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ΠΔΡΙΛΗΧΗ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Σξ Δαραουείξ Κιλκίπ ποξκηοϋρρει Δπαμαληπςικϊ Δημϊριξ Αμξικςϊ Διαγχμιρμϊ για ςημ αμάθερη ςηπ
Δοάρηπ 3.1.1: «Δκπόμηση μελέτης αγοράς δασικώμ προϊόμτωμ στημ ΠΔ Κιλκίς», με
ποξωπξλξγιρμϊ 4.000,00 ΔΤΡΩ συμπεριλαμβαμομέμου ΥΠΑ.
1. Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςξϋμ μα παοαλαμβάμξσμ ςα ςεϋυη, μέυοι και 4 ημέοεπ ποιμ
απϊ ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ, δηλαδή, μέυοι ςιπ 24-4-2014. Σα εμ λϊγχ
ςεϋυη θα παοαδίδξμςαι απξκλειρςικά ρε ηλεκςοξμική μξοτή ρε ξπςικϊ δίρκξ (CD), εμό ςξ έμςσπξ
ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ θα παοαδίδεςαι ρε νευχοιρςϊ τϋλλξ Α4 και θα τέοει ποχςϊςσπη
ρτοαγίδα ςηπ σπηοερίαπ.
Πληοξτξοίεπ ρςξ ςηλέτχμξ 2341022400, FAX επικξιμχμίαπ 2341022478, αομϊδιξπ σπάλληλξπ για
πληοξτξοίεπ κ. Γεόογιξπ Καγιάμμηπ ή κα Κσοάςρα Καζλαοάκη.
2.Οι ποξρτξοέπ θα ποέπει μα πεοιέλθξσμ ρςξ Δαραουείξ Κιλκίπ μέυοι ςιπ 28-4-2014, ημέοα
Δευτέρα και όοα 10:00 π.μ. Μεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ χπ άμχ ποξθερμίαπ, ϊρεπ ποξρτξοέπ
καςαςεθξϋμ θεχοξϋμςαι εκποϊθερμεπ και επιρςοέτξμςαι.
3. Ημεοξμημία απξρτοάγιρηπ ποξρτξοόμ. Η διαδικαρία ςηπ απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ θα
ποαγμαςξπξιηθεί ρςιπ 28-4-2014, ημέοα Δευτέρα και όοα 11:00 π.μ., ρςα γοατεία ςξσ
Δαραουείξσ Κιλκίπ, απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή.
4. Βαρικξί Όοξι ρσμμεςξυήπ ςχμ σπξφητίχμ. Ιρυϋξσμ ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ Π.Δ.118/2007.
5. Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ. Μαζί με ςημ ποξρτξοά ποέπει μα καςαςεθεί και εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ για
πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ 5%, επί ςηπ ρσμξλικήπ ποξωπξλξγιρθείρηπ δαπάμηπ,
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ Υ.Π.Α., ανίαπ 200,00 €. Η εγγϋηρη ποέπει μα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ επί
έμα (1) μήμα μεςά ςημ λήνη ςξσ υοϊμξσ ποξρτξοάπ πξσ ξοίζεςαι ρςη διακήοσνη. Δγγϋηρη πξσ
αματέοει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη.
6. Σευμικέπ ποξδιαγοατέπ. Οι ποξδιαγοατέπ ςξσ ποξπ ποξμήθεια είδξσπ αματέοεςαι ρςξ ρυεςικϊ
κετάλαιξ ςηπ διακήοσνηπ.
7. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ. ςξ διαγχμιρμϊ μπξοξϋμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρϋμτχμα με ςξ αοθ. 6 ςξσ ΠΔ
118/2007 ξι ενήπ :
α) Υσρικά ποϊρχπα.
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β) Νξμικά ποϊρχπα.
γ) Δμόρειπ τσρικόμ ή μξμικόμ ποξρόπχμ ή Κξιμξποανίεπ.
8. Φοξμική Ιρυϋπ ποξρτξοάπ. Οι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ για
εκαςϊμ είκξρι (120) μέοεπ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ποξρτξοά πξσ
ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςξσ ποξβλεπξμέμξσ απϊ ςημ παοξϋρα ποξκήοσνη, απξοοίπςεςαι χπ
απαοάδεκςη.
Η ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςαθεί, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, ετϊρξμ ζηςηθεί απϊ ςημ
Τπηοερία, ϊπχπ ξοίζει ςξ αοθ.13 ςξσ Π.Δ. 118/2007 (Υ.Δ.Κ. 150 Α/2007).
9. Φοημαςξδϊςηρη. Η δοάρη υοημαςξδξςείςαι καςά 75% απϊ ςξ Δσοχπαψκϊ Πεοιτεοειακϊ Σαμείξ
Αμάπςσνηπ και καςά 25% απϊ εθμικξϋπ πϊοξσπ ρςξ πλαίριξ ςξσ έργου Cross-border collaboration
to fight illegal logging and timber trade to protect trans-boundary Greek-F.Y.R.O.M
ecosystems (AITOLOS), πξσ σλξπξιείςαι ρςξ διαρσμξοιακϊ Ποϊγοαμμα IPA «Δλλάδα – ποόημ
Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Μακεδξμίαπ 2007-2013».

ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ
Ο
ΠΡΟ :
1. ΔΥΗΜΔΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ
e-mail:dds@et.gr
(Για δημξρίεσρη ρςιπ 28-3-2014)
2. ΔΥΗΜΔΡΙΔΔ: α) «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ Β.ΔΛΛΑΔΟ»
e-mail:pan1983@otenet.gr
β) «ΗΜΔΡΗΙΑ»
e-mail:etsipou@pegasus.gr
γ) «ΠΡΩΙΝΗ ΚΙΛΚΙ»
e-mail:eidisis@eidisis.gr
(Για δημξρίεσρη μία τξοά ρςιπ 28-3-2014)
3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ
e-mail:grammateia@epepthe.gr
4. Δ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α.Δ.Μ.-Θ.
e-mail:dpe@damt.gov.gr
(Για αμάοςηρη ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ σπηοερίαπ)
5. ΠΙΝΑΚΑ ΑΚΑΚΟΙΝΩΔΩΝ ΔΑΑΡΦΔΙΟΤ ΚΙΛΚΙ
Δμςαϋθα
6. ΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Δμςαϋθα

Μ.Δ.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ.
Ο ΔΑΑΡΦΗ ΚΙΛΚΙ

Δυθύμιος Πολιτίδης
Δασολόγος με βαθμό Β΄

ΚΟΙΝ.:
1. ΓΔΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ &
ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΑΔΜΘ
Σ. Οικξμξμίδη & κ. Ρχρρίδη 1
Σ.Κ. 54008 Θερ/μικη
2. Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ &
ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΑΩΝ Α.Δ.Μ.-Θ.
Λεχτ. Γεχογικήπ υξλήπ 46
Σ.Θ.22487 - Σ.Κ. 55102
3. Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΚΙΛΚΙ
Δμςαϋθα
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