
        

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 
ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΔΑΩΝ 
ΣΜΗΜΑ:ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΔΑΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ           
Σαχ.Διεφθυνςη: 
Λεωφ.Γεωργικήσ χολήσ 32  
Σαχ. Κώδικασ  : 551 02 
Σηλζφωνο     :2313 309337, 2313 309 581 
FAX                 : 2313 309 540 
e-mail            :tsda@damt.gov.gr 

 
 
 
 
 
Θεςςαλονίκη 23-06-2014 
Αρ.Πρωτ. 49865 
 
ΕΡΓΟ: ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΜΤΚΗΣΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΟΤ 
ΕΛΚΟΤ  ΣΗ ΚΑΣΑΝΙΑ Ε ΚΑΣΑΝΕΩΝΕ ΚΑΙ 
ΔΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014 ΣΟΤ 
ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ, ΕΡΡΩΝ, ΗΜΑΘΙΑ  
 
 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                                                                 
«ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ                                                                                                  
ΔΑΩΝ 2014» 

                     

                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΤΞΗ  

             

       Η Δ/νςη υντονιςμοφ & Επιθεώρηςησ Δαςών , προκθρφςςει Πρόχειρο Μειοδοτικό 
∆ιαγωνιςµό, για τθν ανάδειξθ ενόσ (1) αναδόχου, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 3669/08 
και τουσ όρουσ του  τεφχουσ δθμοπράτθςθσ και  καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ εργολιπτεσ 
να υποβάλλουν προςφορά για τθν ανάκεςθ του ζργου «Τοποθζτηςη μυκητικών εμβολίων 
για τη βιολογική καταπολζμηςη του ζλκουσ τησ καςτανιάσ ςε καςτανεώνεσ και δάςη 

καςτανιάσ για το ζτοσ 2014 ςτο Νομοφσ Ξάνθησ, Σερρών, Ημαθίασ»  , με προχπολογιςμό 

