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                                  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, Τ.Κ 66033,  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

«Προμήθειας εξοπλισμού (Τμήματα 2, 3 & 5 της διακήρυξης υπ’ αριθ. 1 με αριθ. πρωτ. 

65/6-9-2018) για το πεδίο άσκησης των πιστοποιημένων περιβαλλοντικά δρώντων στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύ-

μιο "CEA", προϋπολογισμού 5.624,4 € με Φ.Π.Α 24%.» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 02 
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/3-10-2018/  Θέμα 2ον 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από σχετι-

κούς οικονομικούς φορείς με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού για το 

πεδίο άσκησης των πιστοποιημένων περιβαλλοντικά δρώντων, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογισμού 

5.624,40 € με ΦΠΑ 24%» 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την 10η Μαϊου 2021 και ώρα 14:00, από την αρμόδια επιτροπή, 

ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών, στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. 

Νευροκοπίου, Ελ. Βενιζέλου 22, ΤΚ: 66033, τηλ.: 2523023006.  

 

1. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή πε-

ρισσότερα τμήματα της προμήθειας, ανάλογα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Για 

κάθε όμως τμήμα που θα υποβάλει προσφορά πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα είδη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο ο οποίος φέρει υπογραφή και σφραγίδα και επ’ αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα 

παρακάτω:  

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΠΡΟΣ: «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» 

Ελ. Βενιζέλου 22, Κ. Νευροκόπι - Τ.Κ. 66033 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Προμήθειας εξοπλισμού (Τμήματα 2, 3 & 5 της διακήρυξης υπ’ αριθ. 1 με αριθ. πρωτ. 

65/6-9-2018) για το πεδίο άσκησης των πιστοποιημένων περιβαλλοντικά δρώντων στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύ-

μιο "CEA", προϋπολογισμού 5.624,40 € με Φ.Π.Α 24%.» 
Για το ΤΜΗΜΑ: ............................ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 

Για το ΤΜΗΜΑ: ............................ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 
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Για το ΤΜΗΜΑ: ............................ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

…………… ΗΜΕΡΑ …………….  ΚΑΙ ΩΡΑ ………..  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθ-

μός τηλεομοιοτυπίας, e-mail). 
 

Στο σφραγισμένο φάκελο αναγράφονται επ' αυτού όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ για τα οποία οι οικο-

νομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά. 

Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) δια-

φορετικούς υποφάκελους:  

Α. Σφραγισμένο φάκελο µε ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα πε-

ριέχει  

 Βεβαίωση από αρμόδια δημόσια αρχή (ΔΟΥ, Επιμελητήρια, κλπ), όπου βεβαιώνεται ότι ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι ενεργός 

 Υπεύθυνη Δήλωση (Συνημμένο έντυπο Ι) ότι ο προσφέρων:  

α) Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης, των  οποίων έλαβε πλήρη γνώση και τους αποδέχεται  ανεπιφύλακτα,  

β) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή, 

γ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων, του αντί-

στοιχου τμήματος, 

δ) δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείρι-

ση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, 

ε) δεν εκκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 

στ) δεν καταδικάσθηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του παρέχοντος 

υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 

ζ) δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί 

με οποιοδήποτε μέσο από τον Εργοδότη, 

η) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ελληνικού δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ γιατί δεν 

εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

θ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνι-

κής ασφάλισης, 

ι) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων, 

ια) δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφο-

ριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. 

*Στην περίπτωση συμμετοχής οικονομικών φορέων που είναι νομικά πρόσωπα και όχι ατομι-

κές επιχειρήσεις, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

 Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στον διαγωνισμό 

με εκπρόσωπο/αντιπρόσωπό τους.  

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν Υπεύθυ-

νη Δήλωση τον για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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Β. Σφραγισμένο φάκελο µε ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει τεύχος με 

περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών καθενός χωριστά των προσφερομένων προϊόντων με 

σχετική φωτογραφία ή σχέδιο και ιδιαίτερη αναφορά στα υλικά κατασκευής, το χρώμα και τις 

διαστάσεις. Κάθε άλλο κατατοπιστικό στοιχείο, εφ’ όσον κρίνεται σκόπιμο από τον προσφέ-

ροντα. 

Γ. Σφραγισμένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». (Συνημμένο έντυπο ΙΙ).  

 

Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 

2. Γενικοί όροι 

Α. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υπο-

χρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Αντιπροσφορές ή/και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως α-

παράδεκτες. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας κάθε είδους που καθορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη και  

δ) είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση ή δεν αφορούν το σύνολο της προμήθειας (και όχι 

μεμονωμένα είδη). 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπρο-

σαρμόζονται.  

