
 

                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Χάψα & Καρατάσου 1 
Ταχ. Κώδικας : 546 26 
Πληροφορίες : Χρ. Τσοπουρίδης  
Τηλ.  2310-546447 
Fax.  2310-517084 
e-mail: da-km@damt.gov.gr 
 

 
              Θεσ/νίκη,    11  - 11   -2015 
 
                        Αρ. πρωτ.: 88481 
 

 ΠΡΟΣ: :     Εφημερίδα Μακεδονία 
                    φαξ: 2310522222 
                    E-mail: panorama@makthes.gr 
 
 
  ΚΟΙΝ:        όπως στον Π.Δ. 
 
 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Τύρφης, ζεόλιθου, λι-

πάσματος, γεωυφάσματος , δικτύων σκίασης και υλικών άρδευσης» 

 

           Σας στέλνουμε συνημμένη ταυτάριθμη περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια «Τύρφης, ζεόλιθου, λιπάσματος, γεωυφάσματος, δικτύων σκίασης και υλικών άρδευσης», 

που εγκρίθηκε με την  88363/11.11.2015 απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 

Παρακαλούμε  για την δημοσίευση της περίληψης στην εφημερίδα σας μια φορά το αργότερο μέχρι 

19-11-2015. Τα δικαιολογητικά της δαπάνης δημοσίευσης στην εφημερίδα, μαζί με δύο (2) τεύχη του 

φύλλου δημοσίευσης, να τα στείλετε στην υπηρεσία μας ( Δ/νση Αναδασώσεων, Χάψα & Καρατάσου 

1, ΤΚ 546 26 Θεσ/νίκη ) και θα πληρωθούν από τον ανάδοχο του έργου.                                                          

                                                                                                  Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
                                                                    Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 
 

                                                                  Παναγιώτης Κυριακίδης 
                                                                 Δασολόγος 

 
 

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γεν. Δ/νση Δασών & Αγροτ. Υποθέσεων - Καθ.Ρωσσίδη 11. Ενταύθα                                                                      

2. Δ/νση Συν/σμού & Επιθ/σης Δασών - Γεωργ. Σχολής 46. Ενταύθα 

3. Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού. Ενταύθα    

4. Δασαρχεία: Θεσ/νίκης, Λαγκαδά, Σταυρού                                                                                                                                                                                                                                                                      
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                    Θεσσαλονίκη,  11-11-2015 
 
                           Αρ. Πρωτ.:  88481 

Ταχ. Δ/νση : Χάψα & Καρατάσου 1 
Ταχ. Κώδικας: 546 26 
Πληροφορίες: Τσοπουρίδης Χρήστος 
Τηλ. 2310-546.447 
Fax. 2310-517.084  
Email: da-km@damt.gov.gr 

 

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

 

1. Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό  με 

κλειστές προσφορές για την ανάθεση αναδόχου της προμήθειας «Τύρφης, ζεόλιθου, λι-

πάσματος,  γεωυφάσματος, δικτύων σκίασης και υλικών άρδευσης» με προϋπολογι-

σμό 34.134,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α 23%.    

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δια-

κήρυξη, Τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας  οδός Χάψα και Καρα-

τάσου 1 Θεσσαλονίκη, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληρ. Τσοπουρίδης Χρήστος, τηλ. 

2310–546447).  Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν την δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 Ευρώ. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στη Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας μέχρι τις 

30-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, 

όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

3. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. Η διαδικασία της αποσφράγισης των προ-

σφορών θα πραγματοποιηθεί στις 1-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.στα γραφεία 

της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας (οδός Χάψα & Καρατάσου 1 - Θεσσαλονίκη) από 

την αρμόδια επιτροπή.   

4. Βασικοί Όροι συμμετοχής των υποψηφίων. Ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 

118/2007. 

5. Εγγύηση συμμετοχής. Μαζί  με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμε-

τοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, 

χωρίς  Φ.Π.Α. αξίας 685,00 €. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστο επί ένα (1) μήνα με-

τά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει 

χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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6. Τεχνικές προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους αναφέρονται στο 

συνημμένο παράρτημα της διακήρυξης. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με το 

αρθ. 6 του Π.Δ. 118/2007 οι εξής: 

α) Φυσικά πρόσωπα 

β) Νομικά πρόσωπα 

γ) Ενώσεις προμηθευτών 

δ) Συνεταιρισμοί 

8. Χρονική Ισχύς προσφοράς. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες 

για εκατό είκοσι (120) μέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την παρούσα προκήρυξη, απορ-

ρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την 

Υπηρεσία, όπως ορίζει το αρθρ.13 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150  Α/2007) 

9. Χρηματοδότηση. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Δημόσιες Επενδύσεις. 

