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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΑΟΚΟΜΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΡΑΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ 

Γπάζη 1 

Βεληίυζη ηυν ζςνθηκών ππόλητηρ για ηην ανηιπςπική πποζηαζία ηυν δαζών και ηυν δαζικών 

εκηάζευν και αποκαηάζηαζη δαζών και δαζικών εκηάζευν πος έσοςν ςποζηεί καηαζηποθέρ κςπίυρ 

από ηιρ πςπκαγιέρ 

 

             Η πίζηωζη πποέπσεηαι από ηο Ππόγπαμμα "Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Ελλάδαρ 
2007 - 2013" με ποζοζηό ζςγσπημαηοδόηηζηρ 83% από ηο Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 17% από 
Εθνική Δαπάνη (2012ΣΕ08280092  ΟΠΣΑΑ 175259) 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 

         ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ 

 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

1
 ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

ηηρ ππάξηρ: 

 «ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΓΑΟΤ  ΑΜΠΔΛΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ  
ΠΛΧΜΑΡΙΟΤ» 

 
1. Ο Γήκνο Λέζβνπ2, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΥΔΓΙΟ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΓΑΟΤ  ΑΜΠΔΛΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ  ΠΛΧΜΑΡΙΟΤ» 3, κε 

                                                 
1
 Η πεξίιεςε απηή πεξηέρεη ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα δηαγσληζκνχο έξγσλ κε πξνυπνινγηζκφ θάησ ηνπ νξίνπ 

εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 2004/18. Γηα έξγα κεγαιχηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ εθαξκφδεηαη ην ππφδεηγκα ηνπ ζρεηηθνχ 
παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο. 

2
 Αλαθέξεηαη  ν Σίηινο ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 1 ηεο Γηαθήξπμεο: π.ρ. Η Γ/ζε  

…………... ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔΥΩΓΔ/ΓΓΓΔ, ή ε ΓΣΤ ηεο Ν.Α ………, ή ε ΣΤΓΚ ηνπ Ννκνχ …………γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
Γήκνπ…………….., θιπ. 

3
 Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο. 



πξνυπνινγηζκφ 932.400,97 ΔΤΡΧ (με αναθεώπηζη και ΦΠΑ). Σν έξγν απνηειεί δαζνηερληθφ 
έξγν ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.998/79 θαη ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 
εξγαζηψλ: α) θαηεγνξία Οδνπνηία, κε πξνυπνινγηζκφ 744.067,12€ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ 
θαη απξφβιεπηα), β) θαηεγνξία Οηθνδνκηθά, κε πξνυπνινγηζκφ 23.408,70€ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ 
θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα) θαη γ) θαηεγνξία Πξαζίλνπ, κε πξνυπνινγηζκφ 17.223,95€ (δαπάλε 
εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα) .4 
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ  ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απφ ην Σκήκα 
Γεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ (3νο φξνθνο, Δι. Βεληδέινπ 13-17) έσο θαη ηελ 24-12-2014 εκέξα 
Σεηάξηε, ελψ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π) ζα 
αλαξηεζνχλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.mytilene.gr., επηινγή πξνθεξχμεηο). 
Μπνξνχλ επίζεο λα αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα. 
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ππφδεηγκα ηχπνπ Β. 
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν: 22513-50557, FAX επηθνηλσλίαο : 22513-50508,  αξκφδηα ππάιιεινο 
γηα επηθνηλσλία : Σζαπψλε Μαξία. 
3. Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζηιρ 30-12-2014, ημέπα ηηρ εβδομάδορ Σπίηη θαη ψξα 9.30 π.κ. 
έσο 10.00π.κ. (ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ) θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη 
με επί μέποςρ ποζοζηά έκπηυζηρ θαηά νκάδεο νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ επί κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3669/2008 πάλσ 
ζε ζπκπιεξσκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν «ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΓΑΟΤ  ΑΜΠΔΛΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ  ΠΛΧΜΑΡΙΟΤ» 
5. 
4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί  
4.1.             Μεμονυμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:  :   

