
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10/2015 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα έχοντας υπόψη: 

 

1. την υπ’αριθμ. πρωτ. 5531/26-07-2010 απόφαση ένταξης της Πράξης «Στήριξη της 

λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη 

διαχείριση της περιοχής ευθύνης του» με κωδικό MIS 296130 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, 

2. την υπ’αριθμ. πρωτ. 33664ΔΕ1090/30-07-2010 απόφαση ένταξης της Πράξης «Στήριξη 

της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη 

διαχείριση της περιοχής ευθύνης του» με κωδικό 2010ΕΠ00880038296130 στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας, 

3. τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή 

μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και 

προϊόντων και τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης 

Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα (ΥΑ 18092 / ΦΕΚ Β 624 / 11-05-2005), 

4. το υπ’ αριθ. πρωτ. 5723/21-07-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την 

τροποποίηση σύμβασης του Υποέργου 1 της Πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ 
ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 

 
 
 

 

   04/08/2015 
Αρ. πρωτ. 915 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.900,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

  

 
 

 

 

http://www.e-espa.gr/pep2010.html
http://www.e-espa.gr/pep2010.html
http://www.ypeka.gr/


Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής 

ευθύνης του», 

5. την υπ’αριθμ. 3/144/28-07-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 

Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα σχετικά με την έγκριση τροποποίηση 

σύμβασης του Υποέργου 1 της Πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης 

Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης του», 

6. τις υπ’αριθμ. 21Δ/80/06-10-2011, 19/89/29-05-2012, 5/116/02-06-2014 & 5/130/07-01-

2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία 

– Αλιάκμονα για την σύσταση της Επιτροπής Προκήρυξης Έργων και Αξιολόγησης 

Προσφορών για το Υποέργο 1 της Πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα 

Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής 

ευθύνης του», 

7. την υπ’ αριθμ. 07/145/31-07-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 

Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα για την έγκριση της παρούσας 

πρόσκλησης, 

 

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει 

την προμήθεια Εξοπλισμού Τεντοκάλυψης, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της 

πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ 

– ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» συνολικού 

προϋπολογισμού χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00)€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με 

κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις 

σχετικές προσφορές. 

 

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός τεντοκάλυψης πρέπει να προσφέρει τις εξής απαιτήσεις 

κάλυψης: 

 

1. Εξοπλισμός Εσωτερικής Τεντοκάλυψης 

A/A Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση 

1.1 Τεντόπανο Α ΝΑΙ 

1.1.1 Αριθμός μονάδων 1 

1.1.2 Διαστάσεις 7,40 x 1,95 cm 

1.1.3 Περασμένα σε συρματόσχοινα με τεντωτήρα, κάψουλες, κρίκους 
και αχλάδια 

ΝΑΙ 

1.1.4 Υλικό PVC multiplast 

1.1.5 Βάρος υλικού 650γρ/τετρ.μέτρο 



1.1.6 Αδιάβροχο ΝΑΙ 

1.1.7 Υψηλής αντοχής ιδιαίτερης επεξεργασίας στις καιρικές συνθήκες ΝΑΙ 

1.1.8 Εγκατάσταση ΝΑΙ 

1.2 Τεντόπανο Β ΝΑΙ 

1.2.1 Αριθμός μονάδων 1 

1.2.2 Διαστάσεις 5,40 x 1,95 cm 

1.2.3 Περασμένα σε συρματόσχοινα με τεντωτήρα, κάψουλες, κρίκους 
και αχλάδια 

ΝΑΙ 

1.2.4 Υλικό PVC multiplast 

1.2.5 Βάρος υλικού 650γρ/τετρ.μέτρο 

1.2.6 Αδιάβροχο ΝΑΙ 

1.2.7 Υψηλής αντοχής ιδιαίτερης επεξεργασίας στις καιρικές συνθήκες ΝΑΙ 

1.2.8 Εγκατάσταση ΝΑΙ 

 
2. Εξοπλισμός Εξωτερικής Τεντοκάλυψης 

A/A Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση 

2.1 Τεντόπανο Γ ΝΑΙ 

2.2 Αριθμός μονάδων 1 

2.3 Υλικό Πλαστικός μουσαμάς 

2.4 Βάρος υλικού 650γρ/τετρ.μέτρο 

2.5 Χρώμα Πράσινο 

2.6 Αντικατάσταση σε ήδη υπάρχουσα ξύλινη ομπρέλα ΝΑΙ 

2.7 Εγκατάσταση ΝΑΙ 

 
 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα και που έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. 

 

Προσφορές που αφορούν μέρος της παρούσας πρόσκλησης δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Η προμήθεια των εν λόγω ειδών καθώς και οι απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης θα 

πρέπει να έχουν παραδοθεί εντός ενός μήνα από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης του 

αναδόχου, και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 30/10/2015. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές ως και την 26/08/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρες 08:00π.μ. – 

14:00μ.μ. στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα στην 

Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. 



 

Δεκτές γίνονται μόνον ενσφράγιστες πρόσφορες. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά 

απορρίπτεται. 