 

 
                                            Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 

                                             Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 

                                            Παναγιώτης Κυριακίδης 
                                                                              Δασολόγος  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Τίτλος: « Προμήθεια τύρφης, ζεόλιθου, λιπάσματος, γεωυφάσματος, δικτύων 

σκίασης και υλικών άρδευσης  » 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       34.134,00 €  χωρίς Φ.Π.Α.  

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Τύρφη, ζεόλιθος, λίπασμα, γεωύφασμα , δίχτυα σκίασης  

                                                        και υλικά άρδευσης 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη  Νοέμβριος 2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ  

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Τίτλος: « Προμήθεια τύρφης, ζεόλιθου, λιπάσματος, γεωυφάσματος, δικτύων 

σκίασης και υλικών άρδευσης» 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια 

τύρφης, ζεόλιθου, λιπάσματος, γεωυφάσματος, δικτύων σκίασης και υλικών άρδευσης» 

και Προϋπολογισμό 34.134,00 €, χωρίς ΦΠΑ 23%. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α/2007) 

"Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" και σύμφωνα με τους κατά άρθρο αναγραφόμενους 

όρους της παρούσας διακήρυξης και τα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ  που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της.  

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό (Άρθρο 2 παρ. 12γ του Νόμου 

2286/95, την Π1/3305/3.11.2010 - ΦΕΚ 1789/Β΄/12.11.2010 Απόφαση Υφυπουργού 

Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 

37 του Ν. 4320/2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη μόνο τιμή σε ευρώ για το σύνολο της προμήθειας των ζητουμένων υλικών. 

 

Άρθρο 1
ο
  

Τόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

 

Τόπος Διαγωνισμού  
Ημερομηνία 

Διαγωνισμού  
Ημέρα Ώρα 

Γραφεία Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. 

Μακεδονίας 
    1 - 12 - 2015 Τρίτη         10.00 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στη Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας μέχρι τις 

30/11/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12.00 .Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι 

φάκελοι που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμοι και θα επιστρέφονται.  

Αν για οποιοδήποτε σοβαρή αιτία η Δημοπρασία δεν διεξαχθεί στην παραπάνω ημερομηνία, 

τότε θα διενεργηθεί σε ημερομηνία σύμφωνα με το Ν. 3481/06. 

 

Άρθρο 2
ο
  

Τεύχη δημοπράτησης – Πληροφορίες  

ΑΔΑ: ΒΖ5ΩΟΡ1Υ-0Ξ6



 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, τα τεύχη διακήρυξης, καθώς 

και σχετικές πληροφορίες, από τη Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας και συγκεκριμένα από 

τα γραφεία της Υπηρεσίας στην οδό Χάψα & Καρατάσου 1, και στο τηλ: 2310546447, τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, για πληροφορίες κ. Τσοπουρίδη Χρήστο. 

 

Στους ενδιαφερόμενους θα δοθούν τα παρακάτω στοιχεία, με βάση τα οποία θα ετοιμάσουν την 

προσφορά τους: 

α)     Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 

β)     Δικαιολογητικά Συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

γ)     Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). 

δ)     Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). 

ε)     Έντυπο οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄). 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία Δ/νσης 

Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 30/11/2015. Για 

την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 

τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) Ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των 

τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.  

 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο 

δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, 

νέο πλήρες αντίγραφο. 

 

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται πριν από την ημερομηνία, που έχει 

ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών, που υποβάλλονται 

εκτός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν εξετάζοντα 

 

Άρθρο 3
ο
  

Δικαίωμα συμμετοχής   

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α.  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β.  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

γ.  Συνεταιρισμοί. 

δ.  Κοινοπραξίες προμηθευτών.   

 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
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πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο 

διαγωνισμό πρέπει να ασκούν Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή 

στην αλλοδαπή. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ.247Α/95) και το Π.Δ. 

118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α/2007). 

 

Άρθρο 4ο  

         Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά, 

όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης.  

 

Άρθρο 5ο  

       Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

 

Οι ενδιαφερόμενοι, που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν την 

προσφορά τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι τις 30/11/2015, ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 12.00 στα γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας, στην οδό 

Χάψα & Καρατάσου 1, στον 3
ο
 όροφο, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου, ή/και 

ταχυδρομικώς. 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «Προσφορά» και ο τίτλος της προμήθειας. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν τα δείγματα υλικού όπως ορίζει το Παράρτημα 

Β΄ της παρούσης, πριν από τον διαγωνισμό στη Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας και η 

σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.  

