ΑΔΑ: Ρ3ΒΗ46Ψ844-ΘΦΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αθήνα, 23/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 7758

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 241
Ταχ. Κώδικας: 145 61, Κηφισιά
Πληροφορίες:
Β. Κλεφτογιάννη
Κ. Αγκρά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
(#62.496,00€ #, συμπ. ΦΠΑ 24%)

C.P.V.: 16330000-7, 44423330-3,
43500000-8, 16600000-1,
16300000-8, 16100000-6,
44511000-5, 44511000-5,
43262000-7
Τηλέφωνο : 210 5241903
Fax: 210 5241833
Email: info@prasinotameio.gr
URL: www.prasinotameio.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μηχανημάτων και
εξοπλισμού, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE με τίτλο έργου «Employing
Land Stewardship to transform abandoned terraced landscapes into green infrastructures for a
better adaptation to climate change (Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε
πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή)», με τον διακριτικό τίτλο “LIFE TERRACESCAPE” (κωδικός LIFE
16CCA/GR/000050).
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο», έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει , και ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
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5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
10. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της
απόφασης
του
Υφυπουργού
Οικονομίας
και
Οικονομικών
με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”,
11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
16. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
17. τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η
δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η οποία
παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β )
18. το άρθρο 8 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις»,
19. το ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’204),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του
άρθρου 11 του ν.4337/2015 (Α’129),
20. το ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Α’247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
21. τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 και 8 του Ν. 3889/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της
ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική και
χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που
αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας καθώς και η
εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης
και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8 του ν. 3889/2010.
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Tις αποφάσεις με στοιχεία:
- την υπ’αριθ.14694/13-3-2011 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ
94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό
οικ.49429/8-11-2011 «Τροποποίηση της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και με αριθμό
4643/26-1-2012 «Τροποποίηση της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ
«Συγκρότηση
του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ
94/11−4−2011), όπως ισχύει» (ΦΕΚ31/ΥΟΔΔ/27-1-2012)
- την υπ’ αριθ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013)
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως
τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 49219/10-9-2013 (ΦΕΚ
457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 311)», με
αριθμό οικ.26460/16-6-2015 με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως
ισχύει» (ΦΕΚ446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015) και με αριθμό 34810/10-8-2015 με τίτλο
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 49447/24-11-2015 Υπουργική Απόφαση
(867/Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2015) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/1−7−2013
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
«Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως
ισχύει.»,
- την υπ’ αριθ. 43353/21-12-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015) με
τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει».
- Την υπ’ αριθ. 37538/21-9-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) με
τίτλο «Τροποποίηση της αριθ.39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει».
- την υπ’ αριθ. 6726/22.02.2017 Υπουργική Απόφαση (88/Υ.Ο.Δ.Δ./24-02-2017) με τίτλο
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-γής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει.»,
- υπ’ αριθ. 32604/24.7.2017 (ΦΕΚ 366/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την υπ΄ αριθμ. 49028/30.11.2017 (ΦΕΚ 654/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Υπουργού και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664/10-10-2019 (ΦΕΚ 879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019)
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της αριθμ.
32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου (ΥΟΔΔ 366), όπως ισχύει.» (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-19)
- την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97481/2554/28-12-18 Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του
Πράσινου Ταμείου» (ΩΙΧΟ4653Π8-9ΚΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
- την υπ’ αριθ. 943/05-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Πρώτη Τροποποίηση
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Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/59214/1798/28-06-2019 Υπουργική
Απόφαση (ΑΔΑ: Ω5ΝΓ4653Π8-ΞΡΦ) με τίτλο: «Δεύτερη Τροποποίηση Τακτικού
Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019».
την υπ’ αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/119397/3593/17-12-2019 Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τρίτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού
του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019 (ΑΔΑ: 61ΙΡ4653Π8-3ΕΩ).
την υπ’ αριθμ. 944/5-3-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ:97Μ046Ψ844-39Σ) με
τίτλο “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2019» και διάθεση πίστωσης ποσού 2.800.000 € για την υλοποίησή
του”.
την υπ’ αριθμ. 7584 /18-12-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με θέμα Τροποποίηση της ΥΑ 944/5-3-2019 με θέμα: «Έγκριση Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2019 και διάθεση
πίστωσης ποσού 2.800.000,00 € για την υλοποίησή του» και «Έγκριση Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2019 και διάθεση
πίστωσης ποσού 2.941.680,00 € για την υλοποίησή του» (ΑΔΑ: 6ΔΑΓ46Ψ844-Ξ7Ζ).
την υπ’ αριθμ. 974/06-03-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΜΣ746Ψ844ΛΞ8) (Καταχωρήθηκε με α/α 48 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Υπηρεσίας μας) για τη συγχρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE
TERRACESCAPE για το έτος 2019.
την υπ’ αριθμ. 109.2.1/2016(ΑΔΑ:ΩΥΜΜ46Ψ844-360) Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου
Ταμείου με την οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή στην υποβολή ευρωπαϊκού έργου
LIFE, «Employing land stewardship to transform abandoned terraced landscapes into
green infrastructures for a better adaptation to climate change (Μετατροπή των
εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής
επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή)», με διακριτικό τίτλο
“LIFE TERRACESCAPE”,
την από 30.05.2017 σύμβαση χρηματοδότησης (grant agreement), μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του «Πανεπιστημίου Αιγαίου» ως «Συντονιστή Δικαιούχου»
του Προγράμματος με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της
χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου “LIFE TERRACESCAPE’’ για το
διάστημα από 01.01.2017 και μέχρι 31.08.2021 (κωδικός LIFE 16CCA/GR/000050).
Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ των Συνδικαιούχων του
Προγράμματος είναι και το Πράσινο Ταμείο.
την από 01.08.2017 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου
«Πανεπιστημίου Αιγαίου» και του Πρασίνου Ταμείου ως Συνδικαιούχου στο πλαίσιο του
έργου “LIFE TERRACESCAPE’’ (16CCA/GR/000050), στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά
οι υποχρεώσεις τόσο του Συντονιστή Δικαιούχου όσο και του Συνδικαιούχου, καθώς και
οι κοινές υποχρεώσεις αυτών στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος.
Την υπ’ αριθμ. 167.3/2019 OE Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρασίνου
Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της Διακήρυξης για την Προμήθεια
μηχανημάτων και εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου LIFE TERRACESCAPE (LIFE16
CCA/GR/000050)».
Την υπ΄αριθμ. 7731/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΦΙ46Ψ844-814) απόφαση «Ορισμού της
Επιτροπής Διαγωνισμού και Επιτροπής Ενστάσεων» του Προέδρου του Δ.Σ. του Πράσινου
Ταμείου.
Τις ανάγκες που προκύπτουν από το έργο LIFE TERRACESCAPE «Μετατροπή των
εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής
επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (LIFE16
CCA/GR/000050)».

