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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη   30 / 12 /2014 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  Αριθµ. Πρωτ.     17758 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ                             
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ Α.Υ 
∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
1. Το ∆ασαρχείο Σταυρούπολης , προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου  

«∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
19 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ    ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  ΤΟΥ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» µε προϋπολογισµό 275.000,00 € (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 

 Το έργο αποτελεί δασοτεχνικό  έργο της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.998/79  και συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : 

 Κατηγορία Πρασίνου , µε προϋπολογισµό  220.724,16  Ευρώ (∆απάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και 
Απρόβλεπτα)   

2. Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων , Τεχνική Έκθεση κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας : Σταυρούπολη Ξάνθης , Τµήµα 
Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων ,µέχρι τις 15 Iανουαρίου 2015,  ηµέρα Πέµπτη. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί  σύµφωνα µε  την αριθµ. 487/2013 απόφαση  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίωνΣυµβάσεων  «Έγκριση αναθεωρηµένων προτύπων  τευχών διακηρύξεων ∆ηµοσίων Έργων» 
(Φ.Ε.Κ 2897/τ.Β/15-11-2013). 

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25420-22218, FAX επικοινωνίας 25420-21004 , αρµόδιοι υπάλληλοι για  
επικοινωνία : κ. Τσολακίδης  Θεόδωρος και κα Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή . 

3. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. (ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών) και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις 
τιµές του τιµολογίου της Υπηρεσίας, εκφραζόµενου σε ακέραιες µονάδες επι τοις εκατό (%) του άρθρου 5 
τουΝ.3669/2008 (Κ∆Ε). 

4. Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν :   
1) Μεµονωµένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις 
 α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε του 

ΥΠ. Υποδοµών ,Μεταφορών και ∆ικτύων, εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη ,εξειδικευµένες 
επιχειρήσεις για έργα κατηγορίας Πρασίνου στελεχωµένες απο ∆ασολόγους ή Τεχνολόγους ∆ασοπονίας 
που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Κ. σύµφωνα  µε το άρθρο 7 παρ.3 του Π.∆. 146/88. 

 β. Προερχόµενες  από κράτη –µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  η του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ)  η από κράτη που  έχουν υπογράψει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.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   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 ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων(Ε.∆.∆.Ε) εφόσον ανήκουν στην ∆΄τάξη, σύµφωνα µε τα    
άρθρα 16 και 17 του Π.∆. 437/1981.. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων , των παραπάνω περιπτώσεων α,β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασµό µεταξύ τους , υπο τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του  ν. 3669 /2008 (Κ∆Ε) όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 199 παρ.2γ περ.ββ του Ν.4281/2014 και υπο τον όρο ότι κάθε  εργοληπτική 
επιχείρηση συµµετέχει  στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης 
κατηγορίας. 
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 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος.. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή  εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

5.  Για τη έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής που 
ανέρχεται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του ν.4281/2014 σε ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης εκτός Φ.Π.Α , ήτοι ύψους 4.472,00 Ευρώ(Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα δύο Ευρώ) . 
Οι εγγυητικές επιστολές δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών  και              
30 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των  προσφορών είναι εξη (6) µήνες από 
την ηµεροµηνία υποβολής τους. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο 
διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση των τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007- 
2013 (Π.Α.Α.) µε συγχρηµατοδότηση 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 δυνατότητα χορήγησης Προκαταβολής στον ανάδοχο  ύψους 10% σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008(Κ.∆.Ε)  και σύµφωνα µε τον Ν.3614/2007 όπως τροποποιήθηκε 
µε τους Ν.4072/2012 ,Ν 4093/2012,Ν.4156/2013,Ν4199/2013 όπως ισχύει σήµερα και σύµφωνα µε το 
άρθρο 157 του Ν.4281/2014 

8. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ∆ιεύθυνση ∆ασών Ξάνθης. 
9. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) µήνες και αρχίζει από την ηµέρα 

υπογραφής της Σύµβασης. 
 
 
 
 Με Ε.Γ.Γ.Α.∆.Μ.Θ 

 Ο Αναπληρωτής  ∆ασάρχης Σταυρούπολης 
 
 
 
   Τσολακίδης Θεόδωρος 
 ∆ασολόγος µε  Γ΄ βαθµό 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ο Συντάκτης             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και θΕΩΡΉΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εγκρίθηκε µε την αρ. πρωτ………………………….. απόφαση ∆/νσης ∆ασών ΞΆΝΘΗς 
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