
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

 

 

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.:15039) 

της πράξης: 

 «Αναβάθμιση συστήματος πυροπροστασίας δημοσίων δασών και αναδασώσεων περιοχής ευθύνης 
Δασαρχείου Κιλκίς – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ  ΤΥΠΟΥ JEEP-

SUV 1400-1600CC ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»  

(Τεύχος Διακήρυξης: αριθ.15039/2020) 

 

Ο Δικαιούχος: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ/ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, 

διακηρύττει ότι την 22η  του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) και 25η του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 
π.μ. (αποσφράγιση 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: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 
(1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ  ΤΥΠΟΥ JEEP-SUV 1400-1600CC ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας (για το όχημα και τον πρόσθετο εξοπλισμό), ανέρχεται στο ποσό 
των 15.322,58 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 19.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Έντυπο οικονομικής προσφοράς κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ , διεύθυνση: 21ης Ιουνίου 207, μέχρι και τις 22-01-2021. 

ΑΔΑ: 6Ψ4ΩΟΡ1Υ-Α50



 

Επίσης μπορούν να έχουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα 
της ΑΔΜΘ: www@damt.gov.gr>Ενότητα Ανακοινώσεις>Διαγωνισμοί  
 
 
Δικαίωμα συμμετοχής: 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρεςαπό την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων (για το όχημα και τον 
πρόσθετο εξοπλισμό). Προσφορά για επί μέρους τμήμα απορρίπτεται. 
 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
 
Η προθεσμία παράδοσης των υλικών από τον Ανάδοχο είναι 180 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
Το υποέργο (προμήθεια) 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, 29/12/2020 
Ο Δασάρχης Κιλκίς 

 
 
 

Γεώργιος Βούρτσας 
Msc. Δασολόγος 
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