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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Πρόχειρου Διαγωνισμού για  

«Σην εκτέλεση των υλοτομικών εργασιών στις συστάδες 46, 47α και 50α του Δημοτικού Δάσους 

Νάουσας για το έτος 2015, προϋπολογισμού 71.934,94 € (συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.)» 

 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου  

 

Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ 

 

Οδός  : Δημαρχίας 30 Νάουσα 
Σαχ.Κωδ. : 592 00 
Σηλ. : 23323 50300 
fax : 23320 24260 
E-mail : info@naoussa.gr 

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο της εργασίας  

 

Αντικείμενο είναι οι εργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή δασικών προϊόντων από το Δημοτικό 

Δάσος και πιο συγκεκριμένα την υλοτομία ιστάμενων δένδρων, την αποκλάδωση αυτών, την διαμόρφωση και τον 

τεμαχισμό τους σε συγκεκριμένες διαστάσεις καθώς και την μεταφορά αυτών μέσα από το δάσος σε σημεία 

συγκέντρωσης (δασόδρομοι, αλάνες) και την ταξινόμησή τους σε στοιβάδες. 

 

Άρθρο 3: Νομικό πλαίσιο  

 

i.  Σου Π.Δ. 410/95 «Περί εκμεταλλεύσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Δασών» 

ii.  Σου Π.Δ. από 19-11-1928 «Περί διαχειρίσεως δασών» 

iii. Σου Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» 

iv.  Σου Ν.Δ. 224/69 «Περί αντιπροσφορών» 

v.  Σου Π.Δ. 28/1980 

vi.  Σου Ν. 3463/2006 άρθρο 209 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008. 

vii.  Σην υπ„ αριθμ. 319/2014 Απόφαση Δημοτικού υμβουλίου Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός εξόδων έτους 2015 και την 204/2014 Απόφαση Δημοτικού υμβουλίου περί έγκρισης του 

Σεχνικού Προγράμματος για το 2015. 

viii. Σην υπ„ αριθμ.: 181/2015 Απόφαση Δημοτικού υμβουλίου Νάουσας και την υπ‟ αριθμ. 11844/20-05-2015 

απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.   

ix.  Σην 4/2015 σχετική μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Η.Π. Νάουσας. 



x.  Σις υπ‟ αριθμ.: 5 και 86/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση – διάθεση των σχετικών 

πιστώσεων. 

xi.  Σην υπ‟ αριθμ.: 77/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 

xii.  Σην υπ‟ αριθμ.: 78/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της σχετικής μελέτης και των 

τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 4: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης στο γραφείο της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας που βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχίας, όλες τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου, στη διεύθυνση www.naoussa.gr  όπου θα είναι αναρτημένα και 

ελεύθερα προς λήψη όλα τα σχετικά αρχεία – τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο προσφοράς. 

Σηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 23323-50344 

FAX: 2332024260, email: skodra@naoussa.gr 

Αρμόδιος υπάλληλος: κόδρα Ευμορφία 

 

Άρθρο 5: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών  

 

5.1 Ο διαγωνισμός αφορά την εκτέλεση των υλοτομικών εργασιών στις συστάδες 46, 47α και 50α του 

Δημοτικού Δάσους Νάουσας για το έτος 2015 και θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11/06/2015. Ως ώρα έναρξης παραλαβής 

προσφορών ορίζεται η 11:00π.μ. και ώρα λήξης η 11:30π.μ.. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού, στην αίθουσα του Δημοτικού υμβουλίου, στο 2ο όροφο στο δημοτικό κατάστημα, που 

βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30 στη Νάουσα, Σ.Κ. 59200. 

5.2 Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την 

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ώρα (15:00). 

5.3 Προσφορές που περιέρχονται στο δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη ημέρα  διενέργειας του 

διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά πρωτοκολλούνται και παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού πριν τη 

λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που 

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

5.4 Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 6: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 

Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τις υλοτομικές εργασίες 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

γ. υνεταιρισμοί. 

δ. Ενώσεις παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστεί, μαζί με τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας, η αντίστοιχη βεβαίωση – πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα ή το 

οικείο επιμελητήριο, η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου εξαμήνου).   

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης και 

αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η επιτροπή του 

διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή, μπορεί αιτιολογημένα να μην αποδεχθεί την προσφορά υποψηφίου παρόχου, του 

οποίου οι αντιρρήσεις-επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις. 

http://www.naoussa.gr/


Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη 

σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της 

αντίστοιχης μελέτης. 