 

Άρθρο 6ο  

Προσφορές  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει 

τις παραπάνω ενδείξεις (άρθρο 5
ο
). Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 

απαιτούμενα, κατά το στάδιο αυτό, δικαιολογητικά και στοιχεία.  
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Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που 

αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Στην Τεχνική 

Προσφορά, θα περιλαμβάνει όλα τα υπό προμήθεια είδη, τα οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να 

ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται και αναφέρονται αναλυτικά 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

Επισημαίνεται ότι, επιπλέον συμβατική υποχρέωση του υποψήφιου αναδόχου, αποτελούν και 

τα αναφερόμενα στην Τεχνική Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

Τα οικονομικά στοιχεία, έντυπο οικονομικής προσφοράς, τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως  

- αποκλεισμού, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, που θα βρίσκεται στον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

 

Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου.  

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής 

τους, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν 

απορρίπτονται προσφορές εάν οι αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε 

τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  
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Ο προσφέρων, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 

κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 

γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 

Άρθρο 7ο  

         Χρόνος Ισχύος Προσφορών  

  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενος από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μπορεί να παραταθεί πριν τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Άρθρο 8
ο
  

           Διοικητικές Προσφυγές - Ενστάσεις   

 

Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας: 

α.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

β.  Κατά της συμμετοχής προσφέροντα στο διαγωνισμό. 

γ.  Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική απόφαση. 

δ.  Κατά της κατακυρωτικής απόφασης. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται, εγγράφως, στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού 

όργανο της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας, ως εξής: 

α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, δηλαδή τις  30/11/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.  
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Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή της Δ/νσης  Συντονισμού και Επιθεώρησης 

και η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. 

 

β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχής 

προσφέροντα στο διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της διενέργειας, ως προς τη διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 

διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο 

ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  

 

Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 

εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 

γνωμοδοτεί σχετικά. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντα στο διαγωνισμό 

κοινοποιείται, υποχρεωτικά, από τον ενιστάμενο, σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός 

δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

 

γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση 

της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 

υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο 

και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την τελική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

 

δ. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης. όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, 

αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης 

και των δικαιολογητικών. Η ένταση κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δυο (2) ημερών από την 

υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το 

αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

 

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, 

μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα 

τους. 
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Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού, με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 9
ο
  

        Προσφερόμενη  Τιμή   

 

Στην οικονομική προσφορά η προσφερόμενες τιμές θα δίνονται  ανά κυβικό μέτρο τύρφης , ανά 

κιλό λιπάσματος, ανά κιλό ζεόλιθου, ανά τετραγωνικό μέτρο γεωυφάσματος, ανά τετραγωνικό  

μέτρο δικτύων σκίασης, ανά τρέχον μέτρο σωλήνα άρδευσης πολυαιθυλενίου 6 Atm Φ25, ανά 

τεμάχιο σωληνάκι άρδευσης 2μ. κομπλέ Φ7, ανά τεμάχιο μπέκ σπρέιερ με παροχή 200 lit, ανά 

τεμάχιο υποδοχής άρδευσης Φ7 και ανά τεμάχιο πλαστικής αντιπαγετικής βάνας άρδευσης Θ-

Θ16 Atm ¾΄΄ Χ ¾΄΄. Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το σύνολο των 

ζητουμένων υλικών, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε μέρος αυτών. Η 

τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Euro (€) και θα περιλαμβάνουν την παράδοση στο Δασικό 

Φυτώριο Χαλκηδόνας.  

 

Οι τιμές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορά στην οποία οι τιμές δεν 

αναγράφονται ολογράφως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που δεν δίνουν τις 

τιμές σε Euro (€) ή που καθορίζουν σχέση Euro (€) με ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες.  

 

Επίσης, προσφορές που θέτουν, ως όρο, αναπροσαρμογή της τιμής, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

εκτός από το ΦΠΑ. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για το προμηθευτή μέχρι και την 

οριστική παραλαβή των υλικών.  

 

Άρθρο 10
ο
  

Καταγωγή των Προσφερομένων Υλικών Και Πιστοποιητικά Ποιότητας  

 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται, να δηλώνουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους, 

την χώρα καταγωγής και την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το υλικό 

που προσφέρουν.  

