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        Το Τµήµα Εκτέλεσης Έργων του ∆ασαρχείου Καβάλας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε 

κλειστές προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του 3669/9 µε το σύστηµα 
µειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών σε έντυπο της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.1418/84,3263/04 και 3669/08 και του Π.∆.609/85, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του Έργου «Συµπληρωµατικές εργασίες στο 
∆ασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για τo έτος 2013». Ο προϋπολογισµός του έργου, µε Φ.Π.Α, 
ανέρχεται σε 33.931,42 Eυρώ. Εξ αυτών, ποσό 20.329,05 € αφορά τη συνολική δαπάνη 
εργασιών (συµπεριλαµβανοµένων των Γ.Ε & Ο.Ε , των απροβλέπτων δαπανών και κρατήσεων 
3.659,23 € και ποσό 6.344,90 τον Φ.Π.Α 23% ). 
    2. Οι ενδιαφερόµενοι µετά από αίτηση τους, µπορούν να προµηθευτούν το τεύχος 
δηµοπράτησης, το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, 
από τα γραφεία του ∆ασαρχείου Καβάλας το αργότερο µέχρι την 28 –  11 - 2013.  

     Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510 461-806- 807, FAX επικοινωνίας 2510 
247-043. 

          3.    Η δηµοπρασία θα γίνει την 3 – 12 - 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία του ∆ασαρχείου Καβάλας, οδός Τέρµα 
Αργυροκάστρου, ΤΚ 65 404,  Καβάλα, ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής. 

Σε περίπτωση που η δηµοπρασία για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί την ηµέρα αυτή, 
θα επαναληφθεί στις 10 – 12- 2013 ηµέρα Τρίτη την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη 
δηµοσίευση. Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις (άρθρο 22 του Ν.3669/08). 

          4.  Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:  
1.    Μεµονωµένες εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
α.    Εγγεγραµµένες   
α1.- στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

εφόσον ανήκουν στην 1η, Α1 και Α2 τάξεις για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωµένες 
από ∆ασολόγο ή Τεχνολόγο ∆ασοπονίας εγγεγραµµένο στο ΜΕΚ.  

α2.- Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων εφόσον ανήκουν στην Α΄ και Β΄ τάξη, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 
17 του Π∆ 437/81. 

 β.- Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι 
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
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γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το 
δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2.  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και 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. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρµογή της παρ.9 του άρθρου 16 του Ν. 
3669/08.(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

 
   5. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσόν των 552 Ευρώ ήτοι το 2% του   

προϋπολογισµού σύµφωνα µε το άρθρο 15 της διακήρυξης. 
   6. Το έργο χρηµατοδοτείται από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις. 

         7. Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας –  
Θράκης. 

             Προϊστάµενη Υπηρεσία του έργου είναι η ∆/νση ∆ασών Ν. Καβάλας. 
              ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το Τµήµα Εκτέλεσης Έργων του ∆ασαρχείου 

Καβάλας 
 
 

                                                                                                                              
                                         
 
 
 

                       
                                                                                                      Η ∆ασάρχης Καβάλας 
                 
 
 
                                                                                                           Ζωή Γεωργούση  
                                                                                                     ∆ασολόγος µε Β΄ βαθµό 
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