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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙ 
ΣΜΗΜΑ ΔΑΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

 
 
Κιλκίς, 10-05-2022 
Αρ.Πρωτ.:135144 

 
Ταχ. Δ/νση: 

Τ. Κ.: 
Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 
 email: 

 
 

 
 

 
21ης Ιουνίου 207 
611 00 
Γ.Κόιου 
2341022400 
das-kil@damt.gov.gr 

ΠΡΟ :  
1. Εφημερίδα «Πρωιμή»  

2. Εφημερίδα «Ειδήσεις» 

3. Εφημερίδα «Μαχητής» 

4. Ιστοσελίδα Α.Δ.Μακεδομίας-

Θράκης 

 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Αποςτολι Περίλθψθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ 
 

ασ ςτζλνουμε ςυνθμμζνα με τον ίδιο αρικμό πρωτοκόλλου Περίλθψθ Διακιρυξθσ 

Δθμοπραςίασ για το ζργο: 

«Παρόδιοι καθαριςμοί-κλαδεφςεισ δαςικών δρόμων δημοςίων δαςών περιοχήσ ευθφνησ 

Δαςαρχείου Κιλκίσ» 

Προχπολογιςμοφ: 272.800,00€ (ποςό με ΦΠΑ 24%) 

Χρθματοδότθςθ: ΠΑΑ 2014-2020 

 

και παρακαλοφμε όπωσ τθν δθμοςιεφςετε μζχρι τθν 16/05/2022 και μασ αποςτείλετε δφο 

αντίτυπα του φφλλου που κα περιζχει τθν δθμοςίευςθ μαηί με το ςχετικό τιμολόγιο. 

τθν περίπτωςθ που δε δθμοςιευκεί θ Περίλθψθ μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία παρακαλοφμε 

να μασ ενθμερϊςετε τθλεφωνικά. 

Σζλοσ , θ ςχετικι δαπάνθ τθσ δθμοςίευςθσ κα ςασ καταβλθκεί από τον ανάδοχο του ζργου κατά 

τθν είςπραξθ τθσ 1θσ Πιςτοποίθςθσ του ζργου. 

 

 
 Κιλκίσ   10/05/2022 
Ο Δαςάρχησ  Κιλκίσ 

 
 
 

Γεώργιοσ Βοφρτςασ 
MSc  Δαςολόγοσ με Α΄βαθμό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙ 
ΣΜΗΜΑ ΔΑΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

 
 
Κιλκίς, 10-05-2022 
Αρ.Πρωτ.:135144 

 
 

ΕΡΓΟ:  Παρόδιοι κακαριςμοί-κλαδεφςεισ δαςικϊν δρόμων δθμοςίων δαςϊν περιοχισ ευκφνθσ 
Δαςαρχείου Κιλκίσ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  272.800,00€ (ςυμπεριλαμβάνεται  ΦΠΑ 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ 
Ελλάδασ 2014 - 2020" με  ςυγχρθματοδότθςθ από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από τθν ΑΕ 
082/1. Ο Κωδικόσ ΑΕ του ζργου είναι 2021Ε08210014. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

1. Σο Δαςαρχείο Κιλκίσ, προκθρφςςει ανοιχτό διαγωνιςμό *ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..)+ για τθν ανάκεςθ του ζργου «Παρόδιοι 
καθαριςμοί-κλαδεφςεισ δαςικών δρόμων δημοςίων δαςών περιοχήσ ευθφνησ Δαςαρχείου 
Κιλκίσ», με προχπολογιςμό 272.800,00€ (ποςό με ΦΠΑ 24%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχθ του Διαγωνιςμοφ από το 
χϊρο ΕΗΔΗ-Δθμόςια Ζργα  τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr για τον θλεκτρονικό 

διαγωνιςμό με ςυςτθμικό αρικμό 188889 και ςτθν ιςτοςελίδα www.m-t.gov.gr τθσ Α. Δ. 
Μακεδονίασ Θράκθσ. 

3. Ωσ θμερομθνία λιξθσ παραλαβισ των προςφορϊν ορίηεται θ  17-06-2022 θμζρα  Παραςκευι 
και ϊρα 15:00 μ.μ.  

4. Ωσ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ   23-06-2022 θμζρα  
Πζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ.  

5. Η επιλογι του αναδόχου κα γίνει ςφμφωνα με τθν ανοιχτι διαδικαςία του Ν.4412/2016 μζςω 
του ΕΗΔΗ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
με βάςθ τθ τιμι και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 

6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα κατθγορίασ ζργων ΠΡΑΙΝΟΤ ι και ΔΑΟΣΕΧΝΙΚΑ, αντίςτοιχθσ με 
τον προχπολογιςμό 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. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.m-t.gov.gr/
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7. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 
τεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ (4.400,00€) και ιςχφ μζχρι τθν 17-05-2023 (δζκα (10) 
μινεσ  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν +  τριάντα (30)  
μζρεσ). 

8. Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προςφορά. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
είναι δζκα (10) μινεσ  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

9. Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι δζκα οχτϊ (18) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

10. Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο μζχρι δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ. 

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

 
Κιλκίσ   10/05/2022 
Ο Δαςάρχησ  Κιλκίσ 

 
 
 

Γεώργιοσ Βοφρτςασ 
MSc  Δαςολόγοσ με Α΄βαθμό 
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