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Κάκε ενδιαφερόμενο 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Θζμα: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη μίςθωςη υδραυλικοφ εκςκαφζα 

μεγάλου βραχίονα (>18m), για τον καθαριςμό τησ Κφριασ τραγγιςτικήσ Σάφρου Τψηλή 

χοινά - Κοινόσ Αποδζκτησ (ΚΣ Τψ. χοινά - Κ.Α.) από προςχϊςεισ και αυτοφυή 

βλάςτηςη με την παράπλευρη απόθεςη αυτϊν. 

Ο Γενικόσ Οργανιςμόσ Εγγείων Βελτιϊςεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεςςαλονίκθσ – Λαγκαδά 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8.8.2016) "Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (Προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ", 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/13.7.2010) για τθν ενίςχυςθ τθσ 
διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια", 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 
3. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ/15.9.2011) "Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – 
Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)– 
Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ", όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 19/Αϋ/2.2.2014), 
 

4. Τθν 57654/2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ  
1781/Βϋ/23.5.2017) για τθ ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 
του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, 

http://www.goev-ptl.gr/
mailto:goev52@otenet.gr


 
5. Τον Κανονιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (ΚΕΥ) του Οργανιςμοφ,  

 
6. Τθν πράξθ 24/8.9.2022 κζμα 2ο του Δ.Σ. για τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτογενοφσ 

αιτιματοσ του Οργανιςμοφ (ΑΔΑΜ: 22REQ011145244), 

Ανακοινϊνει ότι προτίθεται να προβεί ςε διαδικαςία απευθείασ ανάθεςησ, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8.8.2016) "Δημόςιεσ 

υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (Προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)", για τη μίςθωςη υδραυλικοφ εκςκαφζα μεγάλου βραχίονα (>18m), 

για τον καθαριςμό τησ Κφριασ τραγγιςτικήσ Σάφρου Τψηλή χοινά  – Κοινόσ 

Αποδζκτησ (ΚΣ Τψ. χοινά - Κ.Α.) από προςχϊςεισ και αυτοφυή βλάςτηςη με την 

παράπλευρη απόθεςη αυτϊν, με κριτήριο αξιολόγηςησ την πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει τησ τιμήσ. 

Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ εν λόγω ανάκεςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 
21.576,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% (17.400,00€ άνευ ΦΠΑ), ςε βάροσ του άρκρου 
3 του κεφαλαίου 7 τθσ ομάδασ δαπανϊν 48 "Διάφορεσ δαπάνεσ" του αρικμοφ λογαριαςμοφ 
εξόδων 484 "Ανακαταςκευι ζργων" από τον πρόςκετο προχπολογιςμό εξόδων 2022 ζχει 
προβλεφκεί ςυνολικι πίςτωςθ ποςοφ 4.365.564,00€ (υπολειπόμενο ποςό 3.854.779,63€) 
για τθν κάλυψθ και αυτισ τθσ δαπάνθσ. 

Δφναται να γίνει με απευκείασ ανάκεςθ και διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 
Η παροφςα πρόςκλθςθ υπόκειται ςτουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ: 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Α. Σεχνικό αντικείμενο 

Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ προβλζπεται θ μίςκωςθ υδραυλικοφ εκςκαφζα μεγάλου 
βραχίονα (>18m), για τον κακαριςμό ςε όλο το μικοσ 2.900m του Κοινοφ Αποδζκτθ τθσ 
Κφριασ Στραγγιςτικισ Τάφρου Υψθλι Σχοινά του Τομζα Αλιάκμονα μζςθσ διατομισ 20m, 
από προςχϊςεισ και αυτοφυι βλάςτθςθ με τθν παράπλευρθ απόκεςθ αυτϊν, κακϊσ και τθσ 
ςτζψθσ εκατζρωκεν αυτισ μζςου πλάτουσ 2,5m. Επιςθμαίνεται ότι για τθν αρτιότερθ 
λειτουργία τθσ εν λόγω ςτραγγιςτικισ τάφρου κα απαιτθκεί επιπλζον εκβάκυνςθ κατ’ 
εκτίμθςθ ςτα πρϊτα 900m από τθ κζςθ ςυμβολισ τθσ ΚΣΤ Υψ. Σχοινά (Δεξιόσ Κλάδοσ) με τθν 
ΚΣΤ Υψ. Σχοινά (Αριςτερόσ Κλάδοσ) και κατάντθ.   

