
 
 

 

 
 

Λαγκαδάς, 2 - 7 - 2020  

Αριθ.Πρωτ. 864 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΔΚΒΧ.  

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής έχοντας υπόψη 

1) Το Ν.4412/2016, άρθ. 118, §3, άρθ. 200 και άρθ. 221 §11, 

2) Το Ν.3861/2010, άρθ. 2§4, 16. 

3) Το N.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 

στην Ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020). 

4)Την απόφαση με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β: «Έγκριση των 

προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος 

και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)» (ΦΕΚ 30/Β/17-1-2020). 

5) Την υπ’ αριθ. 205/9-7-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Φορέα 

Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής για το έτος 2020. 

6) Την υπ’ αριθ. 50545 απόφασης «Έγκριση κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης 

Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 1879/Β/20-12-2004), 

7) Το υπ’ αριθμ. 750/05-06-2020 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια 

αντιδραστηρίων για την ανάλυση δειγμάτων νερού από την περιοχή αρμοδιότητας 

του Φορέα. 

8) Την υπ’ αριθμ. 174/23-06-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα για την 

προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανάλυση δειγμάτων νερού από την περιοχή 

αρμοδιότητας του Φορέα. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την 

προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανάλυση δειγμάτων νερού από την περιοχή 

αρμοδιότητας του Φορέα, ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εξακοσίων 

πενήντα ευρώ (2.650€). 

Αντικείμενο πρόσκλησης  

Η πρόσκληση αφορά στην προμήθεια αντιδραστηρίων, όπως φαίνονται στον πίνακα 

που ακολουθεί : 

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητες/τμχ 

1 

 

Nitrite Cell Test Method: photometric 0.03 - 2.30 

mg/l NO2
- 0.010-0.700 mg/l NO2

-N Spectroquant 

(Πακ./25 τέστ)  
 

4 

2 

 

Phosphate Cell Test (o-phosphate and total 

phosphorous) Method: photometric, PMB 0.05 - 

5.00 mg/l PO₄-P 0.2 - 15.3 mg/l PO₄³⁻ 0.11 - 

11.46 mg/l P₂O₅ Spectroquant Πακ./25  
 

4 

3 

 

Ammonium Cell Test method: photometric 0.010 - 

2.000 mg/l NH4-N 0.01 - 2.58 mg/l NH4
+ 

Spectroquant Πακ./25 τέστ  
 

4 

4 

 

Ammonium Cell Test Method: photometric 0.5 - 

16.0 mg/l NH4
-N 0.6 - 20.6 mg/l NH4+ 

Spectroquant Πακ./25 τέστ  
 

1 

5 

 

Nitrate Cell Test in seawater Method: photometric 

0.10 - 3.00 mg/l NO₃-N 0.4 - 13.3 mg/l NO₃⁻ 

Spectroquant Πακ./25  
 

4 
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Κριτήριο κατακύρωσης : αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

Διάρκεια σύμβασης : Από την ημερομηνία ανάθεσης έως και τις 31/8/2020. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την 

προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από 

τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016, το οποίο δηλώνεται σε Υπεύθυνη Δήλωση. 

 

Παροχή Διευκρινίσεων: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον 

Αρμόδιο Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή διευκρινήσεων και 

πληροφοριών επί της παρούσας πρόσκλησης μέχρι μία (1) ημέρα πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών κατά τη διάρκεια των εργάσιμων 

ημερών και κατά τις ώρες 09:00 π.μ.– 14:30 μ.μ. 

 

Αρμόδιος επικοινωνίας: Αθηνά Πατσια, τηλ:2394024553, Fax: 2394026160, e-

mail:  foreaskv@otenet.gr. 

 

Τόπος - Χρόνος Υποβολής Προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την 

προσφορά τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην 

Αναθέτουσα Αρχή, Σ.  Τσακάλη 21 Λαγκαδάς, μέχρι την 9/7/2020, ημέρα Πέμπτη και 

Ώρα Ελλάδος 11.00 μ.μ.. (καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού). Ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 9/7/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 πμ. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν 

γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

προσφέροντες για 60 ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Επιλογή Αναδόχου: Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή ανάθεσης 

του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής, που έχει συσταθεί με την 
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4/2019 απόφαση Δ.Σ., με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με 

το Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης στην προθεσμία που θα οριστεί, ο Φορέας Διαχείρισης 

Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, 

μειοδότη ανάδοχο. 

 

Τρόπος πληρωμής : Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ (μετά την 

απαραίτητη έγκριση δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης 

λιμνών Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πράσινου 

Ταμείου) με την έκδοση αντίστοιχου εξοφλητικού τιμολογίου και σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για την 

καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:   

• Πρωτόκολλο Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης που έχει 

συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου.  

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ 

καθώς και στο δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής 

www.foreaskv.gr. 

 

 

                                                                          Για το Φορέα Διαχείρισης  

                                                                              Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής 

 

                                   Δήμητρα Μπόμπορη  

                                                                                            Πρόεδρος Δ.Σ. 
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