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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
 ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 1.1. Αντικείμενα της προκήρυξης είναι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση 

εργασιών που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία του εκτροφείο ορεινής 

πέρδικας της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος στη Σήμια Δήμου 

Ιστιαίας – Αιδηψού Εύβοιας μετά την πυρκαγιά της Β. Εύβοιας. 

 1.2. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά που 

συγκεντρώνει τα απαραίτητα εχέγγυα, λαμβανομένης υπόψη της ποιότητας του 

εξοπλισμού καθώς και την οικονομικότητα της προσφοράς συγκριτικά με τις 

τεχνικές λύσεις και την βέλτιστη κατασκευαστική προσέγγιση που προτείνονται για 

την αντιπλημμυρική  προστασία εκτροφείου. 

 1.3. Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τη διαδικασία σε 

οποιονδήποτε συμμετέχοντα σε αυτή, κατά την απόλυτη κρίση της  ή να την κηρύξει 

απρόσφορη, χωρίς από το γεγονός αυτό να προκύπτει οποιαδήποτε αποζημίωση 

στον οποιονδήποτε συμμετέχει στο διαγωνισμό.  

 1.4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εταιρείες οι οποίες 

διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και αναλαμβάνουν ανάλογα έργα.  

1.5 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές που θα 

απευθύνονται στην υλοποίηση του συνολικού έργου και όχι σε τμήματα αυτού. 

Πέρα της ανωτέρω υποχρέωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, τόσο στο 



φάκελο της τεχνικής προσφοράς, όσο και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς, 

να πραγματοποιήσουν αντίστοιχα περιγραφή και κοστολόγηση των έργων.  

1.6 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν συμβάσεις ανάλογων 

έργων που έχει επιτελέσει με επιτυχία, καθώς και να εκθέσουν τον εξοπλισμό που 

θα χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή των έργων που έχει προτείνει.  

1.7. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

                   

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Γενική περιγραφή 
 
2.1. Εκτίμηση ροών.  

  Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέσει πρόταση εκτίμησης των ροών των 

κατακρημνισμάτων,  σε συνάρτηση με την μέγιστη παροχής τους, στην ευρύτερη 

περιοχή επηρεασμού της θέσης του εκτροφείου μετά τις πυρκαγιές.  

2.2. Διατύπωση αιτιολογημένων προτάσεων  

Ο ενδιαφερόμενος θα διατυπώσει συγκεκριμένες και αιτιολογημένες προτάσεις 

που θα αφορούν κατασκευαστικά τεχνικά έργα (όπως π.χ.  αντιπλημμυρική τάφρο) 

για την προστασία του εκτροφείου  από τα μελλοντικά κατακρημνίσματα. Τα 

τεχνικά έργα θα είναι ανάλογα του μεγέθους και της έκτασης του γηπέδου του 

εκτροφείου, ώστε να εξασφαλίζουν μακροχρόνια το εκτροφείο από τις πλημμύρες. 

2.3. Κατασκευή έργων 

Ο ενδιαφερόμενος θα περιγράψει με ακρίβεια τα τεχνικά έργα που θα προτείνει, 

την θέση κατασκευή τους και το αναμενόμενο όφελος. Για τον λόγο αυτόν θα 

πρέπει να κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την κατασκευή ανάλογων έργων 

καθώς και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή τους.  

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υπεύθυνη Δήλωση, του Ν.1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι: 

α)  αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης 



γ) Εάν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως την ημέρα της 

αποσφράγισης των προσφορών, τότε ο εκπρόσωπος του πρέπει να προσκομίσει και 

εξουσιοδότηση που να του δίνει το δικαίωμα να παραβρεθεί στο διαγωνισμό. 

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 4.1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται 

από το απαραίτητο επεξηγηματικό υλικό που θα αφορά την εκτίμηση των ροών των 

κατακρημνισμάτων, και την πρόταση συγκεκριμένων κατασκευαστικών έργων 

καθώς και του τρόπου κατασκευής τους (σχέδια, περιγραφές, κλπ). 

 4.2. Οι τιμές στην προσφορά (μονάδας και συνολικές) πρέπει να 

εκφράζονται σε ΕΥΡΩ   

          4.3. Στην προσφορά θα αναφέρεται ο Φ.Π.Α. χωριστά από τις τιμές της 

προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις 

τιμές. 

 4.4. Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 

ημερών από την επομένη της  λήξης του διαγωνισμού. 

 4.5. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης των 

έργων καθώς πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός και σε καμία περίπτωση να 

ξεπερνά τις 40 ημέρες υλοποίησής της από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αν 

κάποια  προσφορά αποκλίνει ουσιωδώς από τον ανωτέρω χρόνο είναι δυνατόν 

κατά την ελεύθερη κρίση της Ομοσπονδίας να μην προτιμηθεί έστω και αν 

παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον. 

 4.6. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν παραπάνω της μιας 

οικονομικές προσφορές εφόσον αφορούν διαφορετικά έργα που πληρούν όμως τις 

προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης. 

4.7. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις. 

 4.8. Οι προσφορές πρέπει να έχουν κατατεθεί ή να έχουν αποσταλεί με 

συστημένη επιστολή και να έχουν παραληφθεί στα γραφεία της Δ΄ Κυνηγετικής 

Ομοσπονδίας, Φωκίωνος 8 & Ερμού, στην Αθήνα, μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 

2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. 

 4.9. Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο με 

την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 



ΕΛΛΑΔΑΣ" - "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΙΑ ", στον οποίο 

εξωτερικά θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) 

 4.10. Δεν θα ληφθούν υπόψη οι προσφορές που υποβλήθηκαν στην 

Ομοσπονδία ή παραλήφθηκαν από την Ομοσπονδία μετά την 15/9/2021 και ώρα 

14:00. 

 4.11. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 15/9/2021 και ώρα 14.30 στα 

γραφεία της Ομοσπονδίας, στην οδό Φωκίωνος 8 & Ερμού στην Αθήνα. 

          4.12. Αποκλείονται από την διαδικασία όσοι από τους ενδιαφερόμενους  δεν 

υπέβαλαν πλήρη τα δικαιολογητικά ή και δεν έχουν συντάξει τις προσφορές κατά τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη.  

 

5. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η καταβολή του τιμήματος προς τον προμηθευτή που θα επιλεγεί, θα γίνει  

μετά την ολοκλήρωσή των έργων, αφού διαπιστωθεί η άριστη κατασκευή και 

λειτουργία τους.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση παραστατικού (τιμολογίου) ως 

ορίζει ο Φορολογικός Κώδικας Βιβλίων-Στοιχείων.   

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει την υλοποίηση των έργων 

πέραν του χρόνου που έχει δηλώσει στην προσφορά του, η ομοσπονδία δικαιούται 

στην είσπραξη τόκων υπερημερίας με βάση το νόμιμο επιτόκιο στο σύνολο της 

αξίας του συνολικού έργου που δεν έχει εμπρόθεσμα παραδοθεί. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 
 
 


