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ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ  

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 
Η Ευρϊπθ επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 

                                                                                                                                                           
ΜΕΣΡΟ 8 «Επενδφςεισ ςτθν Ανάπτυξθ Δαςικϊν Περιοχϊν  

και ςτθν βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ των Δαςϊν» 
ΤΠΟΜΕΣΡΟ 8.3 «Πρόλθψθ ηθμιϊν ςε δάςθ εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν, 

φυςικϊν καταςτροφϊν και καταςτροφικϊν ςυμβάντων» 
 

Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020» με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

τθσ πράξθσ: 

«Αποκατάςταςθ βατότθτασ - καταςκευι μικρϊν τεχνικϊν ζργων εντόσ των δαςικϊν δρόμων 
αντιπυρικισ προςταςίασ των δθμοςίων δαςικϊν ςυμπλεγμάτων Μπζλλεσ και Κρουςςίων 
περιοχισ ευκφνθσ Δαςαρχείου Κιλκίσ» 

Σο Δαςαρχείο Κιλκίσ, προκθρφςςει ανοιχτό διαγωνιςμό *ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..)+ για τθν ανάκεςθ του ζργου «Αποκατάςταςθ 
βατότθτασ - καταςκευι μικρϊν τεχνικϊν ζργων εντόσ των δαςικϊν δρόμων αντιπυρικισ 
προςταςίασ των δθμοςίων δαςικϊν ςυμπλεγμάτων Μπζλλεσ και Κρουςςίων περιοχισ ευκφνθσ 
Δαςαρχείου Κιλκίσ» 

 (CPV: 45233120-6 (Ζργα Οδοποιϊασ), Κωδικόσ ΝUTS: EL 523, με προχπολογιςμό 282.258,06€ (πλζον 
Φ.Π.Α. 24%), υνολικοφ ποςοφ 350.000,00€. 

Σο ζργο ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν: 

 Χωματουργικά 6.748,66€, Οδοςτρωςία  11.241,38€,  Σεχνικά Ζργα 184.579,37€, ιμανςθ Αςφάλεια 
1.204,16€ 
υνολικι δαπάνθ εργαςιϊν 203.773,57€ 
  Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%)  36.679,24€,  Απρόβλεπτα (15%) 36.067,92€,  Ανακεϊρθςθ  (ωσ 2,5%) 5.737,33€, 
ΦΠΑ (24%) 67.741,94€. 

 
Σο ζργο περιλαμβάνει τθν καταςκευι των παρακάτω μικρϊν δαςοτεχνικϊν ζργων:   
α) Πζντε (5) κιβωτοειδϊν Οχετϊν  από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.  

β) Σεςςάρων (4) διαβάςεων από ςκυρόδεμα (ρείκρα). 

γ) Είκοςι τεςςάρων (24) τςιμεντοςτρϊςεων από ςκυρόδεμα.  
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Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο χϊρο, «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.ypen.gov.gr) 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται 
ςε ζργα κατθγορίασ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ι  ΠΡΑΙΝΟΤ (ςτελεχωμζνα με Δαςολόγουσ ι Σεχνολόγουσ  
Δαςοπονίασ)  ι και ΔΑΟΣΕΧΝΙΚΑ, αντίςτοιχθσ με τον προχπολογιςμό του ζργου τάξθσ,  και που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

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. 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 16/12/2022 
θμζρα  Παραςκευι και ϊρα 15:00 μ.μ.    και ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 22/12/2022, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ., θ 
οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και κα υποβλθκεί ςφμφωνα με 
αντίςτοιχα άρκρα του ν. 4412/2016. 

Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του άρκρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά (χαμθλότερθ τιμι).  

Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά.  

Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 
Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται παραπάνω, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα 
διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, 
χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΗΔΗ - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ 
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 ζωσ 1.4 τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ με αρ. 
166278/25-06-2021 (2813 Β') «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των 
Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν, και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν 
υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν  Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ πζντε 
χιλιάδων εξακοςίων ςαράντα πζντε ευρϊ και δζκα ζξι λεπτϊν (5.645,16€) και ιςχφ μζχρι τθν 
16/11/2023 (δζκα (10) μινεσ  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν +  τριάντα (30)  μζρεσ). 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δζκα (10) μινεσ  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των προςφορϊν. 

Σο ζργο είναι ενταγμζνο ςτο Μζτρο   8  του Προγράμματοσ Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2014 
– 2020 με Κωδικό Ο.Π..Α.Α.:  0021838279, ςυγχρθματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ε.Ε. και από Εκνικοφσ Πόρουσ και είναι εγγεγραμμζνο ςτο ΠΔΕ με 
ενάρικμο  2021ΣΕ08210014 τησ ΑΕ 082/1. 

Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο, ίςθ με δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α. 

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δεκαοκτϊ  (18) μινεσ από τθν θμζρα 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι αποκλειςτικζσ και ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ του ζργου αναφζρονται ςτθν Ε..Τ. 

Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. 327738/29-09-2022 (ΑΔΑ:953Μ4653Π8-
9Ο0)  ςφμφωνθ γνϊμθ δθμοπράτθςθσ του Ε.Φ.Δ.- Δ/νςθ υντονιςμοφ και Επικεϊρθςθσ Δαςϊν τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εφαρμογισ Δαςικισ Πολιτικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ. 

Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο, τθν Προϊςταμζνθ Αρχι, τθν 
Διεφκυνςθ Δαςϊν Κιλκίσ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτουσ αρμόδιουσ 
υπαλλιλουσ  Γεϊργιο Καγιάννθ και  Γεωργία Κόιου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο 
τθλζφωνο  2341022400.  

Το ζργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 - 2020" με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από την ΣΑΕ 082/1. 

Ο Κωδικόσ ΣΑΕ του ζργου είναι 2021ΣΕ08210014. 
 

Κιλκίσ   19/10/2022 
Ο Δαςάρχθσ  Κιλκίσ 

 
 
 
 

Γεϊργιοσ Βοφρτςασ 
MSc  Δαςολόγοσ με Αϋβακμό 
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