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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ  Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.  Η  Δ/νση  Δασών  Ν.  Πιερίας,  προκηρύσσει  τακτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου
«Αντιπυρική  Προστασία  και  οδοποιία»  σύμφωνα  με  την  μελέτη    «Βελτίωση  –  Συντήρηση  του  δασικού
αντιπυρικού  δικτύου και λοιπών έργων για το 2016 των δημόσιων δασών του Ν. Πιερίας» με προϋπολογισμό
μέχρι του ποσού των 42.000,00€, (με Φ.Π.Α.). 
2.  Οι  ενδιαφερόμενοι,  μπορούν  να  προμηθευτούν  την  παρούσα  Διακήρυξη  –  Συγγραφή  Υποχρεώσεων,
αποκλειστικά  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  καθώς  και  το  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς  το  οποίο  δίνεται
πρωτότυπο αντί του ποσού των 10 €,  με απόδειξη,  από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών
Έργων της Δ/νσης Δασών Ν. Πιερίας, οδός Ηπείρου 10, Κατερίνη (τηλέφωνα : 23510 45483, 23510 45484,
2313309732),  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  και  το  αργότερο  μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  του
διαγωνισμού.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   05-07-2016,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με την υποβολή ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σε
έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία  μας. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και
ώρα την 12-07-2016, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
   Ι. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :
     α.   Εγγεγραμμένες
         α1. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. οποιασδήποτε

τάξης πτυχίου (εντός και εκτός νομού) για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες με δασολόγους
ή τεχνολόγους δασοπονίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. (αρθ. 7 παρ.3 Π.Δ. 146/1988).

          α2.  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. οποιασδήποτε
               τάξης πτυχίου (εντός και εκτός νομού) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
       β.  Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, σύμφωνα με  
           τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81.
       γ.  Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα οδοποιίας ή 
           χωματουργικά που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους.
    ΙΙ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε    
         συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του ΠΔ 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια 
         κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
        ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
    ΙΙΙ.  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού  
          σχήματος.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  680,00  ΕΥΡΩ και ισχύ
όχι μικρότερη των 60 ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 60 ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2016.    
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας
     

                                                                                                    Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

 Γεώργιος Χ. Μαυρίδης
                                                                        Δασολόγος 
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