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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θεσσαλονίκη, 09-02-2021
Αρ. Πρωτ.: 5980

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου
Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρθωση και
αποκατάσταση του υδροχαρούς παραλίμνιου δάσους Απολλωνίας, Δ.Ε. Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης,
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Υποέργου 4 της Πράξης: Επιχορήγηση του Φορέα
Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών
και οικοτόπων», με κωδικό CPV: 45262640-9 (Έργα Αναβάθμισης Περιβάλλοντος), σύμφωνα με την Διακήρυξη
Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την 4649/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ω23ΝΟΡ1Υ-ΓΑΩ) απόφαση, της Δ/νσης
Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας.
1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Προϊστάμενη Υπηρεσία του έργου
είναι η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας. Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το Τμήμα
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κ.Μ.
2. Η αναθέτουσα αρχή είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) του παραρτήματος Ι του Ν. 4412/2016, με κύρια
δραστηριότητα την παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών.
3. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς
πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. (κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510111).
4. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 104.500,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. 24%, ο κωδικός
NUTS είναι EL522 (Θεσσαλονίκη), ο διαγωνισμός έλαβε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ α/α 121706 και η γλώσσα σύνταξης της
προσφοράς θα είναι η Ελληνική.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ως εξής:
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00.
 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 08-03-2021 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ.
6. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
9. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα
τμήματα.
10. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στη Διακήρυξη και στην Ειδική και Γενική Συγγραφή
Υποχρεώσεων.
11. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην
εκτέλεση ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
13. Όλοι οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν, θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα κριτήρια
επιλογής της διακήρυξης.
14. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν των 1.685 Ευρώ, ήτοι το 2% του προϋπολογισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης.
15. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης www.m-t.gov.gr, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε 2 τοπικές
ή 3 ή περισσότερες περιφερειακές εφημερίδες.
16. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης,
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr.
17. H αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, μέχρι την Παρασκευή 26-022021, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τετάρτη 24-02-2021.
18. Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ή κατά της διακήρυξης υποβάλλεται εντός
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από τους αρμόδιους υπαλλήλους Όλγα
Μασλαρινού και Σταύρο Καραϊσαρίδη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2313309029,

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας

Κυριάκος Ανδρεάδης
Δασολόγος
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