 

Άρθρο 7: Σρόπος υποβολής - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό-Εγγύηση συμμετοχής 

 

Οι διαγωνιζόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να 

υποβάλλουν προσφορά σε τρείς (3) φακέλους εκ των οποίων: 

 

ΥΑΚΕΛΟ Α.  ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΥΑΚΕΛΟ  

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΥΑΚΕΛΟΤ Β ΚΑΙ Γ)  

ΜΕ ΣΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ – «ΠΡΟΥΟΡΑ - ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Τλοτομικές εργασίες στις συστάδες 46, 47α και 50α του Δημοτικού Δάσους Νάουσας για το έτος 

2015»  

 

ΥΑΚΕΛΟ Β. 

ΜΕ ΣΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ – ΤΠΟΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Τλοτομικές εργασίες στις συστάδες 46, 47α και 50α του Δημοτικού Δάσους Νάουσας για 

το έτος 2015» 

Περιέχει συγκεκριμένα: 

α) Εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.197,56€ που αντιστοιχεί με το 2%, χωρίς το Υ.Π.Α. επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας. 

β) Τπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως 

και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.  

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

iii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

iv. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

v. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

γ) Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

δ) Τπεύθυνη δήλωση ή οτιδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που θα αναγράφει κάθε στοιχείο και θα αποδεικνύει 

την εμπειρία και την εξειδίκευση του προσφέροντος σε ανάλογες εργασίες. 

ε) Τπεύθυνη δήλωση ή οτιδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο με το οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν 

στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή, το προσωπικό και η οργάνωση που διαθέτουν και θα 

εφαρμόσουν (συνεργεία, τεχνικό προσωπικό, εξοπλισμός, αριθμός ζώων κλπ). 

 

ΥΑΚΕΛΟ Γ 

ΜΕ ΣΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ – «ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Τλοτομικές 

εργασίες στις συστάδες 46, 47α και 50α του Δημοτικού Δάσους Νάουσας για το έτος 2015»  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μία προσφορά. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τη χαμηλότερη 

τιμή στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας. Οι τιμές θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό 



έντυπο προσφοράς, που χορηγεί ο Δήμος μαζί με τα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού. Η προσφορά δεν θα πρέπει να 

φέρει ξύσματα, μουτζούρες και διορθώσεις.  

  

Άρθρο 8: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Παρόχου  

 

Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του 

τιμολογίου της μελέτης, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ότι η προσφορά του πληροί τις 

προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την 

ίδια χαμηλότερη τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 

 

Άρθρο 9: Φρόνος ισχύος προσφορών 

 

 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα  τριών  μηνών  από 

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 10: Λοιπά στοιχεία για το διαγωνισμό 

 

10.1 Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει 

στο δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά του άρθρου 7 της παρούσας, πλην αυτών που μπορούν να 

αναζητούνται αυτεπάγγελτα. ε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και 

πιστοποιητικά ή αν από την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και τον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυμα σύναψης της 

σύμβασης, η κατακύρωση γίνεται σε συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη καλλίτερη για το φορέα 

προσφορά. Η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής του πρώτου μειοδότη στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του 

δήμου. 

10.2 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην σχετική 

μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Άρθρο 11: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

 Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης της εργασίας, 

χωρίς το Υ.Π.Α.  

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας – διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

 

  Η ολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας, ορίζεται από την ημερομηνία  υπογραφής της ύμβασης από τα 

συμβαλλόμενα μέρη έως τις 31-12-2015. Η τιμή μονάδας έχει ισχύ και παραμένει σταθερή καθ‟ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης. 

 

Άρθρο 13: Πληρωμές 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση των εργασιών με την έκδοση 

αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

 

 

 

 



Άρθρο 14: Έξοδα Δημοσίευσης 

 

 Σα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο. 

Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί : στους πίνακες ανακοινώσεων και των 

τριών δημοτικών καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Νάουσας, στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Επιμελητηρίου στη Βέροια, στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου www.naoussa.gr, και στον δικτυακό τόπο 

“ΔΙΑΤΓΕΙΑ”. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί επίσης στον εβδομαδιαίο τοπικό τύπο (σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.5 του αρ.11 του Π.Δ. 28/80 και συγκεκριμένα στην  ημερήσια νομαρχιακή  εφημερίδα ΛΑΟ. 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας 

 

 

Νικόλαος Κουτσογιάννης  

http://www.naoussa.gr/

