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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

 

Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για 

την προμήθεια δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα λίτρων (2.790lt) βιολογικού σκευάσματος  για 

την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας για τις ανάγκες κάλυψης δια αεροψεκασμού δεκατριών 

χιλιάδων οκτακοσίων στρεμμάτων (13.800 στρ.)  του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης 

αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και συγκεκριμένα η χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα όγκου (λίτρο) 

σκευάσματος, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 75029/ 16 – 11 -2017 απόφαση 

Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης ,  για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 59.901,30 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 13%), ανάλογα με την έκπτωση που θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση. 

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 508 με κωδικό έργου 2017 ΕΠ50800004  

0200.  

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης την 7 – 12 – 2017, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Η Α.Δ.Μ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που ο εν 

λόγω διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολό του ή εν μέρει να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης. 

 

3. 

i. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων), στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
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σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

και τα οποία ασκούν νόμιμα το εμπόριο και τη διακίνηση γεωργικών φαρμάκων, 

εντομοκτόνων και συναφών προϊόντων και γενικότερα δραστηριοποιούνται σε τομείς 

σχετικούς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό δε θα γίνουν 

δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι με αμετάκλητη απόφαση κατά το 

παρελθόν για σχετικά αδικήματα. 

 

ii. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνι όμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 

περισσότερες της μιας προσφοράς. 

iii. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

iv. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 

4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλί εται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Κατά τα λοιπά εφαρμό ονται οι 

ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 

Δημοσίων Έργων. 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης 

5. Δημοσίευση διακήρυξης 

 Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη:  

 Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.damt.gov.gr (Ενότητα Ανακοινώσεις -> Διαγωνισμοί), 

 Στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάνοντας ανα ήτηση με βάση τον 

ΑΔΑ αλλά και στο 

 ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). 

 

 Επίσης, θα κοινοποιηθεί  

 Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό  Επιμελητήριο Αθηνών και Θεσσαλονίκης για ενημέρωση των μελών του 

 Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε 2 ημερήσιες εφημερίδες.  

 



 Τέλος, η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην 

έδρα του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο  Φάσσα Θωμά και κο Παπαδημητρίου Πέτρο, τηλ.: 

2310508661 στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης στην οδό 26ης Οκτωβρίου 38-40 ΤΚ 54627, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Η  Αναπληρωτής Δασάρχης Θεσσαλονίκης 

 

 

 

Αγγελίδου Ελένη 

Δασολόγος με Α΄ βαθμό 




