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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το Δασαρχείο Σταυρούπολης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» με 
προϋπολογισμό 150.000,00 EΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).  
 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  
Αναθέτουσα αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης/Δασαρχείου Σταυρούπολης 

(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) 
Οδός: Σταυρούπολη 

Ταχ. Κωδ.: 67062 

Τηλ.: 2542022218,21004 

Telefax: 2542021004 

E-mail: das-sta@damt.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.damt.gov.gr 

Πληροφορίες: Θ. Τσολακίδης, Π. Θεοδωρίδης 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης www.damt.gov.gr στη διαδρομή Ανακοινώσεις/διαγωνισμοί. 
3. Κωδικοί CPV: 45112700-2 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης έργου: EL 512  

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά φυτοκομικές και τεχνικές εργασίες 
εξωραϊσμού του χώρου καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
7. Χρόνος διάρκειας σύμβασης: Το χρονικό διάστημα παροχής εκτέλεσης των εργασιών είναι έξι 
(6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συγκεκριμένα όσοι είναι κάτοχοι 
 βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ στην Α2 τάξη και άνω     

στελεχωμένη με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ 
(άρθρο 7 παρ.3 Π.Δ146/88)            ή  

 ειδικού  πτυχίου  Εργολήπτου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε) Γ΄ τάξεως  και άνω 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Το έργο δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους τμήματα και η υποβολή της 
προσφοράς αφορά το σύνολό του.  

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν  
11. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 04.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 1μ.μ και ως ημερομηνία και ώρα 
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ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 14.06.2019, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10 μ.μ 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες.  
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική  
14. Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018, ΣΑΕΠ-031 Τροπ.0   ΚΑΕ 
2018ΕΠ03100007Η  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 84476/03-08-2018 (ΑΔΑ: 6Ρ8Δ465ΧΙ8-ΒΚ1) 

Απόφαση του Αν. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης  

15. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο 
οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 

16. Δημοσιεύσεις: Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr και 
στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης www.damt.gov.gr 

 

 

 

Ο αναπληρωτής Δασάρχης Σταυρούπολης 

 

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

        Ξάνθη 16/05/2019 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 

Γεωτεχνικός- Δασολόγος  με Α’ Βαθμό 

 

     Παναγιώτης Μουχταρίδης 
Γεωτεχνικός- Δασολόγος  με Α’ Βαθμό 
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