 

 

Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει: 

 

Α) οπωσδήποτε να αναγράφονται: 

1. τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου, 

2. τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, 

3. τα στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, 

 

και 

 

Β) οπωσδήποτε εντός του ενσφράγιστου φακέλου της προσφοράς να περιέχονται τα κάτωθι: 

1. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς του σύμφωνα με το παράρτημα Α της 

παρούσας πρόσκλησης. 

2. Πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο από το οποίο να προκύπτει το είδος των 

δραστηριοτήτων που ασκεί ο υποψήφιος ανάδοχος  

3. Υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση νομικού προσώπου για κάθε νόμιμο εκπρόσωπό 

του και σε περίπτωση ενώσεως για κάθε μέλος της ένωσης) σχετικά με τη προσωπική 

κατάσταση του υποψηφίου σύμφωνα με το αρ. 6 του Π.Δ. 118/2007, όπου θα 

δηλώνεται ότι: 

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

επιχείρησης/εταιρείας …………………., στο πλαίσιο συμμετοχής στην διαδικασία 

διαπραγμάτευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 10/2015 για την ανάθεση 

προμήθειας Εξοπλισμού Τεντοκάλυψης, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της 

πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - 

ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΟΥ», δηλώνω ότι: 

Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μας τόσο η επιχείρηση/εταιρεία 

την οποία νομίμως εκπροσωπώ όσο και εγώ ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτής: 

i. Δεν έχουμε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007, δηλαδή: 



- για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 

Π.Δ.60/2007, δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της 

δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, 

- για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής μας 

δραστηριότητας,  

- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας. 

ii. Δεν τελούμε σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α 

της παρ. 2 καταστάσεις, του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή δεν 

τελούμε σε πτώχευση και δεν τελούμε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

iii. Είμαστε φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

iv. Είμαστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 

2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

v. (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Δεν τελούμε σε κάποια από τις 

αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 κατάσταση του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/2007, δηλ. υπό εκκαθάριση του Ν.2190/1920 ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 και δεν τελούμε υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

vi. (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ) Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Φορέα 

Διαχείρισης Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα (τηλ. 2310794811). 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα και θα αναρτηθεί στην 

Διαύγεια. 

 

 

 

 

 



04/08/2015 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Θεμιστοκλής Κουϊμτζής, 

Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς:  

Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα 

Χαλάστρα. Τ.Κ. 57300 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2015 πρόσκληση υποβολής προσφορών του Φορέα 

Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα για την ανάθεση της προμήθειας Εξοπλισμού 

Τεντοκάλυψης, δηλώνω ότι προσφέρω τα υπό προμήθεια είδη με τις παρακάτω 

προδιαγραφές του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα ως εξής: 

 
 

1. Εξοπλισμός Εσωτερικής Τεντοκάλυψης 

A/A Περιγραφή Προδιαγραφών Απάντηση 

1.1 Τεντόπανο Α  

1.1.1 Αριθμός μονάδων  

1.1.2 Διαστάσεις  

1.1.3 Περασμένα σε συρματόσχοινα με τεντωτήρα, κάψουλες, κρίκους 
και αχλάδια 

 

1.1.4 Υλικό  

1.1.5 Βάρος υλικού  

1.1.6 Αδιάβροχο  

1.1.7 Υψηλής αντοχής ιδιαίτερης επεξεργασίας στις καιρικές συνθήκες  

1.1.8 Εγκατάσταση  

1.2 Τεντόπανο Β  

1.2.1 Αριθμός μονάδων  

1.2.2 Διαστάσεις  

1.2.3 Περασμένα σε συρματόσχοινα με τεντωτήρα, κάψουλες, κρίκους 
και αχλάδια 

 

1.2.4 Υλικό  

1.2.5 Βάρος υλικού  

1.2.6 Αδιάβροχο  

1.2.7 Υψηλής αντοχής ιδιαίτερης επεξεργασίας στις καιρικές συνθήκες  

1.2.8 Εγκατάσταση  

 
 
 



2. Εξοπλισμός Εξωτερικής Τεντοκάλυψης 

A/A Περιγραφή Προδιαγραφών Απάντηση 

2.1 Τεντόπανο Γ  

2.2 Αριθμός μονάδων  

2.3 Υλικό  

2.4 Βάρος υλικού  

2.5 Χρώμα  

2.6 Αντικατάσταση σε ήδη υπάρχουσα ξύλινη ομπρέλα  

2.7 Εγκατάσταση  

 
 
 

προσφέρω την παρακάτω τιμή1: 

                                                                 ___________________        (________,___€) 

                     [ολογράφως]                                                                        [αριθμητικώς]  

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης. 

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

[Τόπος]             [Ημερομηνία] 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

[υπογραφή-  σφραγίδα] 
 

                                                 

1
 Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, εκφράζεται σε ευρώ και περιλαμβάνει όλες 

οι προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που βαρύνει τον προσφέροντα, συμπεριλαμβανομένου και  
του ΦΠΑ . 


