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ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 11-04-2017

ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 23354

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 38-40

Ταχ. Κώδικας : 546 27

Πληροφορίες : Ο. Μασλαρινού

Τηλ. 2313-309029

Τηλ. κέντρο: 2313-309030

Fax. 2310-517084

Email: da-km@damt.gov.gr

Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού -  τεύχους δημοπράτησης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις», ( ΦΕΚ 112/τ.Α'/13.7.2010 ).

3. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06- 

2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ.142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -  Θράκης», 

(ΦΕΚ 235 Α'/27-12-2010).

5. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

ΑΠΟΦΑΣΗ
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8. Το Π.Δ. 80/2016 «Διαδικασία έκδοσης Ανάληψης Υποχρέωσης» (ΦΕΚ 145/Α'/05-08-2016).

9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

10. Την με αριθμ.οικ.99386/06-11-2014 (ΦΕΚ Β' 3105/18.11.2014) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, «Ανάθεση άσκησης 

αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -  Θράκης και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Γενικού Γραμματέα" 

στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης», (ΑΔΑ: Ω7ΑΛΟΡ1Υ-2ΧΝ).

11. Την υπ'αρ. 21001/31-03-2017 απόφαση για την εκτέλεση των διαγωνισμών δράσεων για την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου VERENIKE LIFE09 NAT/GR/000326 (ΑΔΑ: 

68ΨΑΟΡ1Υ-7ΕΧ), καθώς και την με αριθ. 23120/10-04-2017 τροποποίηση της (ΑΔΑ: 6ΒΨΓΟΡ1Υ- 

ΙΙΣ), με την οποία κατανεμήθηκε στην υπηρεσία μας το ποσό των 35.800,00 ευρώ για την 

προμήθεια οχήματος Van 4X4.

12. Την με αρ. 23308/10-04-2017 εισήγηση για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας 

τετρακίνητου φορτηγού οχήματος Van από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων (Διευθύνουσα 

Υπηρεσία) της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας προϋπολογισμού 35.800,00 ευρώ (τριάντα 

πέντε χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

τεύχος δημοπράτησης της προμήθειας «οχήματος 4X4 τύπου Van».

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, που θα 

συγκροτηθεί από εμάς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και με βάση τους 

όρους της σχετικής διακήρυξης.

Ολόκληρο το τεύχος δημοπράτησης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. γ του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης 

www.damt.gov.gr.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από εμάς και η δαπάνη εκτέλεσης της 

προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος VERENIKE LIFE09 NAT/GR/000326, για την
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Ί  ^ιέντε χιλιάδων οκτακόσιων (35.800,00)

ευρώ για προμήθεια οχήματος Van 4X4.

Ο προϊστάμενος

της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Κυριακίδης 

Δασολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης 

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46

551 34 Θεσσαλονίκη

2. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Ενταύθα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4X4 ΤΥΠΟΥ VAN

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
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Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας οχήματος 4X4 τύπου Van

A
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘ ΥΝΣΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 
38-40 και Γ. Ανδρέου 
Τ.Κ.: 546 27 Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Σ. Παπαδόπουλος 
Τηλέφωνο: 2313309032 
e -m a il:  s t a v o a D (® d a m t .s o v .s r  

τηλ. κέντρο: 2313309030 
Fax: 2310517084

ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια οχήματος 4X4 
τύπου Van

CPV: 34136000-9
Φορτηγάκια

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

35.800,00 €  (με ΦΠΑ 24%) 
28.870,97 (χωρίς ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: VERENIKE LIFE09 
NAT/GR/000326

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

23354

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-04-2017

Α Ν Α Λ ΥΤΙΚ Η  Δ ΙΑ Κ Η Ρ ΥΞΗ  ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ Ο Υ  Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Υ  
ΓΙΑ ΤΗ Ν  ΕΠ ΙΛ Ο ΓΗ  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΙΑ Σ  

Ο Χ Η Μ Α ΤΟ Σ 4 X 4  Τ Υ Π Ο Υ  VAN  
(του άρθρου  117 το υ  Ν. 4412/2016)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας Σελίδα 2 από 26
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Συνοπτικός διαγωνισμός προμήϋειας οχήματος 4X4 τύπου Van