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι τα υλικά, σε δική τους επιχειρηματική 

μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο είδος, τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, πρέπει να 

επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση προς τη Δ/νση Αναδασώσεων ότι η κατασκευή του τελικού 

προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή 

μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

επιχειρηματικής μονάδας αυτής έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Η προσφορά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, όταν το εργοστάσιο, που δηλώνεται για την 

κατασκευή των ειδών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου, 

που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, καταρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 

επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 

κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 

αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 

οποιοδήποτε λόγο ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, 

μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του 

αρμόδιου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

 

Παράλληλα, στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα πιστοποιητικά ποιότητας 

τύπου ISO 9001 ή ισοδύναμου από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης του κατασκευαστή των 

υλικών ή του προμηθευτή πρώτων υλών. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα συμπεριλαμβάνεται η ανωτέρω πιστοποίηση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11
ο
  

              Διαδικασία Αποσφράγισης των Προσφορών  

 

Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, 

δημόσια την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη, ή σε ημερομηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες. 

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 
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Aπoσφραγίζovται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής όλα τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται από το στάδιο αυτό και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Οι 

φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται και 

σφραγίζovται εξωτερικά, από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τoπoθετoύvται σε ένα νέο 

φάκελο, o οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται. 

 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου των λοιπών στοιχείων, την ίδια ημέρα ή σε ημερομηνία και ώρα, που θα γνωστοποιηθεί 

προφορικά, κατά την ημέρα της παραλαβής των προσφορών ή με γραπτή ανακοίνωση, που θα 

τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 

 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά τον έλεγχο 

των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει 

τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της Διακήρυξης 

(άρθρο 11 παρ.8 του Π.Δ. 118/07) και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο 

στοιχείο κρίνει απαραίτητο. 

 

Άρθρο 12
ο
  

          Αξιολόγηση Προσφορών  

 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή 

αποτελεί η χαμηλότερη μόνο τιμή στη συνολική  δαπάνη των ζητουμένων υλικών εκ των 

προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ακριβώς 

ίδια τιμή στη συνολική δαπάνη των ζητουμένων υλικών και που είναι σύμφωνες με τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη, η 

κατακύρωση γίνεται από τον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως 

χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, 
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σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  

 

Άρθρο 13
ο
  

Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης 

 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της προμήθειας, θα αποσταλεί 

σχετική ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει: 

1. Το προς προμήθεια είδος 

2. Την ποσότητα  

3. Την τελική τιμή κατακύρωσης - ανάθεσης. 

4. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 

5. Το σχέδιο σύμβασης. 

6. Το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης της προμήθειας.  

7. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 

Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το 

αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην 

περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται 

πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 

παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται 

στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή 

προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί 

στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής 
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παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της υπηρεσίας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07. 

  

Άρθρο 14
ο
  

Σύμβαση Ανάθεσης 

 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.  

 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο σχέδιο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 

προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε 

αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

προμηθευτή. 

 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό 

όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η 

απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 

Όταν ο μειοδότης προμηθευτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο προσερχόμενος, για την υπογραφή 

της σύμβασης, απαιτείται να προσκομίσει έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νομιμοποίησή 

του για την υπογραφή της σύμβασης (π.χ. αντίγραφο καταστατικού εταιρείας, απόσπασμα 

πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, πληρεξούσιο). 

 

Άρθρο 15
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Εγγυήσεις 
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Οι εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές) πρέπει να εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 

νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, 

σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι 

υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

 

Εγγυήσεις: 

 

1. Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4281/2014 

κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγύηση Συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, 

για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς  Φ.Π.Α, 

δηλαδή το ποσό των (685,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρόνο ισχύος 

τουλάχιστον επί (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η  

Διακήρυξη, ο οποίος ξεκινάει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 

(1) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται. 

(2) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

(3) Η ημερομηνία έκδοσής της. 

(4) Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 

προμηθευτή από την Υπηρεσία. 
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Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατοχυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών 

προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.  

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 

 

2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, 

ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή το ποσό των (1.710,00€), ως εγγύηση για 

την εμπρόθεσμη παράδοση και την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει μέχρι να εκτελεστούν όλοι οι όροι της σύμβασης, 

χωρίς καμία εξαίρεση, οπότε και επιστρέφεται. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.  

 

Δεν θα δοθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 

 

Όλες οι απαιτούμενες εγγυήσεις κατά την προμήθεια θα απευθύνονται προς τη Δ/νση 

Αναδασώσεων Κεντρικής  Μακεδονίας.  

