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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  -  ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 ………………………… 

Τμήμα           : Δασοτεχνικών Έργων 

Ταχ. Δ/νση    : Χαϊνά 97 

Τ.Κ.               : 34100 Χαλκίδα 

Πληροφορίες : Κων/νος Παλαιολόγος 

                        Ολυμπία Αποστόλου 

Τηλέφωνο      : 22210-84444, 84484 (εσ 209) 

FAX               : 22210-84893  

e-mail: kostas.palaiologos@apdthest.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Χαλκίδα   15-11-2020 

Αριθ. Πρωτ.:  213835 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  

 

Πίνακας Διανομής 

 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

 

 

 

 

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

 

       Το Δασαρχείο Χαλκίδας διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), για την επιλογή αναδόχου με το σύστημα προσφοράς, την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής του τιμολογίου της μελέτης, 

άρθρο 95 παρ. 2 εδ. β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), για την εκτέλεση του 

δασοτεχνικού έργου: Υποέργο 2
ο
 «Κατασκευή Αντιδιαβρωτικών – Αντιπλημμυρικών έργων 

καμένων εκτάσεων 2019, περιοχής λεκάνης ρέματος Μακρυμάλλης, Οικισμού 

Μακρυμάλλης της Δ.Κ. Ψαχνών του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων περιοχής ευθύνης 

Δασαρχείου Χαλκίδας»,  προϋπολογισμού δημοπράτησης 85.000,00 €  και αναλύεται σε: 

Άθροισμα δαπανών εργασιών: 49.551,95 €  -  Γ.Ε+Ε.Ο 18%: 8.919,35 €  –  Απρόβλεπτα 

15%:   8.770,70 € – Αναθεώρηση: 1.306,39 € - Φ.Π.Α. 24%: 16.451,61 €. Σύνολο δαπάνης 

του έργου: 85.000,00 €. 

      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 σήμερα και με τους όρους του 

τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. ΕΣΗΔΗΣ  93821 

 

              Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικά του Φακέλου 

Προσφοράς ορίζεται η  11 / 12 / 2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ. 

 

         Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 17-
12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ. 
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       Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά 

την ορισθείσα ημερομηνία ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 

ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους 

προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 

ημέρες πριν την νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο 

«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αν και στη νέα 

αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 

προσφορές. Μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν αναγράφοντας ποσοστό έκπτωσης επί του 

τιμολογίου της μελέτης. 

Κριτήριο για την ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), άρθρο 95 παρ. 2β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-

08-2016). 

       Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 

στη ΣΑΕΠ 866, «Έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 ΣΑΕΠ 

866, Κωδικός Έργου 2019ΕΠ86600004 της ΣΑΕΠ 866 έτους 2020, «Έργα Πρόληψης και 

Αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2019, στις περιοχές 

του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Π.Ε. Ευβοίας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας»» 

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 42374/29-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΜΘΝ46ΜΤΛΡ-Λ4Α) Απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το ποσό των 1.659.495,38 €»,  εκ των οποίων με 

το ποσό των 85.000,00  ευρώ για την κατασκευή του έργου (2
ο
 Υποέργο): «Κατασκευή 

Αντιδιαβρωτικών – Αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2019, περιοχής λεκάνης 

ρέματος Μακρυμάλλης, Οικισμού Μακρυμάλλης της Δ.Κ. Ψαχνών του Δήμου Διρφύων - 

Μεσσαπίων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χαλκίδας».        
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών: 

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 Πρασίνου που είναι 

στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη  και 

άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

α2. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) εφόσον ανήκουν στην Β΄, Γ΄ και 

Δ΄ Τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81. 

α3.  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για έργα Πρασίνου που είναι στελεχωμένες 

με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, εφόσον το όριο τους είναι ανώτερο του 

προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ.  

Και 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. 

       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, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό Χιλίων 

τριακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ #1.371,00 €#. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 

φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
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υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση . Η εγγύηση 

συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την 

ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι και τις 11 / 07 / 

2021, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.        

       Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά, μέσω της  

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της εν λόγω διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο του υποσυστήματος. 

       Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή  των δικαιολογητικών, 

προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

       Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεά ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της 

πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στη ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον 

διαθέτει). ΕΣΗΔΗΣ  93821 

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των 

υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Χαλκίδας, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 22210 84444 (εσωτ. 209) (αρμόδιοι υπάλληλοι: Κων/νος 

Παλαιολόγος και Ολυμπία Αποστόλου). Επίσης, αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με 

δαπάνες και φροντίδα τους. 

      Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας. 

 

 

Ο Δασάρχης Χαλκίδας 

 

 

Γεώργιος Θαλασσινός 

Δασολόγος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

1. Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. Σωκράτους 111 –Λάρισα            

ΤΚ 413 36   

2. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. Τσιμισκή 5 Λάρισα  Τ. Κ 41222  

3. Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας - Ενταύθα 

4. Δασαρχείο Αλιβερίου - Αλιβέρι Τ.Κ. 34500 (Με αποστολή σε εμάς αποδεικτικού ανάρτησης). 

5. Δασαρχείο Ιστιαίας - Ιστιαία Τ.Κ. 34200  (Με αποστολή σε εμάς αποδεικτικού ανάρτησης). 

6. Δασαρχείο Λίμνης -  Λίμνη Τ.Κ. 34005  (Με αποστολή σε εμάς αποδεικτικού ανάρτησης). 

7. Δασαρχείο Θηβών - Αγ. Φωτεινή Μοσχοπόδι Θηβών Τ.Κ. 32200 (Με αποστολή σε εμάς 

αποδεικτικού ανάρτησης). 

8.  Δήμο Χαλκιδέων - Χαλκίδα 34100 (Με αποστολή σε εμάς αποδεικτικού ανάρτησης). 

9. Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων - Ψαχνά Τ.Κ. 34400 (Με αποστολή σε εμάς αποδεικτικού  

     ανάρτησης). 

10. Δασονομείο Ψαχνών - Ψαχνά Τ.Κ. 34400 (Με αποστολή σε εμάς αποδεικτικού ανάρτησης). 

11. Γραμματεία (για την ανάρτηση στον Πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και αποστολή 

αποδεικτικού). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ   

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   

Ταχ. Δ/νση    : Χαϊνά 97 

Τ.Κ.               : 34100 Χαλκίδα 

Πληροφορίες : Κων/νος Παλαιολόγος 

                        Ολυμπία Αποστόλου 

Τηλέφωνο      : 22210-84444 

FAX               : 22210-84893 

e-mail:  kostas.palaiologos@apdthest.gov.gr       

 

 

ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 

1. Εφημερίδα «Ευβοϊκός Τύπος» - Τσιριγώτη 15 

Χαλκίδα 34100 (Ημερήσια). 

  

2. Εφημερίδα «Καθημερινή Εύβοια» - Τσιριγώτη 29 

Χαλκίδα 34100 (Ημερήσια) 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ 

 

 

1. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Αντιδιαβρωτικών – 

Αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 

2019, περιοχής λεκάνης ρέματος Μακρυμάλλης, 

Οικισμού Μακρυμάλλης της Δ.Κ. Ψαχνών του 

Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων περιοχής ευθύνης 

Δασαρχείου Χαλκίδας». 

2. Να δημοσιευθεί σε ένα (1) φύλλο. 

3. Η καταχώρηση να πραγματοποιηθεί μέχρι 20-

11-2020 
4. Στοιχεία Νο 6-8 

4. Μετά την καταχώρηση να μας στείλετε  δύο 

(2) φύλλα των εφημερίδων της δημοσίευσης και 

μαζί το τιμολόγιο. 

5. Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει από τον 

ανάδοχο του έργου.  

     

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΑΣ 

 

 

1.  Να εκδώσετε τιμολόγιο στο όνομα της Υπηρεσίας 

     Δασαρχείο Χαλκίδας Χαϊνά 97- 34100 Χαλκίδα 

     ΑΦΜ: 998019451  -  ΔΟΥ: Β΄ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

 

2. Το τιμολόγιο να το στείλετε στην υπηρεσία μας και 

στο φάκελο να γράψετε υπόψη κ. Παλαιολόγου 

Κων/νου. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για μία, δύο, τρεις φορές όλα τα τιμολόγια 

θα εξοφληθούν από το Δασαρχείο Χαλκίδας. 

 

 

Αν για την πληρωμή είναι υπεύθυνη η Υπηρεσία μας θα πληρωθείτε με δική μας φροντίδα, αν είναι ο 

ανάδοχος - μειοδότης θα έρθει πριν υπογράψει την πληρωμή του στον 1
ο
 λογαριασμό να σας πληρώσει και 

να του δώσετε την εξοφλητική απόδειξη στην οποία να αναγράφεται το όνομα της Υπηρεσίας μας και εντός 

παρενθέσεως το όνομα του αναδόχου του έργου. 

 

 

Ο  ΔΑΣΑΡΧΗΣ  

 

 

Γεώργιος  Θαλασσινός 

Δασολόγος  
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