Συνοπτικά Στοιχεία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρική Μακεδονίας

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
τιμής για το σύνολο της προμήθειας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 25-04-2017 
Ημέρα: Τρίτη 
Ωρα: 10:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία: 25-04-2017 
Ημέρα: Τρίτη 
Ωρα: 10:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφεία Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας, 26I|S Οκτωβρίου 38- 
40 και Γ. Ανδρέου (κτίριο Atrina), 5ος όροφος, 546 27 Θεσσαλονίκη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια οχήματος 4X4 τύπου Van»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 35.800,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νόμιμων, υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ VERENIKE LIFE09 NAT/GR/000326

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εξι (6) μήνες

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β'

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β'

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β'

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30-09-2017

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το 
άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Τ'

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Δ'

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας Σελίδα 3 από 26
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ΑΡΘΡΟ 1°: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράφει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς 
σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 
παρούσης

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 
της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2°: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 96 και 121 του Ν. 4412/2016)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής 
Μακεδονίας, την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
των προσφορών) στο κτίριο της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, επί της οδού 26ης 
Οκτωβρίου 38-40 & Γ. Ανδρέου (κτίριο Atrina) 5ος όροφος Τ.Κ 546 27 Θεσσαλονίκη. Προσφορά που 
κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί.

Δεν λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές, που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε 
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας έγκαιρα. Οι 
προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. Η διάθεση των 
τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων 
της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 38-40 & Γ. Ανδρέου (κτίριο Atrina) 5ος 
όροφος, τηλ. 2313 309032 (κ. Σταύρος Παπαδόπουλος) καιτηλ.2313 309028 (κ Σταύρος Καραϊσαρίδης).

ΑΡΘΡΟ 3°: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Άρθρα 92 και 96 του Ν. 4412/2016

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 
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Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 
του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 
Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά 
το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό 
εκπροσώπησης.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η 
Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας.

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα 
με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984(ΑΊ88). Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε ένα 
αντίτυπο, και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής

γ. Ο τίτλος της σύμβασης

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :
α. Χωριστός σφραγισμένος Φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος 
περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 
του Ν.4412/16).

β. Χωριστός σφραγισμένος Φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα 
έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του 
Ν.4412/16).

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας
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φάκελος, ΐϊε την ένδειξη0θ|ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος συντάσσεται 
ύπου οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Δ' της παρούσας και

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16).

Οι ανωτέρω χωριστοί Φάκελοι Φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως Φακέλου.

ΑΡΘΡΟ 4°: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω:

Α. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (A75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία :

1. Αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 
προσφοράς (6 μήνες).

2. Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 
έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3. Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή

4. Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ.1 του άρθρου 73 
του Ν.4412 / 2016, ήτοι:

• Συιιιιετογή σε ενκληιιατική οονάνωσπ κατά το άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

• Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

• Απάτη. κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.

• Τροιιοκρατικά ενκλήιιατα ή ενκλήιιατα συνδεόιιενα ιιε τροιιοκρατικές δραστηριότητες όπως
ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

• Νοιιιιιοποίηση εσόδων από παράνοιιες δραστηριότητες ή γρηιιατοδότηση της τροιιοκρατίας ,
κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

• Παιδική ερνασία και άλλες ιιορφές ευπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
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με το νΤ4±98/2(Τ13.
5. Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε κάποια από τις 
αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν 
τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.

6. Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε καμία από τις λοιπές 
αναφερόμενες καταστάσεις της παρ.4 του αρθ.73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας οικονομικός 
φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση.

7. Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), 
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, 
καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

8. Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), 
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το 
οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της 
χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών 
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

9. Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν σε αποκλεισμό από 
διαγωνισμούς βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης 
διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για 
την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

10. Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 
(αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

11. Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 
επαγγελματική τους ιδιότητα.

Β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.

