ μοίρεσ με 4 δεκαδικά ψθφία)
Longitude_BW:

Γεωγρ. Ρλάτοσ:

Latitude_BW:
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11.

υνκικεσ μζτρθςθσ:
Κατάςταςθ Υδάτινθσ Επιφάνειασ

Ήρεμθ

Ελαφρά κυματϊδθσ

Ρολφ κυματϊδθσ

Βροχόπτωςθ τθν θμζρα δειγματολθψίασ
Διεφκυνςθ ανζμου

Ραρατθριςεισ……...………………………………………………………..

Βροχόπτωςθ τθν προθγοφμενθ μζρα τθσ δειγματολθψίασ

Άπνοια
ΝΑΙ
Ζκτακτα Περιςτατικά:

ΟΧΙ

ΝΑΙ
NAI

OXI

φπανςθ λόγω βλάβθσ ΕΕΛ

NAI

OXI

φπανςθ από φερτζσ φλεσ λόγω ζντονθσ βροχόπτωςθσ

NAI

OXI

NAI

OXI

Τυχόν απορρίψεισ βιομθχανικϊν/βιοτεχνικϊν αποβλιτων ι
άλλθσ μορφισ αςτικϊν λυμάτων

NAI

OXI

Άλλο:..........................................................................

NAI

OXI

Τυχόν απορρίψεισ από διερχόμενο πλοίο

Οπτικι παρατιρθςθ υδάτων:

ΟΧΙ

Διαυγι

Θολά

Ρράςινθ απόχρωςθ

Ραρατθριςεισ…………...……………………………………………

Ροςότθτα

Οπτικά εκτιμοφμενεσ παράμετροι:

1: μικρι, 2: μζτρια, 3: μεγάλθ

Κατάλοιπα πίςςασ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γυαλιά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ρλαςτικά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καουτςοφκ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Άλλα απορρίμματα (π.x. ξφλα, ςκουπίδια)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ραρουςία άλγθσ και φυκιϊν:

ΝΑΙ

(περιγραφι):...................................

ΟΧΙ

Ραρουςία ελαίων ι ταςιενεργϊν ςτα νερά:

ΝΑΙ

(είδοσ): ............................................

ΟΧΙ

Αποτελζςματα αναλφςεων:
Intestinal enterococci
(cfu/100ml)

Λοιπά χόλια/Παρατθριςεισ:
12.
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Escherichia coli
(cfu/100ml)

ΑΔΑ: Ω5Ι0ΟΡ1Υ-Ζ87
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10. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΜΕΣΡΗΕΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
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Άλλα ςτοιχεία

Βροχόπτωςθ τθν προθγοφμενθ
μζρα δειγματολθψίασ (N - O)

Βροχόπτωςθ τθσ θμζρασ
δειγματολθψίασ (N - O)

Διεφκυνςθ Ανζμου

ΤΝΘΗΚΕ ΜΕΣΡΗΗ

Κατάςταςθ Τδάτινθσ Επιφάνειασ
(Ήρεμθ - Ελαφρά Κυματϊδθσ Πολφ κυματϊδθσ)

ΚΑΟΤΣΟΤΚ
ΑΛΛΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ

ΠΛΑΣΙΚΑ

ΓΤΑΛΙΑ

ΟΠΣΙΚΑ
ΕΚΣΙΜΟΤΜΕΝΕ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ

ΚΑΣΑΛΟΙΠΑ ΠΙΑ

Escherichia coli (cfu/100ml)

Intestinal enterococci (cfu/100ml )

Ημ/νία ανάλυςθσ

Διμοσ

Κωδικόσ
τακμο Περιγραφι Ημ/νία
Ϊρα
Ακτι
φ
ελλθνικά δειγμ/ασ δειγμ/ασ
(BWID)