 

Άρθρο 16
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Μεταφορά – Παράδοση – Εγκατάσταση – Παραλαβή 

 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη  στο Δασικό Φυτώριο 

Χαλκηδόνας σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών το ανώτερο, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει, πέντε μέρες πριν 

την έναρξη μεταφοράς της προμήθειας, τον προϊστάμενο του Τμήματος Δασικών φυτωρίων της 

Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας. 

 

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της προσφοράς ο κάθε προμηθευτής θα δεσμευτεί για το 

χρόνο παράδοσης  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή, που θα οριστεί με 

απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 28 του Π.Δ. 118/07. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα 

από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των 

προβλεπομένων κυρώσεων (σχετ. άρθ.26 του Π.Δ. 118/07) ή να μετατίθεται. 

 

Η επιτροπή παραλαβής, πριν την οριστική παραλαβή, διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και 

ποιοτικά-ποσοτικά το προς προμήθεια είδος, για να διατυπωθεί αν πληρούνται οι απαιτούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη, ή εξαρτήματα που ζητήθηκαν 

δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα 

επιστρέφονται και ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει. 

 

Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση, ο προμηθευτής θα υποστεί τις 

προβλεπόμενες, από το Π.Δ. 118/07, κυρώσεις. 

 

Άρθρο 17
ο
  

Τρόπος Πληρωμής 

 

Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας από 

πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ58400000 << Καλλιέργεια δημοσίων δασικών 

φυτωρίων >> της ΣΑΕ 584 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 που έχει διατεθεί 

για τον τομέα Δάση,  για την παραγωγή φυτευτικού υλικού στα κρατικά δασικά φυτώρια 

Χαλκηδόνας & Λαγκαδά για την κάλυψη των αναδασωτικών προγραμμάτων της υπηρεσίας 

μας. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και 

εγκατάσταση των υλικών, αφού υποβληθούν, από τον ανάδοχο, στη Δ/νση  Αναδασώσεων Κ. 

Μακεδονίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

2) Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής  Ενημερότητας. 

3) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής. 

4) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο ανάδοχος υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου, καθώς και στον αναλογούντα 

φόρο εισοδήματος. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, που βαρύνουν τον ανάδοχο, υπόκεινται στο 

εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ  ́αυτού εισφορά, υπέρ Ο.Γ.Α. 
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Άρθρο 18
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Κυρώσεις 

 

Η Δ/νση Αναδασώσεων , για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, 

με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, από το Ν. 2286/95 

και το Π.Δ. 118/07, δηλαδή σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη έκπτωτου από όλη τη σύμβαση. 

 

Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη κριθούν ακατάλληλα από την επιτροπή, ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. Αν δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών 

με άλλα, που να πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές, όπως και σε περίπτωση εκπρόθεσμης 

παράδοσης, ο προμηθευτής θα υποστεί τις προβλεπόμενες, από το Π.Δ. 118/07, κυρώσεις. 

 

Η αντικατάσταση θα γίνει το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών, από την διαπίστωση της 

ακαταλληλότητας του υλικού. 

 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 

έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων.  

 

Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.  

 

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων (Π.Δ. 118/2007) και 

πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του 

μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου 

χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 
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Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα 

ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

 

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας 

των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να 

παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του 

προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση 

ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης 

μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύον και τα αναφερόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή 

τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου 

για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο 

ποσό. 

 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

 

Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις 

οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος 

του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 
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Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 

και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 19
ο
  

Τελικές Διατάξεις 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών και να λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών. 

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.). Περίληψη της διακήρυξης 

στάλθηκε για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής 

διακήρυξης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικών) στον τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης 

Περίληψη της παρούσας έχει αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών, που μπορεί να προκύψουν, είναι τα 

Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ Κ.Μ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

Κυριακίδης Παναγιώτης 

Δασολόγος 

 

 

                      Τσοπουρίδης Χρήστος 

Δασολόγος 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙOΛOΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την 

προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 15 της 

παρούσας. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο 

συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

1ο.  Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

2ο.  Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της 

παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις. 

3ο.  Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 

περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

4ο.  Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του 

παρόντος. 

5ο.  Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 

του παρόντος άρθρου κατάσταση. 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του παρόντος. 

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται όπως ορίζει το αρθ. 10 

της Διακήρυξης. 

 

δ. Τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) καθώς και τα 

απαραίτητα έγγραφα όπως ορίζουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). 