 

Β. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η οποία υπογρά-

φεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λε-

πτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες εξηγήσεις, σύμφωνα 

με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 

 

3. Διαδικασία επιλογής αναδόχου 

Α. Η τυχόν κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ημερομη-

νία που αυτό θα καθορίσει και θα κοινοποιηθεί αμέσως στον επιλεγέντα, ύστερα από εισήγη-

ση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

 

Β. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μετά τον έλεγχο των προσφορών αποκλείει από 

τη διαδικασία όσους δεν υπέβαλλαν πλήρη τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρά-

γραφο 1. 

 

Γ. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί κατά την ελεύθερη κρίση της, να προτεί-

νει ως προμηθευτή όχι τον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή, αλλά άλλον από τους συμμε-

τέχοντες στην εν λόγω διαδικασία ή τρίτο, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι ο προτείνων την χαμηλό-

τερη τιμή  δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους της παρούσης διακήρυξης και δεν συγκε-
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ντρώνει επαρκή εχέγγυα, καταλληλότητα και ποιότητα ή μπορεί να κηρύξει την διαδικασία 

απρόσφορη. 

 

Δ. Τον ανάδοχο βαρύνουν τυχόν έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης. 

 

Ε. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από την επο-

μένη του ανοίγματος των προσφορών. 

 

ΣΤ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και εγκαταστήσει τα υλικά, στο Κέντρο Περι-

βαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στην περιοχή του Οχυρού του 

Δήμου Κ. Νευροκοπίου. 

 

Η. Η χρονική προθεσμία  παράδοσης ορίζεται 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή 

την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ’ αυτόν. 

 

Θ. Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση τους, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητι-

κής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στην περιοχή του Οχυρού του Δήμου Κ. Νευροκοπίου 

και εφόσον η επιτροπή παραλαβής η ορισθείσα από το ΔΣ του κυνηγετικού Συλλόγου Κ. 

Νευροκοπίου, συντάξει και υπογράψει το σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής.  Ο ανάδο-

χος – προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά, 

ήτοι:   

1. Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολεί. 

Εάν ο ανάδοχος το επιθυμεί μπορεί να λάβει προκαταβολή έως 50% της συμβατικής αξίας, με 

την υπογραφή της σύμβασης 

Ι. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που παρατίθενται παρακάτω είναι τα αναγκαία. 

Κατά την κρίση του προσφέροντος, μπορούν να προδιαγραφούν και επιπλέον χαρακτηριστι-

κά με κριτήριο την ασφάλεια, την εργονομία, την συνδεσμολογία και την αντοχή σε χρήση. 

Τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας, εργονομίας και εγγυήσεις θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη. 

Βελτιωτικές προτάσεις από τον κατασκευαστή που θα αποκλίνουν των όρων της διακήρυξης 

σχετικά με τον τύπο των υλικών είναι συζητήσιμες.   

 

4. Είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

4.1 ΤΜΗΜΑ 2: Εξοπλισμός υπαίθριου χώρου 

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2 1 Παγκάκια • Ξύλινα παγκάκια με μεταλλικά πόδια διαστάσεων τουλάχιστον 

75 (Υ) x 40 x 170 εκ. 

• Υποδοχές για βίδωμα σε μπετό. 

2 2 Τραπέζι - Πάγκος εξοχής • Ξύλινος Ενισχυμένος Πάγκος Εξοχής 

• Μήκος πάγκου: τουλάχιστον 160 εκ. 

• Πλάτος καθίσματος τουλάχιστον 18 εκ. 

• Επιφάνεια τραπεζιού (πλάτος): τουλάχιστον 80 εκ. 

• Ύψος τραπεζιού: 75 - 80 εκ. 

• Διάσταση συνολικά του πάγκου τουλάχιστον 160 x 150 

 

4.2 ΤΜΗΜΑ 3: Εξοπλισμός ασκήσεων επιβίωσης 



 
 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.                                    5 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3 1 Πυξίδα 

• Πυξίδα υγρού 

• Με μεταλλικό σώμα 

• Διπλή κλίμακα ενδείξεων  

• Οδηγίες χρήσης 

3 2        Φακός κεφαλής 

 Αδιάβροχος φακός υψηλής φωτεινότητας τουλάχιστον 180 LM, 

τεχνολογίας Led 

• Στιβαρή Προστασία 

• Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή 

χρήση. 

• Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας με Off 

οποιαδήποτε στιγμή. 