Γ. Έγκριση συμμετοχής και νόμιμος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 
περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του 
δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση συμμετοχής του στο 
διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του
Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας
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που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε 
περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση 
των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), η οποία θα αναφέρει:

ϊ. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό,
μ. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα 

αναφέρονται ονομαστικά,

iii. το μέρος της προμήθειας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης 
στην εκτέλεση της προμήθειας,

ϊν. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου 
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης 
για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,

ν. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,

νϊ. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως 
και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,

νϋ. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία,

νϊϋ. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα 
διακήρυξη διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια 
που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογράφει μετά 
την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή,

ϊχ. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 
υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης.

Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως:

1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης (ΕΠΕ):

α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική 
αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο 
από το αντίστοιχο ΦΕΚ.

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει 
στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας 
και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της 
εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
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τίστοι«( νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 
ίου τχναφερσνται'σπς ανωτέρω τάτοπαραγρα^υς τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 
ημεδαπούς.

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 
ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 
ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο 
πάνω κατηγορίες υποψηφίων.

4. Για φυσικά πρόσωπα:

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Ε. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

ΣΤ. Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει με αντίστοιχα πιστοποιητικά την ύπαρξη

επίσημης αντιπροσωπείας του κατασκευαστή της γραμμής σποράς πλαστικών δίσκων στην Ελλάδα.

Διευκρίνιση: Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός του διαστήματος από την 
δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοιιικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν:

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο 
είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος 
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

ΑΡΘΡΟ 5°: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 
όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Β' της παρούσας.
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ί̂ ° ( ^ ί ^ εΊ ε*[/αι ^υνατ° ν ^°γω του μεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων 
λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6°: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ, προσφορά που δε δίνει τιμή σε ευρώ 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 
υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς.

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Σε περιπτώσεις προϊόντων - υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία 
θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, 
ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή 
υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 
αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
αρ.88 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 7°: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων, μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση, 
κατά την κρίση της επιτροπής, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, παρουσία 
των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 
από αυτούς.

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Σελίδα 11 από 26



ΑΔΑ: ΩΛ6ΠΟΡ1Υ-2ΡΦ
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήϋειας οχήματος 4X4, τύπου Van

Ί2 ^ ρ ^ ι^ Ρ | )^ Ο ι0 ^ 0 ρ 0 [^ ·^ < ^ 0 ^ α ^ 0 τ| ιζ^ δ ι^ ^ ο [σ | (» |  αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 
"Οικονομική Προσφορά".

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής.

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 
δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 
φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός 
από τα prospectus).

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στη διακήρυξη.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 
προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αυτής ή έχει 
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 
γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, 
καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) 
των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών 
προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 
άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
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ης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την

ΑΡΘΡΟ 8°: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον 
προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ηιιερών, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα 
παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 ήτοι:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης.

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες.

Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., 
Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Σηιιειώνεται ειδικά ότι:

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 
στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήϋειας οχήματος 4X4, τύπου Van

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην'Ενωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται 
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η 
διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 
Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας
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7-04-11
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήϋειας οχήματος 4X4, τύπου Van

ΑΡΘΡΟ 9°: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 
ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 104 του Ν.4412/16.

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 
και 106 του Ν.4412/16.

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10°: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν συσσωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 
επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένατα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Στο κείμενο του συμφωνητικού συμπληρώνονται τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την 
οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού σ' αυτόν. Δεν χωρεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση 
της προσφοράς του προμηθευτή.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
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ΑΡΘΡΟ 11°: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της έως την παράδοση του τετρακίνητου φορτηγού οχήματος 
Van και την οριστική παραλαβή του από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 12°: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της σύμβασης 
και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 
του Ν.4412/16:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο,

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις,

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 13°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας του οχήματος στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των παραδοθέντων από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, για τη συγκεκριμένη 
προμήθεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Σελίδα 16 από 26



ΑΔΑ: ΩΛ6ΠΟΡ1Υ-2ΡΦ

τον προβλεπόμενο^όρο εισοδήματος.

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύφους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 
Ο.Γ.Α..

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή.

