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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ         

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ                 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                          

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ         

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές 

περιοχές 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 
                                                                                                                                                     Κομοτηνή       27-01-2023 

                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.:  41979 
ΜΕΤΡΟ 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 

δασών» Υπομέτρο 8.4. «Αποκατάσταση 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: 

 «Αναδάσωση έκτασης 180 στρ. στη θέση Φαντάρος, περιοχής Σμιγάδας, του δημοσίου δάσους 
Οργάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης» 

Ο Δικαιούχος Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με 
αριθμό συστήματος 195321] για την ανάθεση του έργου: «Αναδάσωση έκτασης 180 στρ. στη θέση 
«Φαντάρος», Περιοχής Σμιγάδας, του Δημοσίου Δάσους Οργάνης, Δήμου Αρριανών, της 
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης», (CPV: 45262640-9), Κωδικός ΝUTS: EL513, με προϋπολογισμό 
495.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή 
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 493.097,08 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Το παρόν έργο αφορά Έργα Αναβάθμισης περιβάλλοντος, με την Αναδάσωση έκτασης 180 στρ., στη θέση 
"Φαντάρος" περιοχής Σμιγάδας, του Δημοσίου Δάσους Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Π.Ε. Ροδόπης. 

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/category/prokirykseis-diagwnismwn/  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα κατηγορίας ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,  εφόσον είναι στελεχωμένοι με 
Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας (Δασοπόνους) και 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 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. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/02/2023, ημέρα 
Τρίτη και  ώρα  15:00 μ.μ.  και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 
ορίζεται η 20/02/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 
θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016. 

https://ypen.gov.gr/category/prokirykseis-diagwnismwn/
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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, (αριθμός συστήματος 195321) 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) ακολουθώντας τη  
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  
166278/25-06-2021  (2813  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 εννέα χιλιάδων 
εννιακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (9.919,35 €) και ισχύ μέχρι την13/01/2023 (10 
μήνες +30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών). 

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

Το έργο είναι ενταγμένο στη Δράση 8.4.1_1, του Υπομέτρου 8.4., του Μέτρου 8, του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020, με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0021842474), συγχρηματοδοτείται 
από το  Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο ΣΑ: 082/1. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.,  υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο 
ισόποσης εγγύησης προκαταβολής. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται έως την 31 Αυγούστου του 2025, κατά την οποία 
πρέπει το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και να έχει υποβληθεί η τελική αίτηση πληρωμής. 
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 35475/24-01-2023 σύμφωνη γνώμη 
δημοπράτησης του ΕΦ.Δ. (Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, της Επιθεώρησης Εφαρμογής 
Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας – Θράκης ). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Π. Τσαλδάρη 56-
58 Κομοτηνή Τ.Κ. 69132, μέχρι τις 10/02/2023 (ημερομηνία). 

 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 2021ΣΕ08210017 (Σ.Α.Ε. 082/1). 

 

  Κομοτηνή  26 - 01 - 2023 

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Αναδασώσεων ΑΜΘ 

 

Σιμογιάννη Ελένη    

ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 
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