ΑΝΑΛΤΕΙ

Ημ/νία παράδοςθσ ςτο εργ/ριο

Περιφερειακι Ενότθτα

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
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11. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΕΝΩΝ ΤΔΑΣΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΕΣΟΤ 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ
ΔΗΜΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βόλβθσ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θερμαϊκοφ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριάσ
ΡΙΕΙΑΣ
ΡΙΕΙΑΣ
ΡΙΕΙΑΣ
Δίου - Ολφμπου
ΡΙΕΙΑΣ
ΡΙΕΙΑΣ
ΡΙΕΙΑΣ
ΡΙΕΙΑΣ
ΡΙΕΙΑΣ
ΡΙΕΙΑΣ
ΡΙΕΙΑΣ
ΡΙΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΚΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ
ΕΝΤΙΝΑΣ

ΕΡΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΙΑΣ

ΑΝΑΤ.ΟΛΥΜΡΟΥ

ΛΙΤΟΧΩΟΥ
Κατερίνθσ

ΚΑΤΕΙΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ
ΡΑΑΛΙΑΣ

Ρφδνασ Κολινδροφ

ΜΕΘΩΝΗΣ

AKTH
Αςπροβάλτα – Βραςνά 1
Αςπροβάλτα – Βραςνά 2
Σταυρόσ
ιχειοσ
ΕΟΤ Επανομισ
Κοινοτικι Ρλαη
Επανομισ
Ροταμόσ
Αγία Τριάδα 1
Αγία Τριάδα 2
Αγία Τριάδα 3
Νζα Μθχανιϊνα
Αγγελοχϊρι
Αρετςοφ
Λεπτοκαρυά
Ρλαταμϊνασ 1
Νζοι Ρόροι
Ν.Ραντελειμονασ–
Σκοτίνα
Λιτόχωρο
Βαρικό
Ολυμπιακι Ακτι
Κορινόσ
Ακτι Καλλικζασ
Αρχαία Ρφδνα
Μακρυγιαλόσ

ΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ
ΚΩΔΙΚΟ ΑΚΣΗ
GRBW
Easting_ΕΓΑ87 Northing_ΕΓΑ87
GRBW119027003
475323,80571
4507340,82537
GRBW119027004
474087,02738
4503848,32451
GRBW109027019
474721,21612
4501481,73350
GRBW109027018
474012,90502
4501972,58622
GRBW109029024
406134,77448
4473223,33940
GRBW109029021
GRBW109029023
GRBW109029022
GRBW109029027
GRBW109029028
GRBW109029020
GRBW109029025
GRBW109032026
GRBW099046002
GRBW089046031
GRBW089046032
GRBW089046033

404477,23623
408336,41046
408577,09500
404066,91341
406901,50834
402820,51779
399701,21985
410370,88678
377761,71007
382262,41593
384789,71613
379428,06081

4475719,29194
4470339,55479
4484502,67168
4483682,04468
4484001,52622
4479782,16305
4482973,19612
4492052,56619
4435622,44238
4427679,80370
4425964,74542
4431498,97714

GRBW099046004
GRBW099046003
GRBW099047006
GRBW099047007
GRBW099047005
GRBW099048009
GRBW099048010

376351,57448
377658,71575
379847,26714
382351,33648
380757,98005
382566,64269
381957,19195

4445926,51114
4448792,04379
4455218,85384
4461929,96894
4458343,63854
4471912,24661
4474051,21211
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ΡΙΕΙΑΣ
ΣΕΩΝ
ΣΕΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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ΡΥΔΝΑΣ
Αμφίπολθσ

