
 
 

 

              

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57300 

Τηλ. 2310 794811, 

fdthermaikou@gmail.com 

Πληροφορίες: κ.κ. Χ.Βούλτσιου & Ο.Σέρμα 

Χαλάστρα, 15/11/2019 

Α.Π. 1378 

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20/2019 

Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση  

προµήθειας ιµατισµού 

 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Θερµαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων 

Περιοχών και άλλες διατάξεις» 

2. Την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/∆Π∆Α/97922/2559/2018 (ΦΕΚ 6064/Β’/31-12-2018) «Έγκριση 

των προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2019 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων 

∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).» 

3. Το Ν. 4412/2016 περί ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2 

παράγραφος 1 σηµείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης 

4. Την υπ’αριθ. 5Α/205/05-11-2019 απόφαση ∆Σ για έγκριση υλοποίησης της εν λόγω 

προµήθειας 

5. Τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 624/Β’/11-05-

2005) ως προς το µέρος που δεν έχει καταργηθεί µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 

παραµένει σε ισχύ 

6. Την µε αριθ. 102/14-11-2019 (Α∆Α: Ψ79946ΜΡΒΩ-256) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης 

7. Την υπ’αριθ. 3/206/14-11-2019 απόφαση ∆Σ για έγκριση του σχεδίου της εν λόγω 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. 
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προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προµήθειας ιµατισµού, συνολικού προϋπολογισµού 

2.383,68 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), πλέον ΦΠΑ 24% άρα συνολικού προϋπολογισµού 2.955,76 

ευρώ, και καλεί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα, έχουν έδρα σε χώρα 

της Ε.Ε. δραστηριοποιούνται στο κλάδο που αφορά η παρούσα πρόσκληση να υποβάλλουν 

σφραγισµένες προσφορές µέχρι και τις 22/11/2019 και ώρα 13:00 µ.µ. σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο που φέρει τις ακόλουθες 

ενδείξεις: α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) τον τίτλο της αναθέτουσας αρχής “Φορέας 

∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Θερµαϊκού Κόλπου” γ) τον αριθµό της παρούσας 

πρόσκλησης, και δ) τα στοιχεία του αποστολέα. 

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συνολικά χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή σε ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

Στον φάκελο θα πρέπει να προσκοµίζονται: 

1. φορολογική ενηµερότητα, 

2. ασφαλιστική ενηµερότητα: 

α) για ατοµικές επιχειρήσεις: ασφαλιστική ενηµερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις 

εισφορές του ιδιοκτήτη της επιχείρησης 

β) για τις ΟΕ ασφαλιστική ενηµερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές όλων των 

εταίρων 

γ) για τις ΕΕ ασφαλιστική ενηµερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές των 

οµόρρυθµων εταίρων 

δ) για τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ ασφαλιστική ενηµερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις 

εισφορές του ∆ιαχειριστή 

ε) για τις ΑΕ ασφαλιστική ενηµερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές του 

Προέδρου και των τυχών ∆ιευθυνόντων Συµβούλων  

στ) για τις  ΑΜΚΕ ασφαλιστική ενηµερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές του 

Προέδρου 

ζ) για τις ΚΟΙΝΣΕΠ ασφαλιστική ενηµερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) του Προέδρου ή 

∆ιαχειριστή 

3. καθώς και ασφαλιστική ενηµερότητα (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ) της επιχείρησης ή του νοµικού 

προσώπου για το τυχόν προσωπικό που απασχολεί ή σε περίπτωση µη 

απασχόλησης προσωπικού, βεβαίωση µη απασχόλησης προσωπικού από το 

ΙΚΑ  
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4. αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου µήνα (αφορά 

στο πρόσωπο του προσφέροντος ή του διαχειριστή ή του Προέδρου όταν το 

νοµικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ ή ΑΕ ή 

ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΑΜΚΕ καθώς και όλων των µελών του ∆Σ, όταν το νοµικό πρόσωπο 

του προσφέροντος είναι ΑΕ),  

5. εκτύπωση της καρτέλας προσωποποιηµένης πληροφόρησης από το taxisnet 

όπου να φαίνονται οι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑ∆) του προσφέροντος, 

6. σφραγισµένος υποφάκελος, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, έχει τίτλο 

«Οικονοµική προσφορά» και ως περιεχόµενο την οικονοµική προσφορά, η οποία 

συντάσσεται σύµφωνα µε το έντυπο του παραρτήµατος Α, που επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 

. 