 

ε. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

ΑΔΑ: ΒΖ5ΩΟΡ1Υ-0Ξ6



 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ:   

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, και εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 

αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, 

σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο αρθ. 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 : 

 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 

Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

(4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου 

ΟΤΑ. 
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β. Οι αλλοδαποί: 

 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 

(1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος παραρτήματος. 

 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις 

της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος παραρτήματος. 

 

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 

να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του 

παρόντος παραρτήματος, αντίστοιχα. 

 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 

ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος παραρτήματος. 
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(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 

της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος παραρτήματος, εκδίδονται, όσον αφορά 

στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της οικίας Περιφέρειας, στο μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια  ́και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 

το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί 

ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 

της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

(5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

(6) Τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που προβλέπονται στο Π.Δ. 82/96 περί 

ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. 

 

δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος παραρτήματος. 

 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 

παραρτήματος, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του 

εδ. β της παρ. 2 του παρόντος παραρτήματος, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 

συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος 

παραρτήματος. 

 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
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ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση, όπως ορίζει το άρθ. 6 παρ. ε του ΠΔ 118/2007. 

 

3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος 

παραρτήματος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

4. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο είναι περιοριστική. 

5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφ’ όσον 

έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα 

γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 

6. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο από 

τα δικαιολογητικά του άρθρου 8, παράγραφος 2, του Π.Δ. 118/07. 

7. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή ελλείψεις δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

αποκλίσεις αυτές ή ελλείψεις κρίνονται επουσιώδεις, από την αρμόδια επιτροπή. Στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται συμπλήρωση, του φακέλου προσφορών, μέσα σε τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα ειδοποίησης των υποψηφίων αναδόχων, από την επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΔΑ: ΒΖ5ΩΟΡ1Υ-0Ξ6



                   

                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
                                                                             ΕΡΓΟ: «Προμήθεια τύρφης, λιπάσματος,  
                                                                             γεωυφάσματος, δικτύων σκίασης και υλικών άρδευσης»     
                                                                             ΠΡ/ΣΜΟΣ: 34.134,00 € (χωρίς ΦΠΑ)                                                                                                            
                                                                             ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 084 Δημόσιων Επενδύσεων                                                                                                          
  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΤΥΡΦΗ 

Η τύρφη θα είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη δασικών φυταρίων, αμιγής,  χωρίς προσθήκη λιπάσματος NPK 

και να περιέχει ιχνοστοιχεία, ινώδους υφής με μέγεθος ινών και συσσωματωμάτων από 0,5-2,50 cm 

απαλλαγμένης χονδρόκοκκων φυτικών υπολειμμάτων, χωρίς παθογόνους οργανισμούς και νηματώδεις, 

χωρίς θυσανωτή συσσωμάτωση και θα έχει τις ακόλουθες φυσικές και χημικές ιδιότητες : 

α.- Φυσικές ιδιότητες : 

 Αεροϊκανότητα 10-15% 

 Ξηρά  ουσία >10%   

 Υδατοϊκανότητα 75-80% 

β.- 1) Χημικές ιδιότητες : 

 Οξύτητα (PΗ) 5,6 – 6 

 Αλατότητα(g/l)  0 

γ.- Συσκευασία 

 Η τύρφη θα είναι συσκευασμένη σε δέματα ιδίου τύπου και μεγέθους από συνθετικό πολυαιθυλένιο, 

πεπιεσμένη και δεν θα είναι σπασμένα ή κατεστραμμένα ή με ξεσχισμένο περίβλημα των 200lt. Τα 

δέματα θα είναι συσκευασμένα σε ξύλινη μπαλέτα για την εκφόρτωση με κλάρκ του φυτωρίου. 

 Οπωσδήποτε θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας RHP στο οποίο θα αναγράφεται ότι έχει 

εξαχθεί από τέτοιο βάθος ώστε να μη υπάρχουν βλαβεροί οργανισμοί και ραδιενεργά στοιχεία που θα 

προκαλούν επικίνδυνες ασθένειες στις καλλιέργειες και πιστοποιητικά DIN ISO 9001 

 Επίσης να είναι της τελευταίας παραλαβής, και όχι πέραν του εξαμήνου, πράγμα που να αποδεικνύεται 

από τα έγγραφα εισαγωγής της και προέλευσης. 
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2. ΛΙΠΑΣΜΑ 

 

Λίπασμα ελεγχόμενης αποδέσμευσης, περικαλυμμένο (12-14 μηνών ) τουλάχιστον δεύτερης γενεάς, με 

σύνθεση 14-16 (Ν) αζώτου, 10-12 μονάδες Φωσφόρου (Ρ) και 9-11 μονάδες (Κ), να περιέχει τουλάχιστον 2 

μονάδες MgO και Ιχνοστοιχεία, τα οποία πρέπει να περιέχονται εντός της περικάλυψης για να είναι και αυτά 

ελεγχόμενης αποδέσμευσης, ιδανικό για τη λίπανση φυτών εξωτερικού χώρου. 

