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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 
1. Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με 
κλειστές προσφορές για την ανάθεση αναδόχου της προμήθειας υλικών προώθησης και 
δημοσιότητας του προγράμματος LIFEGENMON  με προϋπολογισμό 16.260,00 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α 23%. 
 
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας οδός Λεωφόρος 
Γεωργικής Σχολής 32 Θεσσαλονίκη, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. Χρυσή Σαρβάνη, 
τηλ. 2313309343 και Ερασμία Νιξαρλή, τηλ 2313309263). 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 Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών μέχρι τις 
07-12-2015, 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 προσφορών 
θα πραγματοποιηθεί στις 08-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της 
Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών (Λ. Γεωργικής Σχολής 32- 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 
συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α. αξίας 325,20 €. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστο επί ένα (1) 
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μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που 
αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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 
εξήντα (60) μέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται 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 δαπάνη για την προμήθεια των ειδών βαρύνει την πίστωση του 
Προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης του έργου 
LIFEGENMON όπου υπάρχει και σχετική πίστωση. 
 
 
 
                                                                                                  Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 

                                                   Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 
 
 

                                                                  Δρ. Απόστολος Αϊναλής 
                                                                 Δασολόγος 

 

ΑΔΑ: Ψ05ΤΟΡ1Υ-ΔΣΥ


		2015-11-20T15:45:11+0200
	Athens




