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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» 
 

 
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CCD/LEADERΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: 

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 
ΔΡΑΣΗ 19.2.5 : Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα 

ΔΡΑΣΗ 19.2.6 : Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.6.1: «Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και 

καταστροφικά συμβάντα» 
 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση 
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α.Π.:15046)  

της πράξης: 

«Αναβάθμιση συστήματος πυροπροστασίας δημοσίων δασών και αναδασώσεων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου 
Κιλκίς»  

 

Ο Δικαιούχος: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ/ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, 

διακηρύττει ότι την 19η  του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στο Δασαρχείο Κιλκίς, Δ/νση: 21ης Ιουνίου 207 Κιλκίς, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρθ. 117 του  Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την εκτέλεση της πράξης 
με τίτλο: «Αναβάθμιση συστήματος πυροπροστασίας δημοσίων δασών και αναδασώσεων περιοχής ευθύνης 
Δασαρχείου Κιλκίς». 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011355045 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο: «Συντήρηση Αντιπυρικών 
Δεξαμενών - Πυροφυλακείων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς». 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία οικοδομικών εργασιών με προϋπολογισμό 8.788,82 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του υποέργου με βάση τη μελέτη που εγκρίθηκε με 
την αριθ. 10017/6-9-2018 απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς, ανέρχεται στο ποσό των 8.870,97 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
και στο ποσό των 11.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, διεύθυνση: 21ης Ιουνίου 207, μέχρι τις 18-01-2021 και ώρα 15:00. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε  έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή διαθέτουν ειδικό πτυχίο ΕΔΔΕ (αρθ. 16 του Π.Δ. 437/81) ή είναι 
εγγεγραμμένα στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακών) που νομιμοποιούν τη συμμετοχή 
τους και που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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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. 

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 (ε)  
και 3 (β)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). 

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις 
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης. 
 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. 
 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 90 (ενενήντα)  ημερολογιακές ημέρες. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση 
CLLDLEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Κιλκίς. 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο στο Δασαρχείο Κιλκίς, 21ης 
Ιουνίου 207, 3ος όροφος, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Γεώργιος Καγιάννης και Γεώργιος Ράλλης, τηλ.2341022400, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 Κιλκίς, 28/12/2020 

Ο Δασάρχης Κιλκίς 
 

 
Γεώργιος Βούρτσας 

Msc. Δασολόγος 
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