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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 Το ∆ασαρχείο Γουµένισσας προκυρήσσει ανοιχτή δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµόσιων Έργων, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Εµπλουτισµός-Ανανέωση βλάστησης περιαστικών δασών περιοχής ∆ασαρχείου 
Γουµένισσας» προϋπολογισµoύ 350.000,00 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (23%). 
 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών και συγκεκριµένα ποσό 
208520,68 € αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών, ποσό 37533,72 € αφορά τα γενικά έξοδα 
(18%), ποσό 36908,16 € αφορά τα απρόβλεπτα (15 %), ποσό 1590,29 € αφορά την αναθεώρηση 
(έως 2,5%) και το Φ.Π.Α. (23%) είναι 65.447,15 €.   
 1. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) µε ποσοστά Κοινοτικής Συµµετοχής 80% και Εθνικής Συµµετοχής 20%.   Και 
υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαµβανοµένης και της 
κράτησης 6%ο  του άρθρου 8 παρ.2 του Ν. 2342/95(ΦΕΚ208 Α) , όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 23 του Ν.3470/2006(ΦΕΚ 132 Α)   . Προβλέπεται  η χορήγηση προκαταβολής στον 
ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 51, παρ.3 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α) όπως τροποποιήθηκε 
µε την παρ. 3 του άρθρ. 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) και ισχύει. Η προκαταβολή αυτή σε 
κάθε περίπτωση δε µπορεί να υπερβεί το 10% του ολικού ποσού της αρχικής σύµβασης (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εγκ. 10/2012 της ΓΓ∆Ε του Υπ. Υ.ΜΕ.∆Ι). 

 2.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς του 
διαγωνισµού προσερχόµενοι τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ασαρχείου 
Γουµένισσας  µέχρι τις 22-5-2014. Το ολοκληρωµένο τεύχος δηµοπρατησης του έργου που 
περιλαµβάνει: την διακηρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας (τύπου Β),την τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων, την τεχνικη περιγραφή , το περιγραφικό τιµολόγιο εργασιών έργου πρασίνου,την 
ειδική συγγρφή υποχρεώσεων , το τιµολόγιο και τον προϋπολογισµό του έργου, θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της ∆ιάυγειας (http://www.diaygeia.gr).  Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά την ενοποιηµένο τύπο Β και είναι εγκεκριµένη µε την αριθµ 4638/17-4-
2014 απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Κιλκίς. Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 23430 41207, 
Fax 23430 42002, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Καρατζιάς Γεώργιος. 

 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  27-5-2014  ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. µε το 
σύστηµα υποβολής προσφορών µε επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών οµοειδών 
εργασιών µε έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επιµέρους ποσοστών εκπτώσεων επί του 

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΡ1Υ-ΝΣΡ



«Εµπλουτισµός-Ανανέωση Βλάστησης Περιαστικών ∆ασών Περιοχής ∆ασαρχείου Γουµένισσας» 

Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

τιµολογίου εφαρµογής των τευχών ∆ηµοπράτησης που εγκρίθηκε µε την µε αριθ. 4638/17-4-2014 
Απόφαση της  ∆/νσης ∆ασών Κιλκίς . 

Αν για οποιοδήποτε  λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθήσα ηµεροµηνία ή αν 
διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά  θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα 
καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε FAX πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού 
και την ίδια ώρα 10:00 π.µ. 

Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις.  

4.Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
4.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην  Α2, 1η και 2η τάξη (εκτός νοµού) 
και στην  Α2, 1η και 2η 3η (εντός νοµού) τάξη πτυχίου για έργα κατηγορίας πρασίνου  
στελεχωµένες µε ∆ασολόγους ή Τεχνολόγους ∆ασοπονίας  εγγεγραµµένους στο 
Μ.Ε.Κ. αναλόγου τάξεως πτυχίου σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.3. του Π.∆. 146/88. 

β.  Εργολήπτες που κατέχουν ειδικό πτυχίο δηµοσίων δασοτεχνικών έργων (Ε.∆.∆.Ε.) ∆΄ 
τάξεως (Π.∆ 437/81) 

γ. 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.),ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου 
στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις 
καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

δ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω γ΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

4.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασµό µεταξύ τους1, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
(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.  

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το 
ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον 
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.  

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2,  1
η
 και 2

η 
  του 

Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας πρασίνου, στελεχωµένες µε ∆ασολόγους ή Τεχνολόγους 
∆ασοπονίας που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Κ. αναλόγου τάξεως πτυχίου σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 παρ.3. του Π.∆. 146/88.µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4.5 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. 
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 5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται  η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 5.659,25 ευρώ που θα απευθύνεται στο ∆ασαρχείο Γουµένισσας και θα παρέχονται όπως 
 ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 3669/08. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές συµµετοχής θα γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µηνών και τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα 
του διαγωνισµού. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της Κοινοπραξίας στην 
περίπτωση  που ο προσφέρων είναι Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 60 ηµέρες.  

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισµό αυτές θα παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο µέχρι την 23-5-2014. 

 6. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ∆/νση ∆ασών Κιλκίς. 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό ( υποβολή προσφοράς) αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης της νοµοθεσίας 
περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων όπως αυτή ισχύει και γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες 
του έργου. 

 
 

 
 

   
      
                                                                               Ο ∆ασάρχης 

 
    
 
 

                                       Βούρτσας  Γεώργιος 
 ∆ασολόγος µε Β΄βαθµό 
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