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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Περίληψη Διακήρυξης )
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διακηρύσσει
επαναληπτικά βάση της υπ’ αρ. 420/03-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΜΓ7ΛΒ-Θ7Β) απόφασης της, συνοπτικό
διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» με προϋπολογισμό: 73.997,00 € (με ΦΠΑ 24%).
1. Στους ενδιαφερόμενους 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, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.pamth.gov.gr
της αναθέτουσας αρχής. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στα τηλέφωνα 2510291311, ΦΑΞ επικοινωνίας 2510291377, email: dte.kavalas@pamth.gov.gr.
2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/08/2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η
διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο γραφείο 319, της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20.
3. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Κριτήριο
για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάση τιμής.
4. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης μέχρι το ποσό της εγκεκριμένης πίστωσης
των 74.000,00 €, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς:
Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης
μηχανημάτων έργου 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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
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Ένωση Προσαρτήματος Ι 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 δημόσιων
συμβάσεων.
Β. Ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2,3, και 4 του άρθρου 19 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 (π.χ.
κοινοπραξία).
6. Διάρκεια σύμβασης: Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή
της.
7. Οι υπηρεσίες αφορούν στην κοπή της βλάστησης, αποψίλωση, κοπή δέντρων, καθαρισμός κλπ, με
απομάκρυνση αυτών από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, που
αφενός μειώνουν ή δυσχεραίνουν την ορατότητα των οδηγών, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζουν
την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου. Επιπλέον προβλέπεται
να γίνει καθαρισμός πρανών και τάφρων από παντός είδους αντικείμενα που παρεμποδίζουν την
ομαλή απορροή των υδάτων και γενικά την καλή λειτουργία της οδού.
8. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
9. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες, από την ημερομηνία δημοπράτησης.
10. Το έργο χρηματοδοτείται, σύμφωνα με την 125374/1665/05-08-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη
Α.Μ.Θ (ΑΔΑ: ΨΞΨ77ΛΒ-ΚΔ9), με εγκεκριμένη πίστωση 74.000,00 € από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 (κωδικός υποέργου: Κ.31)
11. (CPV: 90610000-6, NUTS: EL515)
12. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.
13. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση ή μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί
καμία προσφορά, θα ορισθούν νέες ημερομηνίες όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
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