α1.Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζευν (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη 
ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ 2ε ηάμε θαη άλσ κε έδξα 
νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα, εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΠΡΑΙΝΟΤ 
ζηειερσκέλεο απφ Γαζνιφγνπο ή Σερλνιφγνπο Γαζνπφλνπο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Κ. 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ3 ηνπ ΠΓ 146/886  

α2. Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζευν (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη 
ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ 2ε ηάμε θαη άλσ κε έδξα 
νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ 

β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάηη - μέλη ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο 
Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , 
ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη 
εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο 
θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα 
παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

              δ.  Δξγνιήπηεο Γεκνζίσλ Γαζνηερληθψλ Έξγσλ (ΔΓΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο    
                   Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, εθφζνλ αλήθνπλ ζηε Γ΄ ηάμε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16 θαη     
                   17 ηνπ ΠΓ  437/81. 
4.2  Κοινοππαξίερ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ 

ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο7, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ 
ΚΓΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 199, παξ. 2 γ πεξ. ββ) ηνπ Ν. 4281/20148 

                                                 
4
 Σίζεληαη νη θαηεγνξίεο ηνπ έξγνπ καδί κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα 

ηελ νξζή θιήζε ησλ πηπρίσλ. 

5
 Π.ρ. κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ 609/85 ή κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά ην άξζξν 7 ηνπ π.δ 

609/85 θ.ν.θ. 

6
     Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 

επηρεηξήζεσλ γξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ  (βιέπεηε άξζξα 105 θαη 106 ηνπ ΚΓΔ). ηελ πεξίπησζε απηή λα 
ηίζεηαη ε αληίζηνηρε πξφβιεςε.  

7
Αλ ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπξαθηνχλ κε 

επηρεηξήζεηο ησλ ππνινίπσλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ (βιέπ. άξζξν 106 παξ. 1 ηνπ ΚΓΔ). 

 

http://www.mytilene.gr/


(Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα 
ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο 
θαινχκελεο θαηεγνξίαο.  

4.3 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ. Σν 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη 
απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα, δελ 
επεξεάδεηαη ην θχξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. Καηεγνξία 
εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο 
αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.  

4.4 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε 1ε ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. 
γηα έξγα θαηεγνξίαο ΠΡΑΙΝΟΤ ζηειερσκέλεο απφ Γαζνιφγνπο ή Σερλνιφγνπο 
Γαζνπφλνπο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Κ. κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 
16 ηνπ ΚΓΔ (αναβάθμιζη οπίος ιφγσ θνηλνπξαμίαο)9. 

                    Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε 1ε ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. 
γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 
ΚΓΔ (αναβάθμιζη οπίος ιφγσ θνηλνπξαμίαο 

4.5              Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο 
θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε 
ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

5.  Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 16.075,88    
ΔΤΡΩ θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 210 εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο 
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180 εκέξεο. 
6.  Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 
2007-2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν κε πνζνζηφ Κνηλνηηθήο 
πκκεηνρήο 83% θαη Πνζνζηφ Δζληθήο πκκεηνρήο 17% (θσδηθφο ΑΔ 2012Δ08280092 θαη 
θσδηθφο ΟΠΑΑ 175259) 10.  
Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο ζην αλάδνρν χςνπο 10% ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
αξζ. 51 ηνπ ΚΓΔ θαη ζχκθσλα κε ην Ν. 3614/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Ν.4071/2012, 
Ν.4093/2013, Ν.4156/2013, Ν. 4199/2013 θαη φπσο ηζρχεη ζήκεξα11. 
Η πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ είλαη (7) κήλεο. 
7.  Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηνλ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ12. 
 
          

 

                                                                                                           Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ  

 

 

                                 ΠΤΡΙΓΧΝ ΓΑΛΗΝΟ 

 

 
 
 

 
 
 

 

                                                 
9
Η πεξίπησζε απηή ηίζεηαη κφλν αλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ δηθαηνινγείηαη. 

10
 Αλαγξάθεηαη ε πεγή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

11
 Γηαγξάθεηαη ην κε ηζρχνλ. 

12
 Αλαγξάθεηαη ε αξκφδηα Πξντζηακέλε Αξρή. 