• Ελεύθερη προσαρμογή κλήσης 

• Μπαταρία: τουλάχιστον 3 x 1.5V AAA 

• Μέγεθος: τουλάχιστον 60mm x 45mm x 30 mm 

• Βάρος: έως 80gr [με μπαταρία] 

3 3 Φορητό GPS 

• Μέγεθος / Ανάλυση οθόνης: τουλάχιστον 2.5 in | 320x240 pixels 

• Τύπος οθόνης: Έγχρωμη TFT οθόνη, ευδιάκριτη σε όλες τις 

συνθήκες φωτισμού 

• Ελληνικό menu 

• Βασικός χάρτης 

• Εσωτερική μνήμη: τουλάχιστον 3 GB 

• Δέχεται κάρτες microSD® με χάρτες 

• Σημεία/ αγαπημένα/ τοποθεσίες: τουλάχιστον 1900 

• Πορείες: τουλάχιστον 190 

• Καταγραφή πορείας: τουλάχιστον 9.000 σημεία, τουλάχιστον 90 

ίχνη 

• Αυτόματος υπολογισμός πορείας 

• Ηλεκτρονική πυξίδα τριών αξόνων 

• Βαρομετρικό αλτίμετρο 

• Υποστηρίζει Geocaching 

• Συμβατότητα με Custom Maps 

• Ημερολόγιο για κυνήγι/ ψάρεμα 

• Πληροφορίες για ήλιο/ φεγγάρι 

• Πληροφορίες παλίρροιας 

• Πλοήγηση με φωτογραφίες 

• Εμβαδομέτρηση 

• Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών σημείων ενδιαφέροντος 

• Αυτονομία: τουλάχιστον 24 ώρες 

• Αδιαβροχοποίηση  

• Συνδεσιμότητα: USB 

• Βάρος: έως 200 gr (με μπαταρίες) 

 Εγκατεστημένοι χάρτες Topo Drive Hellas και Σύστημα συντε-

ταγμένων ΕΓΣΑ 87 

3 4 Σχοινί 30 m • Πλεκτό Πολυεστερικό Γενικής Χρήσης Φ 10mm 

3 5 Πτυοσκάπανο 

• Λεπίδα: Χαλύβδινη 

• Μήκος λεπίδας: τουλάχιστον 17 cm 

• Πάχος λεπίδας: τουλάχιστον 2 mm 

 Πτυσσόμενο με  ολικό μήκος: έως 65 cm 

• Βάρος: έως 1200 g 

• Θήκη: συνθετική 

3 6 Πέλεκυς 
• Τσεκούρι για κλάδεμα ή οποιαδήποτε άλλη εργασία 

• Ατσάλι Chrome ποιότητας 

 

4.3 ΤΜΗΜΑ 5: Εξοπλισμός ασκήσεων δασοπυρόσβεσης 

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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5 1 
Πυροσβεστήρες  

επινώτιοι  

• Κατασκευή: Υλικό Υψηλής Πυραντίστασης 

• Χωρητικότητα: τουλάχιστον 20Lt 

• Υλικό κατάσβεσης: Νερό 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστον 5°C μέχρι 60°C 

• Μέσος χρόνος κένωσης: τουλάχιστον 250,00sec 

• Προσεγγ. Μεικτό βάρος: τουλάχιστον  25,00Kg 

• Εμβέλεια: τουλάχιστον 5-10 m 

• Βάρος αντλίας αναρρόφησης: τουλάχιστον 0,8Kg 

5 2 
Βενζινοκίνητη αντλία 

φορητή 

• Βάρος: < 30 kg 

• Εκκίνηση: χειρομίζα 

• Καύσιμο: βενζίνη 

• Κυβισμός: τουλάχιστον 200cc 

• Ρεζερβουάρ: τουλάχιστον 5lt 

• Στροφές: τουλάχιστον 3000rpm 

• Στόμιο αντλίας: τουλάχιστον 40mm 

• Μανομετρικό: < 70m 

• Παροχή: Max (m3/h) 30 (500lt/min) 

• Πλαίσιο: τουλάχιστον 30 mm διάμετρο 

5 3 
Κράνη δασοπυρο-

σβέστη  

• Κατάλληλο για πυροσβεστικό σταθμό 

5 4 
Γάντια δερματοπάνι-

να πυράντοχα 

• Γάντια από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου υψηλής ποι-

ότητας, αντιθερμικό (THT).  

• Χέρι φοδραρισμένο με κανβά.  

• Μανσέτα φοδραρισμένη με ύφασμα.  

• Μήκος: τουλάχιστον 30cm. 