Β. Περιγραφή τεχνικοφ αντικειμζνου 
Κακαριςμόσ τθσ κοίτθσ τθσ ςτραγγιςτικισ τάφρου με βάκοσ που κυμαίνεται από 0,50 m  ζωσ 
0,70 m περίπου, κακϊσ και μεγαλυτζρου αυτοφ όπου απαιτείται, ςυμπεριλαμβανομζνου και 
κακαριςμοφ πρανϊν και τθσ ςτζψθσ τθσ τάφρου από αυτοφυι βλάςτθςθ (καλαμιζσ κλπ), 
χωρίσ αφαίρεςθ εδαφικοφ υλικοφ, με χριςθ υδραυλικοφ εκςκαφζα με μεγάλου μικουσ 
βραχίονα (>18m), εν ξθρϊ ι παρουςία υδάτων, με τθν παράπλευρθ απόκεςθ των προϊόντων 
κακαριςμοφ επί των αναχωμάτων. 
Στθν τιμι περιλαμβάνεται τόςο θ κακυςτζρθςθ (ςταλία) όςο και οι μετακινιςεισ του 
εκςκαφζα από κζςθ ςε κζςθ, κακϊσ και θ πρόςκετθ αποηθμίωςθ εκςκαφισ ςε ιλυϊδθ-
υδαρι, διαρρζοντα εδάφθ, θ καταςκευι προςβάςεων και άρςθ αυτϊν, όταν δεν υπάρχει 
λόγοσ για τθν φπαρξι τουσ, θ ςταλία οποιουδιποτε μθχανιματοσ που κα απαιτθκεί για 
οποιαδιποτε εργαςία προκειμζνου να επιτευχκεί ο κακαριςμόσ τθσ τάφρου και θ 



απομάκρυνςθ όλων των υλικϊν από τθν κοίτθ (χϊματα, δζντρα, καλαμιζσ και κάκε είδουσ 
αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ). 
 
   2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Στον διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα με τθ δυνατότθτα 
εκτζλεςθσ χωματουργικϊν εργαςιϊν. 
 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ είναι τα παρακάτω:  
1. Αςφαλιςτική ενημερότητα ςυμμετοχήσ ςε διαγωνιςμοφσ ςε ιςχφ, τόςο κατά τον 
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ όςο και κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι απαιτείται αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για τθν είςπραξθ εκκακαριςμζνων 
απαιτιςεων ςε ιςχφ, κατά τθν αποπλθρωμι του τιμολογίου  
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήςη εκτόσ είςπραξησ ςε ιςχφ,  τόςο 
κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ όςο και κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι απαιτείται φορολογικι ενθμερότθτα για τθν είςπραξθ χρθμάτων από 
φορείσ του Δθμοςίου Τομζα (πλθν Κεντρικισ Διοίκθςθσ) ςε ιςχφ, κατά τθν αποπλθρωμι του 
τιμολογίου. 
3. Άδεια κυκλοφορίασ – χρήςησ του μηχανήματοσ ζργου από τθν οποία να προκφπτει ότι το 
μικοσ του εν λόγω μθχανιματοσ είναι μεγαλφτερο των 18m 
4. Αςφαλιςτήριο του εν λόγω μηχανήματοσ ςε ιςχφ 
 

4. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Στον ςφραγιςμζνο Φάκελο Προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

 Η λζξθ «Προςφορά» ι θ φράςθ «Φάκελοσ Προςφοράσ», 

 Η επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

 Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, 

 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

Ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (2) ξεχωριςτοφσ φακζλουσ, 

 Τον φάκελο με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, όπωσ αναφζρονται ςτθ 
ςχετικι παράγραφο τθσ παροφςασ, 

 Τον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει 
ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο του παραρτιματοσ τθσ παροφςασ. 

Οι προςφορζσ κατατίθενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, μζχρι τη Παραςκευή 16 επτεμβρίου 
2022 και ϊρα 14:00 ςτην ζδρα του Γ.Ο.Ε.Β. (26ησ Οκτωβρίου 43, 546 27 – Θεςςαλονίκη, 
Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κζντρο “ΛΙΜΑΝΙ”, 2οσ όροφοσ, δεξιά πτζρυγα), υπόψη  
Σμήματοσ υντήρηςησ και υμπλήρωςησ Ζργων.  
Η αποςφράγιςη των προςφορϊν θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ςε μη δημόςια 
ςυνεδρίαςη εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων ημερϊν από τη λήξη του χρόνου υποβολήσ 
προςφορϊν.                               

                                                                                                            Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  
   
 
                                                                                                            Α. ΜΗΝΟΠΟΤΛΟΤ 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
Ι. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ  

ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ   

 Ε-MAIL  

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ  

Τπεύθυνος Επικοινωνίας  

 
ΠΡΟ: Γενικό Οργανιςμό Εγγείων Βελτιϊςεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεςςαλονίκησ-Λαγκαδά 
 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Κόςτοσ (€) 

 

Μίςθωςη υδραυλικοφ εκςκαφζα μεγάλου βραχίονα 

(>18m), για τον καθαριςμό τησ Κφριασ τραγγιςτικήσ 

Σάφρου Τψηλή χοινά - Κοινόσ Αποδζκτησ (ΚΣ Τψ. 

χοινά – Κ.Α.) από προςχϊςεισ και αυτοφυή βλάςτηςη 

με την παράπλευρη απόθεςη αυτϊν 

 

Φ.Π.Α. 24%  

υνολικό Κόςτοσ Τπηρεςιϊν με Φ.Π.Α. 24%  

 
Δηλϊνω υπεφθυνα ότι : 

 Αποδζχομαι όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 Η προςφορά ιςχφει για 3 μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ τθσ 
ανάκεςθσ. 
 
 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
 
 

 (Υπογραφι – Σφραγίδα) 
  
                                                     


