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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ    

ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ  
Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΔΑΩΝ              Κομοτηνή : 19 Νοεμβρίου 2018 

Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΕΩΝ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  
ΣΜΗΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ                        Αριθ. Πρωτ. : 21063 

     

 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 
Ανοικτισ διαδικαςίασ για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ ζργου 

 
 Σο Σμιμα Εκτζλεςθσ Ζργων τθσ Δ/νςθσ Αναδαςϊςεων Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ, προκθρφςςει θλεκτρονικό 
ανοικτό διαγωνιςμό (κάτω των ορίων) με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου εκτζλεςθσ του ζργου: «Αναδάςωςη ςτη θζςη Περιαςτικό Δάςοσ οικιςμοφ Χώρασ αμοθράκησ» και 
«Φυτοκομικζσ εργαςίεσ ςτισ λεκάνεσ απορροήσ των ρεμάτων ανάντη του οικιςμοφ Χώρασ του Δήμου 
αμοθράκησ» ςτα πλαίςια του Μζτρου 2 «Αντιδιαβρωτική και αντιχειμαρρική προςταςία των δαςικών εδαφών – 
δαςοτεχνική διευθζτηςη χειμάρρων (Σεχνικά και Φυτοτεχνικά ζργα και εργαςίεσ)» του ΑΠ 3: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΔΑΟΚΟΜΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» του χρηματοδοτικοφ προγράμματοσ «Προςταςία και αναβάθμιςη Δαςών 2018», με 
CPV: 45111230-9 (Εργαςίεσ ςταθεροποίηςησ εδάφουσ), ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ που εγκρίκθκε με 
τθν 20992/16-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΓΨ2ΟΡ1Τ-7ΓΒ) απόφαςθ, τθσ Δ/νςθσ Αναδαςϊςεων Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ. 
1. Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Μακεδονίασ – Θράκησ / Διεφθυνςη Αναδαςώςεων Αν. 

Μακεδονίασ - Θράκησ. Προϊςτάμενθ Τπθρεςία του ζργου είναι θ Δ/νςη Αναδαςώςεων Aν. Μακεδονίασ – 
Θράκησ. Διευκφνουςα Τπθρεςία του ζργου είναι το Σμήμα Εκτζλεςησ Ζργων τησ Δ/νςησ Αναδαςώςεων Α.Μ.Θ.. 

2. Η ανακζτουςα αρχι είναι Kεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι (ΚΚΑ) και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, με κφρια 
δραςτθριότθτα μεταξφ άλλων τθν διαχείριςθ κεμάτων που αφοροφν ςε αναδαςϊςεισ ςτθν Περιφζρεια 
Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ και τον προγραμματιςμό και τθν μζριμνα παραγωγισ και διάκεςθσ φυτευτικοφ 
υλικοφ.  

3. Η ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον Ειδικό Φορζα Δαςϊν του Πράςινου Σαμείου ζτουσ 2018, με ΚΑΕ 
02.001.2499. 

4. Η εκτιμϊμενθ αξία ανζρχεται ςε 430.000,00 Ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ Φ.Π.Α. 24%, ο κωδικόσ 
NUTS είναι EL511 (Ζβροσ), ο διαγωνιςμόσ ζλαβε ςτο Ε..Η.ΔΗ. α/α 77965 και θ γλϊςςα ςφνταξθσ τθσ προςφοράσ 
κα είναι θ Ελληνική. 

5. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και ςτθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», ωσ εξισ:  

 Ημερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ..: 19-11-2018 θμζρα Δευτζρα. 

 Ημερομθνία δθμοςίευςθσ διαγωνιςμοφ ςτο Ε..Η.ΔΗ..: 21-11-2018 θμζρα Σετάρτθ. 

 Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: 26-11-2018 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 07:00:00. 

 Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν: 11-12-2018 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 15:00:00. 

 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν (Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ): Tθν τζταρτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ςυγκεκριμζνα 17-12-2018 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
09:00 π.μ. 

6. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

7. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει το ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για διάςτθμα ζξι (6) μηνών από τθν 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

8. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε ςαράντα (40) μήνεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

www.promitheus.gov.gr
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9. Η ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και δεν επιτρζπεται θ υποβολι προςφορϊν για μεμονωμζνα τμιματα. 

10. Οι όροι τθσ ςφμβαςθσ αναφζρονται λεπτομερϊσ ςτθν διακιρυξθ και ςτθν Ειδικι και Γενικι υγγραφι 
Τποχρεϊςεων. 

11. Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 (επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ). 

12. το διαγωνιςμό γίνονται δεκτά φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν  που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 
εκτζλεςθ ΔΑΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ι ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ και που είναι εγκατεςτθμζνα: 

 α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

 β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ 
ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

13. Όλοι οι οικονομικοί φορείσ που κα ςυμμετζχουν, κα πρζπει να πλθροφν επί ποινι αποκλειςμοφ τα κριτιρια 
επιλογισ τθσ διακιρυξθσ. 

14. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ορίηεται το ποςόν των 6.936 Ευρώ, ιτοι το 2% του προχπολογιςμοφ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ διακιρυξθσ. 

15. Σο ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (www.promitheus.gov.gr) και ςτο portal τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ www.damt.gov.gr, ενϊ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα 
δθμοςιευκεί και ςε δφο θμεριςιεσ και μία εβδομαδιαία περιφερειακζσ εφθμερίδεσ. 

16. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ www.damt.gov.gr. 

17.  H ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν Πζμπτη 06-12-2018. 

18. Προδικαςτικι προςφυγι κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται εντόσ 
προκεςμίασ που ορίηεται ςτο άρκρο 361 του Ν.4412/2016 και ςτο άρκρο 4.3 τθσ διακιρυξθσ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πάρουν,  κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ςτα 
Γραφεία τθσ Δ/νςθσ Αναδαςϊςεων Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ, Π. Σςαλδάρη 56-58, ΣΚ 691 32 ΚΟΜΟΣΗΝΗ, ι ςτο 
τθλζφωνο 25310 71664. Αρμόδιοσ Τπάλλθλοσ Νάκασ Αναςτάςιοσ.                                                                                                                                   

                                                                                                                            
                                                                                                                                 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 
                  τθσ Δ/νςθσ Αναδαςϊςεων Α.Μ.Θ. 
                               α.α. 
 
 
                                                                                                                                   Καρανικολίδθσ Νικόλαοσ 
                                                                                                                              Δαςοπόνοσ με Αϋ βακμό 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/


ΑΔΑ: ΩΠΙΥΟΡ1Υ-2ΕΨ


		2018-11-19T08:54:57+0200
	NIKOLAOS KARANIKOLIDIS


		2018-11-19T12:34:32+0200
	Athens