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήϋειας οχήματος 4X4, τύπου Van

ΑΡΘΡΟ 14°: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16,

β) εφόσον δεν παρέδωσε το συμβατικό υλικό μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

2. Ο οικονομικός φορέας 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 φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 15°: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας
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Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α Ί39) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά 
απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδοχών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει 
για έξι (6) μήνες.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 
ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, 
την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ 
των συμβαλλομένων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με το περιεχόμενο της εγγύησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 
του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 17°: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας
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ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαιρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το διοικητικό όργανο που 
αποφασίζει.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από 
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 
λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιοσδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 
αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών.

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στη Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας προκειμένου 
να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 18°: ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται 
για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με 
εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να 
αποδοθούν στην Ελληνική.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία κατά 
την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 19°: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκόψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η 
γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Θεσσαλονίκης 
αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας
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ΑΡΘΡΟ 20°: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο γ' του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
www.damt.gov.gr

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας οχήματος 4X4, τύπου Van

ΑΡΘΡΟ 21°: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Δ/νσης Αναδασώσεων 
Κ. Μακεδονίας.
3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10/04/2017
Ο Συντάκτης ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσας Υπηρεσίας

Σταύρος Καραϊσαρίδης 
Δασολόγος Σταύρος Παπαδόπουλος 

Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθ. πρωτ. 23354/11-04-2017 απόφαση Δ/νσης Αναδασώσεων Κ.Μ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/04/2017 
Ο προϊστάμενος της

Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Κυριακίδης 
Δασολόγος

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας
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ΑΡΘΡΟ 1°: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, που 

υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο 

που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για 

παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 

του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετείτο δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήϋειας οχήματος 4X4, τύπου Van

ΑΡΘΡΟ 2°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ως αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης ορίζεται η προμήθεια ενός οχήματος με κίνηση στους 

τέσσερις (4) τροχούς τύπου Van (κλειστό φορτηγό).

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN: 

ΓΕΝΙΚΑ

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας
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1 7PROCdO6O5t5S962GfT-OT-TTς τέσσερις τροχούς. Το όχημα να είναι

καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας & σχεδίασης.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α Μ Α ζΩ Μ Α  (επί ποινή αποκλεισμού)
Προδιαγραφές ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Μονάδες μέτρησης
Συνολικό ύψος mm < 2000

Ωφέλιμο Φορτίο Kgr >700
Μεγ. Όγκος φόρτωσης m3 > 6,00

Θέσεις επιβατών τεμ. 3
Χρώμα Αμαξώματος Λευκό ακρυλικό *

Πλήρως γαλβανισμένο 
αμάξωμα ΝΑΙ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ — Μ ΕΤΑΔΟΣΗ (επί ποινή αποκλεισμού)
Κυβισμός m3 > 1.800

Κινητήριοι τροχοί Σύστημα τετρακίνησης με κατανομή της 
ροπής και στους τέσσερις τροχούς.

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο
Πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 6

Καύσιμο Πετρέλαιο

Λ Ο ΙΠ Ο Σ  Ε ζΟ Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ  — Ε ΓΓΎ Η Σ Η  (επί ποινή αποκλεισμού)
Ηλεκτρικό Τιμόνι ΝΑΙ
Υδραυλικό τιμόνι 

πλήρως ρυθμιζόμενο ΝΑΙ

Διαχωριστικό τοίχωμα 
διαμπερές με 1 παράθυρο ΝΑΙ

Συρόμενη πόρτα δεξιά ΝΑΙ
Πίσω πόρτα ΝΑΙ

Ηλεκτρικά παράθυρα ΝΑΙ
Θερμομονωτικό τζάμι ΝΑΙ

Κεντρικό κλείδωμα 
με τηλεχειριστήριο ΝΑΙ

Τροχός αντικατάστασης 
κανονικής διάστασης ΝΑΙ

Κλιματισμός ΝΑΙ
Εργοστασιακό Ηχοσύστημα ΝΑΙ
Διπλό κάθισμα συνοδηγού ΝΑΙ

Πλευρική επένδυση ΝΑΙ
Ξύλινο Δάπεδο ΝΑΙ

Εργοστασιακή εγγύηση Τουλάχιστον Δύο (2) Έτη

Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας
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ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Αερόσακος οδηγού NAI

Αερόσακος συνοδηγού NAI
Φρένα εμπρός Αεριζόμενοι Δίσκοι

ESP ΝΑΙ
ABS ΝΑΙ
ASR ΝΑΙ
EDL ΝΑΙ

Brake Assistant ΝΑΙ
Hill Hold Contol ΝΑΙ

* Το όχημα θα φέρει κόκκινη λωρίδα πλάτους 10 εκατοστών στα πλαϊνά και θα αναγράφει στις 

πόρτες οδηγού & συνοδηγού τον τίτλο της Υπηρεσίας.