Προκηρύσσουμε
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ΑΔΑ: Ρ3ΒΗ46Ψ844-ΘΦΒ
1. Συνοπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια
μηχανημάτων και εξοπλισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα δύο χιλιάδων
τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ #62.496,00€ #, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 50.400,00 €, ΦΠΑ: 12.096,00 €), για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
LIFE με τίτλο έργου «Employing Land Stewardship to transform abandoned terraced
landscapes into green infrastructures for a better adaptation to climate change (Μετατροπή
των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής
επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή)», με τον διακριτικό τίτλο
“LIFE TERRACESCAPE” (κωδικός LIFE 16CCA/GR/000050).
2. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή για το ζητούμενο είδος
μηχανήματος και εξοπλισμού.
3. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
4. Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται μέχρι την 17-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στη
γραμματεία του Πράσινου Ταμείου, στη «Βίλα Καζούλη» (ισόγειο), Λεωφόρος Κηφισίας 241, ΤΚ
14561, Κηφισιά. Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και όταν προσφορές αποστέλλονται με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., ταχυμεταφορές κ.α.), όπως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω.
Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία, θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, όπως αναλυτικότερα ορίζεται ακολούθως. Στο
διαγωνισμό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν
και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, τα εχέγγυα της
πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.
6. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για ενενήντα (90) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή που θα αναδειχθεί,
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της ενδεχόμενης παράτασής της.
7. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη και τα
παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα από
τον Ν. 4412/2016.
8. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τα έντυπα και τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από
το Πράσινο Ταμείο και ειδικότερα από τη Βασιλική Κλεφτογιάννη και την Κωνσταντινιά Αγκρά στην
προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση (info@prasinotameio.gr) και στα τηλέφωνα: 2105241903 & 210-5241919.
9. Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα λήγουν με
την παράδοση του είδους, το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες.
10. Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με τα παραρτήματά της, τα υποδείγματα προσφορών
(οικονομικών-τεχνικών), το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και η Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) ως αναπόσπαστα μέρη της παρούσας, είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου ( www.prasinotameio.gr)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου
Ευστάθιος Σταθόπουλος
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