ΑΜΦΙΡΟΛΗΣ

ΡΑΝΑΓΙΑΣ

Αριςτοτζλθ
ΣΤΑΓΙΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ

Αριςτοτζλθ

Καςςάνδρασ

ΣΤΑΓΙΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ

Σκάλα Αλυκϊν
Κυανι Ακτι
Νζα Κερδφλια
Δεβελίκι
Κάμποσ
Γυαλάκι 2
Γυαλάκι 3
Mount Athos Ιεριςςοφ
Ιεριςςόσ
Άγιοσ Γεϊργιοσ
Αλυκζσ
Ρόρτο Άγιο
Τρυπθτι
Νζα όδα
Κόμιτςα
Ολυμπιάδα
Ρρϊτθ Αμμουδιά
Ουρανοφπολθ 1
Καμποφδι 1
Ουρανοφπολθ 2
Καμποφδι 2
Κεντρικι Ρλαη
Στρατωνίου
Ελάνθ
Σάνθ 3
Σάνθ 2
Ρφργοσ Σάνθσ
Σίβθρθ
Άφυτοσ
Καλάνδρα
Ροςείδι 1

GRBW099048008
GRBW119049002
GRBW119049001
GRBW109056013
GRBW109056009
GRBW109056012
GRBW109056001
GRBW109056015
GRBW109056008
GRBW109056006
GRBW109056002
GRBW109056014
GRBW109056010
GRBW109056003
GRBW109056005
GRBW109056016
GRBW109056011
GRBW109056007
GRBW109056004
GRBW109056019
GRBW109056018

383720,31668
480862,54858
485223,09584
485153,19391
477065,88598
475582,51007
474976,19510
490964,76596
489675,90226
494791,85617
492691,32119
493733,05622
493830,41915
493705,92708
497176,44163
481640,40169
482207,27137
498007,03403
495613,00485
498100,38030
496750,58754

4470202,60350
4512406,40716
4514124,95206
4467820,35454
4466441,94259
4464670,60295
4464567,39922
4471185,58505
4472019,71349
4462426,52964
4462933,89813
4462713,67723
4467586,39300
4469877,71061
4469338,22686
4493158,46778
4493123,80313
4463965,68458
4466708,29265
4463543,87265
4465919,65338

GRBW109056017
GRBW109057039
GRBW109057043
GRBW109057034
GRBW109057048
GRBW109057036
GRBW109057045
GRBW109057046
GRBW109057032

485295,80131
444261,70284
441042,03092
443204,16630
441027,96195
445155,32174
452144,59952
450802,80490
446933,71640

4484392,36396
4433245,77875
4438347,87782
4435562,38388
4437914,51520
4431774,10749
4438682,68782
4423732,70462
4423542,69210
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ΡΑΛΛΗΝΗΣ

Νζασ Ρροποντίδασ ΚΑΛΛΙΚΑΤΕΙΑΣ

Νζασ Ρροποντίδασ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ροςείδι 2
Καλλικζα
Κρυοπθγι – Καλλικζα 1
Κρυοπθγι – Καλλικζα 2
Κρυοπθγι – Ρολφχρονο
1
Νζα Φϊκαια
Σάνθ 1
Ρλακάρα
Φοφρκα
Ρολφχρονο – Χανιϊτθ –
Ρευκοχϊρι
Αγία Ραραςκευι
Σιδθρόπορτο
Νζα Σκιϊνθ
Κοινοτικι Ρλαη Νζασ
Σκιϊνθσ
Ραλιοφρι
Χρουςϊ
Γλαρόκαβοσ –
Ρευκοχϊρι
Κρυοπθγι – Ρολφχρονο
2
Κυανι Ακτι
Μυκονιάτικα –
Γεωπονικά
Νζα Ηράκλεια
Βεργιά
Ελαιϊνα
Ρόρτεσ
Άγιοσ Μάμασ

GRBW109057051
GRBW109057037
GRBW109057030
GRBW109057050

445730,79298
452811,98765
453968,26054
454626,86039

4424283,10883
4436484,63531
4434524,00385
4433410,08406

GRBW109057049
GRBW109057033
GRBW109057044
GRBW109057047
GRBW109057040
GRBW109057027

455728,93621
448811,26802
440656,50082
451332,05606
447121,91753
463820,70781

4432238,13960
4442548,84345
4438890,76638
4439724,00397
4427464,59354
4427744,58289