Να περιέχει < από 1,5% ουρία (Ur – N), από το φώσφορο, τουλάχιστον το 7% από το 10-12% του Φωσφόρου 

και το 9% από το 9-11% του Καλίου να είναι υδατοδιαλυτά. Να είναι ελεγχόμενης αποδέσμευσης και τα 

Ιχνοστοιχεία. 

Τα λιπάσματα πρέπει να έχουν δελτίο ασφαλείας προϊόντος. (M.S.D.S) 

 

3. ΖΕΟΛΙΘΟΣ 

Να είναι περιεκτικότητας > από 92% σε κλινοπτιλόλιθο , με κοκομετρία  από 1,5-3,2 mm, κατάλληλος για 

γεωργία και να έχει πιστοποίηση για βιολογική γεωργία και να μην περιέχει επιβλαβής ουσίες. 

Σε συσκευασία των 25 κιλών. 

 

4. ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 

Πλάτος  ρολού :     2  μέτρα 

Μήκος  ρολού :    100 μέτρα 

Αντοχή UV Μαύρου υφάσματος : 700 Kly 

Ροή νερού :  16 l/s/m2 

5. ΔΙΧΤΥΑ  ΣΚΙΑΣΗΣ 

Ικανότητα σκίασης :   45% 

Χρώμα :    Μαύρο 

Πλάτος ρολού :     4 μέτρα 

Μήκος ρολού :   100 μέτρα 

Αντοχή UV :      5 έτη 

 

6. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου Φ25. 

 

7. ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Σωληνάκι άρδευσης Φ7 2 μέτρα κομπλέ. 

 

8. ΜΠΕΚ 

Μπεκ  σπρέιερ παροχής 200 λίτρων. 

 

9. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Υποδοχή άρδευσης Φ7. 

 

10. ΒΑΝΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΖ5ΩΟΡ1Υ-0Ξ6



 

 Πλαστική βάνα άρδευσης αντιπαγετική Θ-Θ16 Atm ¾” Χ ¾ “ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : Δεκέμβριος  2015 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : Δασικό φυτώριο Χαλκηδόνας Νομού Θεσσαλονίκης. 

 

 Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί από τους συμμετέχοντες προμηθευτές, θα 

πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένη και συμμορφωμένη με όλους τους όρους της 

παρούσης τεχνικής μελέτης (υπεύθυνη δήλωση). 

 Επί ποινή αποκλεισμού δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από τους όρους της 

παρούσης τεχνικής μελέτης και προδιαγραφών. Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές τεχνικές 

προδιαγραφές, και εκείνες που παρουσιάζουν ελλείψεις και ασάφειες. 

 Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης:  

- Είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης. 

- Δεν αποδεικνύονται επαρκώς οι ισχυρισμοί του προμηθευτή για τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του υλικού. 

 Όλα τα πιστοποιητικά  και οι βεβαιώσεις υλικών και οίκων κατασκευής που θα 

υποβληθούν με την προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα, μεταφρασμένα και 

επικυρωμένα. 

Ο συμμετέχων προμηθευτής χωριστά (Έλληνες πολίτες, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

ενώσεις προμηθευτών), θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 ή ισοδύναμου από εγκεκριμένο 

φορέα πιστοποίησης της Ελλάδας ή του προμηθευτή πρώτων υλών.  

Ενημερωτικά έντυπα είναι απαραίτητα.  

Τεχνικές Προσφορές οι οποίες σύμφωνα με τα ανωτέρω θα είναι ελλιπείς ή ασαφείς ή θα 

αποκλίνουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα κρίνονται ως απαράδεκτες και θα 

απορρίπτονται. 

 

Θεσσαλονίκη  Νοέμβριος  2015 

Ο Δ/ντης Αναδασώσεων Κ.Μ. Συντάχθηκε 

  

  

Κυριακίδης Παναγιώτης 

Δασολόγος 

Τσοπουρίδης Χρήστος 

Δασολόγος 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΖ5ΩΟΡ1Υ-0Ξ6



 

 

 

 

 

                                                              Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

     

              

              Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ Κ. Μ. 

