
 

                               
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
 

Το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοιχτή δηµοπρασία µε σφραγισµένες προσφορές µε το 
σύστηµα µειοδοσίας µόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9  του Ν.3369/2008 και τους όρους της εγκεκριµένης µελέτης για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας του δασικού Φυτωρίου 
Λαψίστας.»  προϋπολογισµού δαπάνης 72.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Πράσινου Ταµείου, Ειδικό Φορέα ∆ασών, έτους 2012. 
Η δηµοπρασία θα γίνει στις  12/ 06 / 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 

στο γραφείο Γ1 του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων (Μ. Κοτοπούλη 62, 3ος όροφος). 
Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί : 

1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1ης  τάξης  για έργα κατηγορίας Πρασίνου του Ν 2940/2001 στελεχωµένες 
µε ∆ασολόγο- ∆ασοπόνο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις…(Π.∆. 146 αρθ. 7 παρ. 3). 
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. 
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. 
δ.   Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε∆∆Ε) κάτοχοι πτυχίου Β΄ τάξεως και   άνω. 
  
2. Κοινοπραξίες 

 - Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ 
τους, 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. 

- 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.  

Εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καθορίζεται το ποσό των  χιλίων εκατόν εβδοµήντα ένα  ευρώ 
(1.171,00 €)  δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α, απευθυνόµενη προς το 
∆ασαρχείο Ιωαννίνων. 

    Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη  παρέχονται στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων µετά 
από αίτηση των ενδιαφεροµένων όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, το αργότερο µέχρι  την 7 – 6 - 2012 
(τηλ. 26510 88091 -26510 88093). 

                                                          
                                                                                          Ιωάννινα,  25  -  05   - 2012 

                                                           Η Προϊσταµένη του ∆ασαρχείου 
       

        
                             Φωτεινή  Κούτλα  

                 ∆ασολόγος µε Β΄ βαθµό 
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