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Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 437 / 81, µε αυτεπιστασία δια µικροεργολαβιών, κατά µονάδα εργασιών για την 

εκτέλεση των εργασιών 

 «Έργα και εργασίες δασικής οδοποιΐας στο ∆ασικό Σύµπλεγµα ∆αδιάς-Λευκίµης-Σουφλίου» 

του ∆ασαρχείου Σουφλίου µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιµολογίου 

της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε µε την 16474/ 17 - 6 - 2014 

απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Έβρου και την σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Σουφλίου που εγκρίθηκε µε την 

Αρ. Πρ. 13551/22-05-2014 Απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Έβρου (Α∆Α: ΒΙΙΠΟΡ1Υ-5ΞΣ) και για ύψος δαπάνης 

µέχρι το ποσό των 25.300€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%). 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράµµατος Ειδικού Φορέα ∆ασών του 

Πράσινου Ταµείου, έτους 2014, από το οποίο µας κατανεµήθηκε το ποσόν των 28.000 € µε την αριθ. πρωτ. 

110030/1985/16-05-2014 απόφαση ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ 110035/2030/20-5-2014 τροποποίησή της, ή οποιασδήποτε 

άλλη πηγή χρηµατοδότησης υπάρχει πίστωση. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σουφλίου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του 

διαγωνισµού, που ορίσθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 27112/19-12-2012 απόφαση της ∆/νσής ∆ασών Ν. 

Έβρου, την 01– 07– 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα επαναληφθεί µε 

τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 08 –07 – 2014, ηµέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δηµοσίευση. 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν : 

1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 

α.   Εγγεγραµµένες 

α1. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε εφόσον 

ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωµένες από 

∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο ή 
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α2.  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε εφόσον 

ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε∆∆Ε), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17 του Π∆ 437/81. 

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα (πρώην) Νοµαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας ή 

χωµατουργικά που νοµιµοποιούν την συµµετοχή τους. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε 

συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του Π∆ 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. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 

διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 2% της δαπάνης των δηµοπρατούµενων εργασιών 

χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τετρακόσια δώδεκα ευρώ (412 €), και απευθύνεται στο ∆ασαρχείο 

Σουφλίου. 

Φορέας επίβλεψης είναι το ∆ασαρχείο Σουφλίου. 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι ∆ασαρχείο Σουφλίου. 

Προϊσταµένη Υπηρεσία της έργου είναι η ∆/νση ∆ασών Νοµού Έβρου. 

Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να προµηθευτούν την παρούσα ∆ιακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

καθώς και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, αντί του ποσού των 5,00 € 

µε απόδειξη, από το γραφείο του Τµήµατος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Σουφλίου, 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και το αργότερο µέχρι  και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα. Γιαννούλα ∆ιαγκάκη  ∆ασοπόνος, τηλ.: 2554022656 

στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σουφλίου στην οδό Ερµού 6, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 
 

Ο ∆ασάρχης 
 
 
 

Στέφανος Ιωσηφίδης  
∆ασολόγος µε Β΄ βαθµό 
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