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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία (συνοπτικό διαγωνισμό του
άρθρου 117 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 117
του ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των
εργασιών του δασοτεχνικού έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ
ΕΤΟΥΣ 2021» προϋπολογισμού : 59.979,40 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους της
εγκεκριμένης μελέτης του έργου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-07-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της
Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, ΣΑΕ 584, σύμφωνα με
την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/48913/1515/20-05-2021 απόφαση. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για
τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της

κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, κράτηση υπέρ Γεωτεχνικών 6‰,
(Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%) σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ
132/Α/2006), και κάθε άλλης νόμιμης κράτησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας πρασίνου, στελεχωμένες με δασολόγο ή δασοπόνο, εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ σύμφωνα με
το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88 και που είναι εγκατεστημένα σε:
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
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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.
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
21.3 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 με το άρθρο 25 τουν.
4782/2021.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).
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδεικνύουν με σχετικές βεβαιώσεις ότι έχουν εκτελέσει
δασοτεχνικά έργα εκτιμώμενης αξίας τουλάχιστον όσης και της εκτιμώμενης αξίας του έργου ήτοι 59.979,40
ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
(π.χ. αναδασώσεις, ορεινά φυτοτεχνικά έργα, έργα αποκατάστασης δασικών
οικοσυστημάτων, ορεινά υδρονομικά, έργα δασικών φυτωρίων, έργα ορεινής αντιδιαβρωτικής προστασίας,
έργα δασικής οδοποιίας, κλαδεύσεις). Ίσης εκτιμώμενης αξίας και κατηγορίας έργα θα πρέπει νομίμως να
αποδεικνύουν και οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς. Αναλυτικά οι όροι καιν προϋποθέσεις συμμετοχής
αναφέρονται στη διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.

Η διάθεση και εκτύπωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσουν
οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το Ευρωπαϊκό Eνιαίο Έγγραφο Δημόσιας Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),
θα
πραγματοποιείται
από
την
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της
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αρχής
(http://www.apdattikis.gov.gr/), όπου θα αναρτηθούν και τα τεύχη δημοπράτησης του
διαγωνισμού, από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση αυτών και να
εκτυπώσουν αντίγραφα εφόσον επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται
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στα γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής, Αγίας Λαύρας 66, Αθήνα, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00 και έως την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού
δηλαδή έως 26-07-2021 και ώρα 13:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη
δημοπράτησης και σε έντυπη μορφή εφόσον αναλάβουν με δική τους δαπάνη την
αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών εγγράφων για την εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης στα γραφεία
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως 13:00. Μπορούν επίσης
να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο
πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα
αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους
στον ενδιαφερόμενο . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23-07-2021 η
αναθέτουσα αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό (Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής) παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 26-07-2021 .
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Απαιτείται επίσης κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επι του προϋπολογισμού
χωρίς ΦΠΑ ήτοι 1.200,00 ευρώ ( χίλια διακόσια ευρώ) για τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Σ.Α.Δ.Α.
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