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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το ∆ασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισµό, µε το σύστηµα µειοδοσίας µόνο
πάνω στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του Άρθρου 126 του
Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καλλιέργεια δηµόσιων δασικών
φυτωρίων Σερρών-Χρυσοπηγής-Στρυµόνα» (CPV: 77231800-6) σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη
∆ηµοπρασίας που εγκρίθηκε µε την  9841/27-06-2017 Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Σερρών. 

  Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 49.973,67 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι 18/07/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 

π.µ.  

∆εν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στην δηµοπρασία
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής υπάρχουν. 

Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα
ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες
ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της
σύµβασης και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών
ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που:  

i) Είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα
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κατηγορίας πρασίνου πρασίνου και οι οποίες είναι στελεχωµένες µε ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο
εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ. αναλόγου τάξης (Άρθρο 7 Π.∆. 146/88) και  

ii) Είναι εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.) µε πτυχίο Α΄ και Β΄
τάξης (άρθρο 16-20 του Π.∆. 437/81) και

iii) Που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) 

σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων. 

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης., 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του

άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού
µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Ειδικές προδιαγραφές υπάρχουν. Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά
είναι µέχρι 18/01/2018. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηµατοδότηση
βαρύνει τις πιστώσεις των ∆ηµοσίων Επενδύσεων και η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά ή εφάπαξ.  

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 

2321039126, fax:2321046262, από τους αρµόδιους υπαλλήλους ∆ήµητρα Γατίδου &. Νικόλαο
Ματθαίου στο τµήµα Ε.∆.Ε. ∆ασαρχείου Σερρών, Τέρµα Οµόνοιας, Τ.Κ.62125, Σέρρες.  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ                                                                             Σέρρες, 04/ 07 /2017

1) ∆ιεύθυνση ∆ασών Συντονισµού &                                           Ο∆ασάρχης Σερρών
Επιθεώρησης ∆ασών
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32

ΤΘ 22487                                                                                      Κωνσταντίνος Ζάββος
 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                           ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό
2)∆ιεύθυνση ∆ασών Σερρών                    

62125 ΣΕΡΡΕΣ       
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Β. ΓΙΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1) Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε. 

Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας
Βενιζέλου 55 

65403 ΚΑΒΑΛΑ
2)∆ήµο Σερρών
62100 ΣΕΡΡΕΣ

(Με την παράκληση για τη δηµοσίευση και
την αποστολή αποδεικτικού) 
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