 

5. Προϋπολογισμός 

5.1 ΤΜΗΜΑ 2: Εξοπλισμός υπαίθριου χώρου 

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (€) 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) 

2 1 Παγκάκια 5 ΤΕΜ 927,42 222,58 1.150,00 

2 2 Τραπέζι - Πάγκος εξοχής 3 ΤΕΜ 822,58 197,42 1.020,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 1.750,00 420,00 2.170,00 

 

5.2 ΤΜΗΜΑ 3: Εξοπλισμός ασκήσεων επιβίωσης 

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗ-

ΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (€) 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) 

3 1 Πυξίδα 6 ΤΕΜ 96,77 23,23 120,00 

3 2 Φακός κεφαλής 6 ΤΕΜ 145,16 34,84 180,00 

3 3 Φορητό GPS 1 ΤΕΜ 217,74 52,26 270,00 

3 4 Σχοινί Φ10 mm 30 m 8,39 2,01 10,40 

3 5 Πτυοσκάπανο 2 ΤΕΜ 161,29 38,71 200,00 

3 6 Πέλεκυς 2 ΤΕΜ 19,35 4,65 24,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 648,71 155,69 804,40 
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5.3 ΤΜΗΜΑ 5: Εξοπλισμός ασκήσεων δασοπυρόσβεσης 

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (€) 

ΦΠΑ 

24% (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) 

5 1 Πυροσβεστήρες επινώτιοι  5 ΤΕΜ 1.411,29 338,71 1.750,00 

5 2 
Βενζινοκίνητη αντλία φορη-

τή 
1 ΤΕΜ 241,94 58,06 300,00 

5 3 Κράνη δασοπυροσβέστη  25 ΤΕΜ 161,29 38,71 200,00 

5 4 
Γάντια δερματοπάνινα 

πυράντοχα 
25 ΤΕΜ 322,58 77,42 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 2.137,10 512,90 2.650,00 

                                                                 

Για το ΔΣ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ι) 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
α) Η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, των  οποίων έλαβα 
πλήρη γνώση και τους αποδέχομαι  ανεπιφύλακτα,  
β) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά μου είναι ακριβή, 
γ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων, του αντίστοιχου τμήματος 
δ) δεν βρίσκομαι υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, 
ε) δεν εκκινήθη εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού, 
στ) δεν καταδικάσθηκα για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή μου, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ 
δεδικασμένου, 
ζ) δεν έχω διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τον Εργοδότη, 
η) δεν έχω αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ελληνικού δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσα τις συμβατικές μου 
υποχρεώσεις 
θ) έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
ι) έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων, 
ια) δεν είμαι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' 
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. 

Ημερομηνία:    …… /  ……/ 20…… 
 

                                                                                                                                Ο – Η Δηλών 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                              (Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΙΙ) 

 «Προμήθειας εξοπλισμού (Τμήματα 2, 3 & 5 της διακήρυξης υπ’ αριθ. 1 με αριθ. πρωτ. 
65/6-9-2018) για το πεδίο άσκησης των πιστοποιημένων περιβαλλοντικά δρώντων στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο 
"CEA", προϋπολογισμού 5.624,4 € με Φ.Π.Α 24%.» 

Στοιχεία ενδιαφερομένου προμηθευτή: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Εξοπλισμός υπαίθριου χώρου 

Α/Α 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 Παγκάκια 5 τεμ.    

2 Τραπέζι - Πάγκος εξοχής 3 τεμ.    

ΣΥΝΟΛΟ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2     

 

ΤΜΗΜΑ 3: Εξοπλισμός ασκήσεων επιβίωσης 

Α/Α 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 Πυξίδα 6 ΤΕΜ   

2 Φακός κεφαλής 6 ΤΕΜ   

3 Φορητό GPS 1 ΤΕΜ   

4 Σχοινί Φ10 mm 30 m   

5 Πτυοσκάπανο 2 ΤΕΜ   

6 Πέλεκυς 2 ΤΕΜ   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3   

ΤΜΗΜΑ 5: Εξοπλισμός ασκήσεων δασοπυρόσβεσης 

Α/Α 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 

1 Πυροσβεστήρες επινώτιοι  5 ΤΕΜ   

2 
Βενζινοκίνητη αντλία 

φορητή 
1 ΤΕΜ   
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3 Κράνη δασοπυροσβέστη  25 ΤΕΜ   

4 
Γάντια δερματοπάνινα 

πυράντοχα 
25 ΤΕΜ   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5   

 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου ……………………………………………………………….. 
 
Υπογραφή:  ……………………………………………… 
 
(Σφραγίδα) 
 