GRBW109057031
GRBW109057041
GRBW109057042

464346,85892
463795,51752
456795,26133

4419599,30785
4420017,29101
4423174,80717

GRBW109057038
GRBW109057028
GRBW109057035

459792,83965
473304,43244
472364,89928

4421471,35371
4420468,90615
4422925,15086

GRBW109057029

467112,93347

4426399,48539

GRBW109057053
GRBW109058055

459753,51267
420119,66210

4429536,23907
4462301,05645

GRBW109058053
GRBW109058054
GRBW109058052
GRBW109058058
GRBW109058057
GRBW109058050

422920,89607
415503,59988
428925,60626
437461,35466
441682,28311
444750,20104

4461153,05292
4466725,33070
4457972,39353
4454755,44983
4451680,23063
4454620,98661
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ΟΜΥΛΙΑΣ
Ρολυγφρου
ΡΟΛΥΓΥΟΥ

ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Σικωνίασ

ΤΟΩΝΗΣ

Νζα Ροτίδαια
Φλογθτά
Βατοπζδι
Ψακοφδια Ανατολικά
Ψακοφδια Δυτικά
Μεταμόρφωςθ
Γερακίνθ
Καλφβεσ
Άθ Γιάννθσ
Ελιά 1
Ελιά 2
Καλογριά
Μακρυά Λαγκάδα
Λαγομάνδρα
Αγία Βαρβάρα Νικιτθσ
Κοινοτικι Ρλαη Νικιτθσ
Νικιτθ
Ακτι Ελαίων
Βουρβουροφ
Κουτλουμοφςι
Λιβροχιό
Σαλονικιοφ
Αηάπικο
Μαρμαράσ
Ραράδειςοσ
Ρόρτο Καρράσ 1
Ρόρτο Καρράσ 2
Κοβιοφ
Camping Καλαμιτςίου
Καλαμίτςι
Συκιά

GRBW109058051
GRBW109058056
GRBW109059063
GRBW109059060
GRBW109059061
GRBW109059059
GRBW109059062
GRBW109059064
GRBW109060088
GRBW109060087
GRBW109060070
GRBW109060076
GRBW109060069
GRBW109060078
GRBW109060079
GRBW109060065
GRBW109060072
GRBW109060073
GRBW109060080
GRBW109060074
GRBW109060083
GRBW109060066
GRBW109060085
GRBW109060064
GRBW109060081
GRBW109060090
GRBW109060091
GRBW109060089
GRBW109060071
GRBW109060075
GRBW109060086
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443246,44168
433557,89314
462632,93438
457126,47989
456742,14734
466186,64428
452780,81810
447019,64993
473713,85568
476660,44738
477167,43675
475695,75133
468609,77893
478288,44222
470853,32865
471464,06707
472184,65871
474121,04192
480681,38423
487368,34808
476603,47512
473909,84397
487970,57530
481982,56072
480727,53089
482013,26756
481927,21735
475149,97067
498791,74326
499030,86298
498698,78016

4449192,98953
4456154,47724
4453512,57753
4456280,68660
4456353,06755
4452783,68241
4457474,83346
4457225,44357
4448818,66781
4445031,83789
4443698,36006
4446966,17816
4452641,88511
4442518,53965
4451978,04947
4451476,24180
4450740,98817
4462055,89127
4448861,01671
4446738,11186
4454189,18760
4459947,64752
4428944,95098
4437536,39679
4438824,78360
4436093,41145
4435760,63471
4447708,70887
4425839,09931
4426394,02339
4432132,31477
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Τορϊνθ
Σάρτθ
Αρμενιςτισ
Ρλατανίτςι

GRBW109060084
GRBW109060082
GRBW109060077
GRBW109060067
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491534,50431
498188,13114
492764,03502
498188,75162

4425788,07215
4437604,32690
4444487,22865
4440434,64736