3. 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 περιγραφής 

(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.

Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει με αντίστοιχα πιστοποιητικά την ύπαρξη επίσημης 

αντιπροσωπείας του κατασκευαστή του οχήματος στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 3°: ΤΟΠΟΣ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το αναφερόμενο στο άρθρο 2° όχημα, θα παραδοθεί εντός εκατό είκοσι (120) ημερών, σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα στον τόπο που θα ορισθεί κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία μας.

Η παράδοση του οχήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 25/08/2017.

Το όχημα θα παραδοθεί στην Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας προς κυκλοφορία, αφού ο 

προμηθευτής έχει διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες για την κυκλοφορία του, με ευθύνη του και δαπάνη 

του. Στην τιμή μονάδος θα συμπεριλαμβάνονται παντός είδους δαπάνες αναγκαίες για την νόμιμη 

κυκλοφορία του οχήματος (εκτελωνισμού, μεταφορικά, διάφορα λοιπά έξοδα κ.λ.π.).
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ΑΔΑ: ΩΛ6ΠΟΡ1Υ-2ΡΦ
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήϋειας οχήματος 4X4, τύπου Van

ΐ7ΡΪ305ϋΌ £ϋ375$9ζ 2Ό1*Τΰ!#-Τΐ07 του Ν.4412/16.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10/04/2017
Ο Συντάκτης ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσας Υπηρεσίας

Σταύρος Καραϊσαρίδης 
Δασολόγος Σταύρος Παπαδόπουλος 

Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθ. πρωτ. 23354/11-04-2017 απόφαση Δ/νσης Αναδασώσεων Κ.Μ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/04/2017 
Ο προϊστάμενος της

Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Κυριακίδης 
Δασολόγος
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ΑΔΑ: ΩΛ6ΠΟΡ1Υ-2ΡΦ
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήϋειας οχήματος 4X4, τύπου Van

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Α/Α Είδος Οχήματος Μονάδες Ποσότητα Τιμή
Μονάδος Δαπάνη

1 θχημα με κίνηση στους τέσσερις (4) τροχούς, τύπου Van. Τεμάχιο 1 28.870,97 € 28.870,97 €

ΣΥΝΟΛΟ 28.870,97 €

Φ.Π.Α. 24% 6.929,03 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.800,00 €

Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσας Υπηρεσίας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμ.23354/11.04.2017 απόφαση της 

Δ/νσης Αναδασώσεων Κ.Μ. 
Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2017

Σταύρος Καραϊσαρίδης 
Δασολόγος

Σταύρος Παπαδόπουλος 
Δασολόγος Παναγιώτης Κυριακίδης 

Δασολόγος
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ΑΔΑ: ΩΛ6ΠΟΡ1Υ-2ΡΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήϋειας οχήματος 4X4, τύπου Van

Α/Α Είδος προσφοράς τεμ.
Τιμή

Μονάδας 
Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή Προσφοράς 
Μονάδας 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ

Τιμή
Προσφοράς

Μονάδας
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Συνολική τιμή 
Προσφοράς 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

(€)

(α) (β) (Υ) (δ) (ε) (στ) (ζ)=(γ) χ (ε) (Π)

1 Όχημα με κίνηση στους τέσσερις (4) τροχούς, 
τύπου Van. 1 28.870,97 € 28.870,97 €

Σύνολο
Συνολική τιμή προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως (με Φ.Π.Α. 24%): 

(Ημερομηνία)

Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης ο Προϊστάμενος της Δ/νσας Υπηρεσίας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμ.23354/11.04.2017 απόφαση της Δ/νσης 

Αναδασώσεων Κ.Μ.
Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2017

Σταύρος Καραϊσαρίδης 
Δασολόγος

Σταύρος Παπαδόπουλος 
Δασολόγος

Παναγιώτης Κυριακίδης 
Δασολόγος
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