                                                      ΕΡΓΟ: «Προμήθεια τύρφης, λιπάσματος, ζεόλιθου,   γεωυφάσματος 

,                                                                        δικτύων σκίασης και υλικών άρδευσης» 

                                                                        ΠΡ/ΣΜΟΣ:   34.134,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

                                                                        ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕ 084 Δημοσίων  Επενδύσεων 
 

                                                                                   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

    

Α/Α               Είδος υλικού    Είδος    

μονάδος 

Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 

1 Τύρφη ξανθιά με ιχνοστοιχεία και PH  
5,5-6 

 

κ. μ. 

 

            60                    55,6 €   3.336,00 € 

2 Λίπασμα ελεγχόμενης αποδέσμευσης κιλά 

   

       3.000 4,19      12.570,00 

3 Ζεόλιθος κιλά              10.000      0,2964 2.964,00 

4 Γεωύφασμα τετρ.  μέτρα              14.000 0,48        6.720,00 

5 Δίχτυα σκίασης τετρ. μέτρα              20.000 0,34 6.800,00 

6 Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου 

Φ25 

τρεχ. μέτρα                3.000   0,261    783,00 

7 Σωληνάκι άρδευσης 2μ. κομπλέ Φ7 τεμάχια               1.000          0,24    240,00 

8 Μπέκ σπρέιερ παροχής 200 lit τεμάχια                2.000 0,22    440,00 

9 Υποδοχή άρδευσης Φ7 τεμάχια                2.000   0,028     56,00 

10 Πλαστική βάνα άρδευσης 
αντιπαγετική Θ-Θ 16 Atm ¾΄΄ Χ ¾΄΄ 

τεμάχια                     45          5   225,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  34.134,00€ 

ΦΠΑ 23%    7.850,82€ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

     41.984,82 € 

 

 
  

                          Θεσσαλονίκη 

                    

                     Ο Δ/ντης Αναδασώσεων Κ.Μ. 

 

 

 

Κυριακίδης Παναγιώτης 
Δασολόγος 

 

 

 Νοέμβριος  2015 

 

Συντάχθηκε 

 

 

                              

                              Τσοπουρίδης Χρήστος  
  Δασολόγος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                                                                               Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ΄ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                     ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ                         ΕΡΓΟ : «Προμήθεια τύρφης, λιπάσματος, ζεόλιθου, γεωυφάσματος, δικτύων σκίασης και υλικών άρδευσης»  

 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.134,00 € (χωρίς ΦΠΑ 23%) - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δημόσιες Επενδύσεις 
                                                                                               
                                                                     

                                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Α/Α Είδος προσφοράς ΤΕΜ 

Τιμή Μονάδας 

από την Μελέτη 

Χωρίς Φ.Π.Α. 

Τιμή Προσφοράς 

Μονάδας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Τιμή 

Προσφοράς 

Μονάδας 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Συνολική τιμή 

Προσφοράς 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολική τιμή Προσφοράς 

Με Φ.Π.Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

             ΑΠΟ ΤΗΝ 

             ΜΕΛΕΤΗ 

               ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) =(γ) x (ε) (η) (Θ) 

1 
Τύρφη ξανθιά με 

ιχνοστοιχεία και PH 5,5-6 
60 55,6    

 
             3.336,00 

 

2 
Λίπασμα ελεγχόμενης  
αποδέσμευσης 

3.000 4,19    
 

           12.570,00 
 

3 Ζεόλιθος 10.000 0,2964    
 

 2.964,00 
 

4 Γεωύφασμα 14.000 0,48    
 

 6.720,00 
 

5 Δίκτυα σκίασης 20.000 0,34    
 

 6.800,00 
 

6 
Σωλήνας άρδευσης 
πολυαιθυλενίου 6 Atm Φ25 

3.000 0,261    
 

    783,00 
 

7 
Σωληνάκι άρδευσης 
2μ.κομπλέ Φ7 

1.000 0,24    
 

    240,00 
 

8 
Μπέκ σπρέιερ με παροχή 
200 lit. 

2.000 0,22    
 

    440,00 
 

9 Υποδοχή άρδευσης Φ7 2.000 0,028    
 

     56,00 
 

10 
Πλαστική βάνα άρδευσης 
αντιπαγετική Θ-Θ  
16 Atm.3/4΄΄Χ 3/4΄΄ 

45 5    
 

    225,00 
 

                                                                                                                                                                                                                                               Σύνολο 34.134,00 

 

 

Συνολική τιμή προσφοράς ολογράφως :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                      (ημερομηνία) 
                                                                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 

                                                                                                                                   (ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα) 
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