
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Θεσσαλονίκη   28 -08-2020 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                Αριθ. Πρωτ.: 41847 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναπληρώτρια ∆ασάρχης Θεσσαλονίκης 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την 
ανάδειξη αναδόχου, για την: «Προµήθεια βιολογικού σκευάσµατος, µε βάση το Bacillus 
Thuringiensis, για την καταπολέµηση της πιτυοκάµπης δια αεροψεκασµού στο Περιαστικό ∆άσος 
Θεσσαλονίκης» (CPV: 24452000-7 Εντοµοκτόνα) µε κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α, σύµφωνα µε 
την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη και την σχετική τεχνική έκθεση του ∆ασαρχείου Θεσσαλονίκης που 
εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 41311/28-8-2020  απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Θεσσαλονίκης (Α∆Α: 
6ΩΦΟΟΡ1Υ-ΩΙΡ), για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 23.730,00,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 13%) 

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις Προγράµµατος  ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 508, έτους 2020 «ΕΡΓΟ 2017ΕΠ50800004, ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΥΚΟΚΑΜΠΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ 
ΜΕΣΩΝ (ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥ)» σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 56639/03-06-2020 
Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Α∆Α: 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ).  

2. Το ποσό προσφοράς (τιµή / λίτρο σκευάσµατος) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα 
αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία ηλεκτρονικά 
ή εντύπως. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Θεσσαλονίκης την 8η 
µηνός Σεπτεµβρίου έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών). 

4. Aν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα 
ή αν µέχρι την µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική 
ηµεροµηνίας αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα damt.gov.gr. Αν και στη νέα 
αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
των δύο προηγούµενων εδαφίων. 

5. Για το σκεύασµα θα πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε την οποία χορηγήθηκε η άδεια διάθεσης του σκευάσµατος στην 
αγορά. 

6. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 
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7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη ∆/νση ∆ασών Θεσσαλονίκης.  

8. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους ∆ρ. Π. Κουράκλη (email:  
pkourakli@damt.gov.gr,    τηλ.:2313309047,) και κα Μαρία Πεταλίδου (email: 
mpetalidou@damt.gov.gr, τηλ.: 2313309936) στα γραφεία του ∆ασαρχείου Θεσσαλονίκης (Email: 
das-the@damt.gov.gr, τηλ.: 2313309050), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

     Η Αναπληρώτρια ∆ασάρχης Θεσσαλονίκης 

        

 

 

            Αγγελίδου Ελένη  

                             ∆ασολόγος Α’ 

  

ΑΔΑ: ΩΘΙ5ΟΡ1Υ-1Ι8
20PROC007236202 2020-08-28


