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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Το Δασαρχείο Πολυγύρου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές, σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, για την εκτέλεση 

του έργου «Μελέτη Περίφραξης κυρίου φράγματος στη θέση Αγ. Παντελεήμονα Πανεπιστημιακού 

Δάσους Ταξιάρχη» με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Περίφραξης του κυρίου φράγματος στη θέση Αγ. 

Παντελεήμονα Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη στην περιοχή του Δήμου Πολυγύρου με 

συνολικό ποσό δαπάνης έως 20.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη) 

από τις πιστώσεις του προγράμματος Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, έτους 2016 

από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 20.000,00€ με την αριθ. πρωτ. 144933/4402/23-08-

2016 Απόφαση του Υ.Π.ΕΝ στα πλαίσια του Μέτρου 4: «Λοιπά έργα και εργασίες σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του Ν. 3208/2003) του Α.Π 2 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και 

αναβάθμιση Δασών 2016». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 8425/08-04-2015 Απόφαση (Επανάληψη στο 

Ορθό) του Αναπληρωτή Δ/ντή Δασών Χαλκιδικής, την 27 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016  

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 04 του μήνα 

Πκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 

από τους μειοδότες η 10:00 πμ) στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 

α.   στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 

εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη και για όλες τις ανωτέρω αυτών τάξεις για έργα 

κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγο ή Δασοπόνο ή 
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α2.  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 

εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη και για όλες τις ανωτέρω αυτών τάξεις 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 (πρώην) Νομαρχιακά Μητρώα για έργα 

οδοποιίας ή χωματουργικά που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους. 

δ) Εμπειροτέχνες και τεχνίτες κατάλληλης ειδικότητας οι οποίοι να διαθέτουν τα νόμιμα 

πιστοποιητικά εργασίας και επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικά με το εν λόγω έργο 

σύμφωνα με την ισχύοντα. 

2. 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.  

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός 

κοινοπρακτικού σχήματος. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς ΦΠΑ, 

ήτοι στο ποσό των τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325€) και απευθύνεται στο Δασαρχείο 

Πολυγύρου. 

Η Διακήρυξη - Συγγραφή Υποχρεώσεων και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται 

από το Δασαρχείο Πολυγύρου από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του 

Δασαρχείου Πολυγύρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου στο Δασικό 

Κτίριο και στα τηλέφωνα 2371 0 21672 – 2371 0 21671 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 
Ο Δασάρχης Πολυγύρου 

 
 
 

Πιτσόκος Ελευθέριος 
Δασολόγος 

 

ΑΔΑ: ΩΓΤΦΟΡ1Υ-ΣΜ1


		2016-09-21T10:28:00+0300
	Athens




