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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

1. Το Δασαρχείο Λαγκαδά προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη 

αναδόχου υλοποίησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ‘ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΠΕΤΑΛΟ – 

ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.». 

Το έργο αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.998/79 και συντίθεται από τις εξής 

κατηγορίες εργασιών: 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 255.707,54 € (με ΓΕ+ΕΟ και απρόβλεπτα) 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:    218.617,07 €  « 
Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:       403.701,83 €  « 
Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ:              17.441,52 €  « 

 

2. