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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Δασαρχείο Λίμνης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία (Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου
117 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το
σύστημα οικονομικής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης (άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.
4782/2021 ισχύει) για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του δασοτεχνικού έργου:
«Αντιπυρική προστασία (καθαρισμοί-κλαδεύσεις-φρυγανεύσεις και θρυμματισμός
των υπολειμμάτων καθαρισμών) κατά μήκος κεντρικών δασικών δρόμων του Δημοσίου
Δάσους Παπάδων, περιοχής Δασαρχείου Λίμνης», εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 € (πλέον
Φ.Π.Α. 24%) που αναλύεται ως εξής:
Άθροισμα δαπανών εργασιών: 17.745,00 € - Γ.Ε+Ε.Ο 18%: 3.194,10 € – Απρόβλεπτα
15% 3.140,87 € – Αναθεώρηση: 113,58 € - Φ.Π.Α. 24%: 5.806,45 €. Σύνολο δαπάνης του
έργου: 30.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/0808-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τους όρους του τεύχους
της αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03 - 08 – 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα
λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα
καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
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Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.
Κριτήριο για την ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους
2021 σύμφωνα με: α) την αριθμ. ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/57075/1798/15-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΚΩ4653Π8ΡΦ4) Απόφαση του ΥΠΕΝ και β) την αριθμ. 12358/16-06-2021 (ΑΔΑ: 6Ζ7ΤΟΡ10-8ΧΣ) Απόφαση
της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ που
είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη
και άνω.
α2. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) εφόσον ανήκουν στην Α΄
και Β΄ Τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81.
και που είναι εγκατεστημένες:
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 ΣΔΣ, 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.
Ο 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, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Δεν 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).
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται στο Δασαρχείο Λίμνης κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής της δημοπρασίας χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού (ημέρα
Παρασκευή, 30-07-2021).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1(α) του άρθρου 72
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών
#483,87€#. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα
(30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των
υπαρχουσών μελετών, κ.λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, τηλ.: 2227029107, 2227031218 (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ζίγκηρης Σπύρος).
Επίσης, αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της
Α.Δ.Θ.Στ.-Ελλάδας
2. Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας –Τ.Κ. 34 132 Χαλκίδα
3. Δήμο Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας - Τ.Κ. 340 05,
Λίμνη
4. Δασαρχείο Χαλκίδας - Χαϊνά 97, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα
5. Δασαρχείο Ιστιαίας - Τ.Κ. 35200, Ιστιαία
6. Δασαρχείο Αλιβερίου - Τ.Κ. 34500, Αλιβέρι
7. Γραμματεία (για την ανάρτηση στον Πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας)
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