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                                                                                                             Κομοτηνή  23/12/2022  

                                                                                                          Αριθμ.  Πρωτ.: 485462 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 ΜΕΤΡΟ 8  
«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ  
ΔΑΣΩΝ»  , Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
                                         καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».  
 
  
             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» 
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 
 «Φυτοτεχνική διευθέτηση  ορεινών λεκανών απορροής, Κοπτερού-Ιππικού-Προφήτη Ηλία, της 

Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Κ.Α. 14.04.07» 
 Ο Δικαιούχος, Δ/νση Δασών Ροδόπης  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου: 
«Φυτοτεχνική διευθέτηση    ορεινών λεκανών απορροής, Κοπτερού-Ιππικού-Προφήτη Ηλία, της 
Περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης Κ.Α. 14.04.07»   (CPV: 45246400-7 (Αντιπλημμυρικά έργα)), 
Κωδικός ΝUTS: EL513, με προϋπολογισμό  703.906,07  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 872.843,53 € (με ΦΠΑ 
24%) 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες  ομάδες  εργασιών: α) Εργασίες κατασκευής περίφραξης, με 
προϋπολογισμό 153.490,27 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) φυτοκομικές 
εργασίες με προϋπολογισμό 404.677,10 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) 
χωματουργικές εργασίες, με προϋπολογισμό 51.221,90 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) και  δ) εργασίες κατασκευής φραγμάτων, με προϋπολογισμό 94.516,80 € (Η δαπάνη 
εργασιών είναι 518.722,24 € , τα ΓΕ και ΟΕ 93.370,00 € και τα απρόβλεπτα 91.813,84 €). 

Το παρόν έργο αφορά  το φυσικό αντικείμενο της  φυτοτεχνικής  διευθέτησης (φυτοκομικής και 
τεχνικής)  των μικρολεκανών από την θέση ΄΄Προφήτης Ηλίας΄΄ έως τον οικισμό του Κοπτερού  και 
αποτελεί παρέμβαση σε ενιαία εδαφική επιφάνεια και ως εκ τούτου ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.   

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 αναθέτουσας αρχής (https://ypen.gov.gr) 
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   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών    που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των δασοτεχνικών έργων και διαθέτουν ειδικό πτυχίο 
Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Π.Δ. 
437/1981  ή στην κατηγορία  των έργων πρασίνου  εφόσον είναι στελεχωμένα με Δασολόγους ή 
Τεχνολόγους Δασοπονίας (Δασοπόνους),  και που είναι εγκατεστημένα σε:      
 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 , 5, 6 και 7 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. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
13/01/2023, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  12:00  μ.μ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18/01/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί 
σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  

         Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
         άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.  

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην 
παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
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ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  
Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
δεκατεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών  (14.078,12   €) και ισχύ  
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς  
(10 μήνες +30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών),   

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα δέκα  (10) μηνών, από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ,μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο  8 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 
– 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0021849077), συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Γ.Τ.Α.Α.  και είναι 
εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2021ΣΕ08210016 της ΣΑΕ082/1 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο,  ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  29,5 μήνες  από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 473552/16-12-2022 σύμφωνη γνώμη 
δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ./ ή ΕΦ.Δ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο : Δ/νση Δασών Ροδόπης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου  (3ο 
χιλ. εθν. οδού Κομοτηνής - Αλεξ/πολης , ΤΚ 69100)   μέχρι τις 09/01/2022. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" 
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 082/1 

 
 
     ΚΟΜΟΤΗΝΗ,      23/12/2022 

        Ο  Δικαιούχος  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ       
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ             

 

                                                                                           
ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ       

 Msc  (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ) ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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