Για την υπό ανάθεση προµήθεια των ειδών ισχύουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις: 

• Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης στο Κέντρο 

Πληροφόρησης ∆έλτα Αξιού «Νικόλαος Γιουτίκας», στην Χαλάστρα ως ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 

τα παρακάτω είδη: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΧ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
Παντελόνια χειµερινά  

Τύπος Softshell µε επένδυση fleece, 

χρώµατος λαδί 

7 420,00 

2 
Παντελόνια βαµβακερά  

Βαµβακερά G1000, µεγάλης αντοχής, 

χρώµατος λαδί 

7 784,00 

3 

Μπλούζες µακρυµάνικες φούτερ (τύπος fleece) 

βάρους 300 gr, antipilling, µε κέντηµα το λογότυπο 
του Φορέα στην καρδιά, 

χρώµατος λαδί 

8 240,00 

4 

Μπλουζάκια κοντοµάνικα µακό-βαµβακερά 

βάρους 190 gr, µε κέντηµα το λογότυπο του Φορέα 
στην καρδιά, 

χρώµατος λαδί 

23 230,00 

5 
Υποδήµατα γυναικεία δερµάτινα 

αδιάβροχα µε σόλα Vibram, 

χρώµατος καφέ 

6 532,26 

6 
Υποδήµατα ανδρικά 

αδιάβροχα µε goretex, 

χρώµατος καφέ 

2 177,42 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.383,68 





 

Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, ∆ήµος ∆έλτα, TK 57300 
T: +30 2310 794811 F: +30 2310 794368 E: fdthermaikou@gmail.com                 W: axiosdelta.gr 

4 
 

ΦΠΑ 24% 572,08 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 2.955,76 

 

• τα προσφερόµενα είδη του ιµατισµού θα πρέπει να τηρούν πλήρως τις προδιαγραφές 

που περιγράφονται στο πίνακα του Παραρτήµατος Α της παρούσας, 

• τα προαναφερόµενα είδη θα παραδοθούν σε µεγέθη και νούµερα που θα 

υποδειχθούν από τον Φορέα ∆ιαχείρισης, 

• η προµήθεια των ειδών θα εκτελεστεί εφάπαξ και µέχρι τις 10/12/2019 

• το τιµολόγιο θα εκδοθεί επί πιστώσει και η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την 

οριστική παραλαβή και εντός µηνός από την έκδοση του σχετικού τιµολογίου, 

• ο προµηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, 

• η παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης στο Κέντρο 

Πληροφόρησης «Νικόλαος Γιουτίκας» στην Χαλάστρα, 

• κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολικά χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή σε ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να πάρετε από τα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης 

(τηλ.2310-794811, κ. Χρυσούλα Βούλτσιου & κ. Όλγα Σέρµα ή στο email: 

fdthermairkou@gmail.com). 

 

 

 Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
 
 
 

 
Αθηνά Παναγιώτου 

 Χηµικός Περιβάλλοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Της υπ’αριθ. 20/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση   

προµήθειας ιµατισµού 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, 

Χαλάστρα, ΤΚ 57300 

Σύµφωνα µε την υπ’άριθ. 20/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση 

προµήθειας ιµατισµού, δηλώνω ότι προσφέρω την παρακάτω τιµή1: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΧ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1 
Παντελόνια χειµερινά  

Τύπος Softshell 

χρώµατος λαδί 

7 
(              ,   €) 

2 

Παντελόνια καλοκαιρινά 

βαµβακερά G1000 

µεγάλης αντοχής 

χρώµατος λαδί 

7 

(              ,   €) 

3 
Μπλούζες φούτερ (τύπος fleece) 

χρώµατος λαδί  

κέντηµα µε το λογότυπο του Φορέα 

8 
(              ,   €) 

4 
Μπλουζάκια µακό 

χρώµατος λαδί 

κέντηµα µε το λογότυπο του Φορέα 

23 
(              ,   €) 

5 
Υποδήµατα γυναικεία δερµάτινα 

αδιάβροχα µε σόλα Vibram 

χρώµατος καφέ 

6 
(              ,   €) 

6 
Υποδήµατα ανδρικά 

αδιάβροχα µε goretex 

χρώµατος καφέ 

2 
(              ,   €) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (              ,   €) 

ΦΠΑ 24% (              ,   €) 

                                                           
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 . 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (              ,   €) 

 

 
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παραπάνω 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

 

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

Ο Προσφέρων 

 

 

[υπογραφή- σφραγίδα] 
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