41.477,38 ΕΤΡΩ, με ΦΠΑ. Σο ζργο ςυντίκεται από εργαςίεσ κατθγορίασ πραςίνου με 
προχπολογιςμό 33.721,45 ΕΤΡΩ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).  
       Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Πράςινο Σαμείο και υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που 
προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ και τθσ κράτθςθσ 6‰ του άρκρου 27 
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). Σο ζργο ζχει ενταχκεί ςτθ Δράςη 2: 
Σοποθζτηςη μυκητικών εμβολίων, του Μζτρου 4: Βιολογική Καταπολζμηςη ζλκουσ 
καςτανιάσ ςε καςτανεώνεσ και δάςη καςτανιάσ τησ χώρασ για το 2014, του  Άξονα 
Προτεραιότητασ 3: Αποκατάςταςη Δαςοκομικοφ Δυναμικοφ,  του Χρηματοδοτικοφ 
Προγράμματοσ «Προςταςία και αναβάθμιςη Δαςών 2014». Προκαταβολι δε κα 
χορθγθκεί.  
       Ο διαγωνιςµόσ κα διεξαχκεί ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ υντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ 
Δαςϊν , ςτισ  01– 07– 2014, θµζρα Σρίτθ και ϊρα 10.00 π.µ. (λιξθ επίδοςθσ προςφορϊν) 
και το ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι με ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ πάνω ςε 
ςυμπλθρωμζνο τιμολόγιο τθσ Τπθρεςίασ  τιμϊν του Ν.3669/08.  
       ε περίπτωςθ που ο διαγωνιςµόσ αποβεί άγονοσ ι αςφµφοροσ για το Ελλθνικό ∆θµόςιο 
κα επαναλθφκεί µε τουσ ίδιουσ όρουσ ςτον ίδιο τόπο και ϊρα τθν 08 –07 – 2014, θµζρα 
Σρίτθ και χωρίσ άλλθ δθµοςίευςθ.  
 το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί:  
Μεμονωμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ: 
  α.   Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήςεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τθρείται ςτθ 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόςον ανικουν ςτισ Α1, Α2, και 1θ τάξθ (εντόσ και εκτόσ Νομοφ), 
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κατθγορίασ Πραςίνου, οι οποίεσ είναι ςτελεχωμζνεσ με Δαςολόγουσ ι Σεχνολόγουσ 
Δαςοπονίασ εγγεγραμμζνουσ ςτο Μ.Ε.Κ, αναλόγου τάξθσ. (παρ.3 άρκρου 7 Π.Δ 146/1988)  
α2.   Εργολήπτεσ κάτοχοι Ειδικοφ Πτυχίου Δαςοτεχνικών Ζργων Ε.Δ.Δ.Ε  Α’ και Β’ Σάξθσ, 
(παρ.4, άρκρου 16 του Π.Δ 437/1981). 
 β. Προερχόμενεσ από κράτη - μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι από κράτθ που ζχουν υπογράψει τθν ςυμφωνία για τισ 
Δθμόςιεσ υμβάςεισ (.Δ..) του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ι που 
προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ζχουν κυρωκεί με ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου , ςτα 
οποία τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον είναι 
εγγεγραμμζνεσ ςτουσ καταλόγουσ αυτοφσ και ςε τάξθ και κατθγορία αντίςτοιχθ με τισ 
καλοφμενεσ του Ελλθνικοφ Μθτρϊου Μ.Ε.Ε.Π. 
 γ. Προερχόμενεσ από τα ωσ ανωτζρω βϋ κράτθ, ςτα οποία δεν τθροφνται επίςθμοι 
κατάλογοι αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον αποδεικνφουν ότι ζχουν εκτελζςει ζργα 
παρόμοια με το δθμοπρατοφμενο, από ποιοτικι και ποςοτικι άποψθ. 
 Κοινοπραξίεσ Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων των παραπάνω περιπτϊςεων α, β και γ ςε 
οποιονδιποτε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 16 παρ. 7 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία ςτθν ίδια κατθγορία) και υπό τον όρο ότι κάκε Εργολθπτικι 
Επιχείρθςθ κα ςυμμετζχει ςτο κοινοπρακτικό ςχιμα με ποςοςτό όχι μικρότερο του 25% τθσ 
καλοφμενθσ κατθγορίασ. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ ςυμμετοχι εργολθπτικϊν 
επιχειριςεων ςε διαγωνιςμοφσ για τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων.  
       Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 
675,00 ΕΤΡΩ και ιςχφ τουλάχιςτον 180 θμερϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 180  θμζρεσ. 

       Οι ενδιαφερόµενοι, µποροφν να προµθκευτοφν τθν παροφςα ∆ιακιρυξθ – υγγραφι 
Τποχρεϊςεων, κακϊσ και το ζντυπο τθσ οικονοµικισ προςφοράσ το οποίο δίνεται ωσ 
ακριβζσ αντίγραφο, αντί του ποςοφ των 10,00 ΕΤΡΩ, εκτόσ αν αναλάβουν τθν 
αναπαραγωγι των τευχϊν με δικι τουσ δαπάνθ και επιμζλεια , από  τθν  Δ/νςθ 
υντονιςμοφ και  Επικεϊρθςθσ Δαςϊν,  οδόσ  Λεωφ. Γεωργικισ χολισ 32 , μζχρι τισ 30-06-
2014, θμζρα Δευτζρα. Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το υπόδειγμα τφπου Βϋ 
Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ. 

       Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 2313 309337 & 2313 309581 ,FAX επικοινωνίασ 2313 
309540. Αρμόδιοι υπάλλθλοι για επικοινωνία κοσ Ναλμπάντθσ Φίλιπποσ και κα 
Μπαλιατςάκθ οφία.                                                                                                        
                                                                                                                     
                                                                                                                        Ο Δ/ΝΣΗ 

ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ& ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΔΑΩΝ 
 

                                                                                                   Δρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΪΝΑΛΗΣ 
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