
 

                                                                                        
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

  

1. Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές, για  την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΑΛΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 

111.524,00 € με Φ.Π.Α.. Το έργο αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ. 1 του άρθρου 16 του 

ν.998/79 και συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: 

 Κλαδεύσεις και ασθενείς αραιώσεις  

 Καθαρισμός- Τεμαχισμός και διασκορπισμός υπολειμμάτων 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.), από τη έδρα της Υπηρεσίας μας Σκρα 1 

Αλεξ/πολη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β, ενώ η διεξαγωγή  του 

διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3669/2008.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25510 28326, FAX επικοινωνίας 25510 26412, αρμόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παπαθεοδώρου Ιωάννης.  

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-01-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα 

λήξης υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «Το σύστημα 

προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», του άρθρου 5 του ν. 3669/2008.  

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, 

εξειδικευμένες επιχειρήσεις, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από 

Δασολόγους ή Τεχνολόγους  Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ σύμφωνα με 

το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 

τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 

ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 

σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
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εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 

και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 

κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 

εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική 

άποψη. 

δ. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον ανήκουν στην Β΄, Γ΄, ή Δ΄ τάξη, σύμφωνα με τα 

άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81. 

 B. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
1
, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ.7 του ΚΔΕ όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 199 παρ. 2γ του Ν4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε 

εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 

του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 

κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή  της παρ. 9 του 

άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 

διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 

Δημοσίων Έργων.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους 

1.731,00 € και θα ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες και 30
 
ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με Ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής: 80% και Ποσοστό Εθνικής 

Συμμετοχής: 20%  

7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους 5% σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρ. 51 του ΚΔΕ και με τον Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 

4072/2012, Ν. 4093/2012, Ν. 4156/2013, Ν. 4199/2013 και ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 

157 του Ν. 4281/2014. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δ/ντή Δασών Ν. Έβρου. 

 Αλεξανδρούπολη 28-11-2014 

 Ο Δασάρχης 

 

 

 Μπακλαγής Ζαχαρίας 

 Δασολόγος με Β΄ βαθμό 

                                                
1
   Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να 

κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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