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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Το Δασαρχείο Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 2.900 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ LIFE07 NAT/GR/000286 
Αποκατάσταση των δασών Ρinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης 
προσέγγισης », με προϋπολογισμό 2.026.648,45 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α & αναθεώρηση). Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία αναδασώσεις, με 
προϋπολογισμό 2.026.648,45€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία του Δασαρχείου Σπάρτης μέχρι τις 14-10-2010, 
ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2731026511, Fax επικοινωνίας 2731028785.  

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-10-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του 
Δασαρχείου Σπάρτης και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της  Υπηρεσίας 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί  μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. β 
και άρθρο 6 του Ν.3669/08). 

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

α.  Δασολόγοι κάτοχοι πτυχίου Εργολήπτου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) Δ΄ 
τάξης, εξειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ που είναι 
στελεχωμένες με Δασολόγους ή τεχνολόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ης και 
4ης τάξης, 

      
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 Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 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. 

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. 
 

4.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους και σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08, υπό τους 



όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (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 εξειδικευμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι στελεχωμένες με 
Δασολόγους ή τεχνολόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένων στην 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
Έργων. 
 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 40.532,97 
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών  κ αι 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του πρόγραμματος LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τον αριθμό 
LIFE07 NAT/GR/000286. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.2 του Ν.3669/08 απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%). 

8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαεπτά (17) μήνες. 

9. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα 
ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 Ν.3669/08). 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Περ/ρειας Πελ/σου. 
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