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Βελτίωση βατότητας Δασικού  δρόμου
 « Δρέβενο-Πλαγιά»
Ενάριθμου έργου 2012ΣΕ08280007
Κωδ. Ο.Π.Σ.Α.Α.:175426 Σ.Α.Ε.0828 του ΥΠΑΑΤ

Βελτίωση βατότητας Δασικού  δρόμου
  « Δρέβενο-Πλαγιά»

225.280,00 € (με Φ.Π.Α)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό  Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
-Π.Α.Α. 2007-2013

Ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής: 95%
Ποσοστό εθνικής συμμετοχής:  5%

                            

Ταχ. Δ/νση: Γουμένισσα
Ταχ. 
Κώδικας:

61 300

Πληροφορίες: Γ. Κόιου
Τηλέφωνο: 2343 041207
Fax: 2343 042002
E-mail: das-gou@damt.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Δασαρχείο Γουμένισσας προκυρήσσει ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις 
που διέπουν την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Βελτίωση  βατότητας  δασικού   δρόμου  ¨Δρέβενο-Πλαγιά¨» συνολικού  προϋπολογισμoύ 
225.280,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (23%).
            Το έργο συντίθεται  από τις  ακόλουθες  κατηγορίες εργασιών και συγκεκριμένα (Α) 
Χωματουργικά  ποσό  2.880,20€,  (Β)  Τεχνικά  έργα  ποσού  18.736,18€,  (Γ)  Οδοστρωσία  ποσού 
75.564,78€  και  (Δ)  Μεταφορά  ποσού  34.496,97€,   Γ.Ε.  &  Ε.Ο.  18%   ποσού  23.702,06€, 
Απρόβλεπτα  15 % ποσού 23.307,03€, Αναθεώρηση ως 2,5% ποσού 4.467,25€ και  Φ.Π.Α. (23%) 
ποσού   42.125,53 €.  

 1.  Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  το   Ευρωπαϊκό   Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής 
Ανάπτυξης  (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)- Π.Α.Α. 2007-2013, με ποσοστά Κοινοτικής Συμμετοχής 95% και 
Εθνικής Συμμετοχής 5%. Προβλέπεται  η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο, 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α) όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρ. 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) και ισχύει. Η προκαταβολή σε κάθε περίπτωση 
δε μπορεί να υπερβεί το 10% του ολικού ποσού της αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) (Εγκ. 10/2012 της ΓΓΔΕ του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
            2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη  κ.λ.π.)  προσερχόμενοι  τις  εργάσιμες  μέρες  και  ώρες  στα γραφεία  του Δασαρχείου 
Γουμένισσας   μέχρι  τις   12/12/2013.  Η  διακήρυξη  του  έργου  έχει  συνταχθεί  βάση  του 
τυποποιημένου  εντύπου  Διακήρυξης  Ανοιχτής  Δημοπρασίας,  τύπου  Β  του  Ν.  3669/08  και 
εγκρίθηκε  με  την  αριθμ.  πρωτ.   13684/19-11-2013 απόφαση  της  Δ/νσης  Δασών  Κιλκίς. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 23430 41207, Fax 23430 42002, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία κα. Κόιου Γεωργία.
             3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  17/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με το 
σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών 
εργασιών με  έλεγχο  ομαλότητας  των προσφερομένων  επιμέρους  ποσοστών εκπτώσεων επί  του 
τιμολογίου εφαρμογής των τευχών Δημοπράτησης που εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτ. 13684/19-
11-2013  απόφαση της  Δ/νσης Δασών Κιλκίς .
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             Αν για οποιοδήποτε  λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθήσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά  θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με  FAX πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα 10:00 π.μ.

Η  ίδια  διαδικασία  μπορεί  να  επαναληφθεί  και  δεύτερη  φορά  με  τους  ίδιους  όρους  και 
προϋποθέσεις. 

              4.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε.  του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  εφόσον ανήκουν στη Α2 στην 1η και  στη 2η τάξη 
εντός και εκτός νομού για έργα κατηγορίας Οδοποιίας ή Πρασίνου στελεχωμένες με 
Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ.146/88.

β. Εργολήπτες  που  κατέχουν  ειδικό  πτυχίο  δημοσίων  δασοτεχνικών  έργων   (Ε.Δ.Δ.Ε.) 
Γ΄και Δ΄ τάξεως (Π.Δ 437/81)

γ. 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 
Δημόσιες  Συμβάσεις  (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  (Π.Ο.Ε.),  στα 
οποία  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  εφόσον  είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

δ. 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. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργ.  Επ.  των  παραπάνω  περιπτώσεων  α,  β  και  γ  σε  οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους1, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)2 

(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. 

4.3 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 (ΚΔΕ). 
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. 

4.4 Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ενός 
κοινοπρακτικού  σχήματος.  Γίνονται  επίσης  δεκτές  και  μεμονωμένες  εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του 
άρθρου  16  του  ν.  3669/08  («κύρια  κατηγορία»).  Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  οι 
ισχύουσες διατάξεις  για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5.  Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται   η κατάθεση εγγυητικής  επιστολής 
ύψους 3.573,74 € που θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Γουμένισσας και θα παρέχεται όπως ορίζεται 

1  Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα  δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με 
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08).

2  Επισημαίνεται  η  πρόσφατη  νομολογία  του  ΣτΕ  (απόφαση  505/2007  της  Επ.Αναστ.  ΣτΕ)  κατά  την  οποία 
κωλύεται  η συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί  να συμμετάσχει  στο διαγωνισμό 
λόγω κατωτάτου ορίου. 
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στην παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 και θα είναι  ισχύος τουλάχιστον 90 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 
της  κοινοπραξίας  στην  περίπτωση  που  ο  προσφέρον  είναι  Κοινοπραξία  Εργοληπτικών 
Επιχειρησεων. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημέρες. 

Εφόσον  ζητηθούν  εγκαίρως  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  διευκρινήσεις  κ.λ.π.  για  τον 
διαγωνισμό αυτές θα παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο μέχρι την  13/12/2013.

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Κιλκίς.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ( υποβολή προσφοράς) αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της νομοθεσίας 
περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων όπως αυτή ισχύει και γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες 
του έργου.

                                        Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ

Ο Δασάρχης Γουμένισσας

Γεώργιος Βούρτσας

Δασολόγος
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