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Αριθ. πρωτ.: 402 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

 

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 8, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3 , «Πρόληψη 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: 

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» 

Συνολικός προϋπολογισμός 146.100,12 (χωρίς ΦΠΑ), 181.164,15 (με ΦΠΑ) 

cpv: 45233120-6 Έργα οδοποιίας 
 

Ο Δικαιούχος Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή 

αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»,  

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

15/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N 4412/2016. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία χωματουργικών 
εργασιών προϋπολογισμού 64.283,22 Ευρώ, κατηγορία τεχνικών εργασιών προϋπολογισμού 
43.380,82 Ευρώ.  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες των: 
- έργων Οδοποιίας  
- των έργων Πρασίνου που είναι στελεχωμένα με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας 
- είναι Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 16 & 
17 του ΠΔ 437/81 και που 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 , 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
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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. 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(κωδ:186475). Η διακήρυξη του 

έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ  «Έργα (χαμηλότερη τιμή) 

κάτω των ορίων».  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413-52207, email: dlplastira@plastiras-ota.gr, αρμόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία Α. Ποντίκα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

2.922,00 € και ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης  

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020”, 

(αρ. πρωτ. Απόφασης ένταξης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555/13-5-2021 ΑΔΑ Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ). 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0011420668, κωδικός ΣΑ 082/1, ΣΑΕ 2021ΣΕ08210014 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου. 

 
 Μορφοβούνι   24/01/2022 

 
 
 
 

Νάνος Παναγιώτης 
Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα- 
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