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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΣΞΑΟΡ10-ΖΟΗ
AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ιστιαία,   8 - 12 - 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Aριθμ. Πρωτ: 260356
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: 342 00 Ιστιαίας
Πληροφορίες: Κ.Σκεπαστίδου

Τηλέφωνο: 2226 0 52234
e-mail: kyriaki.skepastidou@apdthest.gov.gr

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Το Δασαρχείο Ιστιαίας προκηρύσσει προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για 
την εκτέλεση του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, 
τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη ΙΣΤΙΑΙΑ 
IV – “Κατασκευή φραγμάτων βάρους”», Εκτιμώμενης αξίας  1.142.741,94 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24% ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-
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 προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.142.741,94  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αναλύεται 
ως εξής:

Άθροισμα δαπανών εργασιών: 818.431,65  €  -  Γ.Ε+Ε.Ο 18%: 147.317,7  €  –  Απρόβλεπτα 15%   
144.862,4 € – Αναθεώρηση: 32.130,19  €  -  Φ.Π.Α. 24%: 274.258,06  €. Σύνολο δαπάνης του έργου: 
1.417.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 - 12 – 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας.

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 ηλεκτρονικά 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.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών κατά ομάδες 
τιμών και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών. 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 ΣΑΕ 875.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας

(α) ΠΡΑΣΙΝΟΥ, που είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, εφόσον 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b081774544f5a995dd4742 στις 08/12/21 12:38

ανήκουν στην 1η τάξη και άνω, ή
(β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω, ή
(γ) είναι Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) εφόσον ανήκουν στην Δ΄ 

Τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81,
και που είναι εγκατεστημένα:

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.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 
32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 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 είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων 
ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών #22.854,84€#. 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.

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, 
καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται στο 
Δασαρχείο Ιστιαίας 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, 17 - 12 - 2021).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρχουσών 
μελετών, κ.λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 
2226052234 (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Σελίμης Γεώργιος και κα. Σκεπαστίδου Κυριακή). Επίσης, 
αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Θ.Στ.-

Ελλάδας
2. Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας –Τ.Κ. 34 132 Χαλκίδα
3. Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού- Τ.Κ. 342 00, Ιστιαία
4. Δασαρχείο Χαλκίδας - Χαϊνά 97, Τ.Κ. 34100,  Χαλκίδα
5. Δασαρχείο Λίμνης - Τ.Κ. 34005, Λίμνη
6. Δασαρχείο Αλιβερίου - Τ.Κ. 34500, Αλιβέρι
7. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Νίκης 4, Τ.Κ. 10563 Αθήνα
    e-mail: dscience@central.tee.gr
(Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του)

8. Γραμματεία (για την ανάρτηση στον Πίνακα ανακοινώσεων 
της Υπηρεσίας)

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Ιστιαίας

Γεώργιος Σελίμης
Δασοπόνος
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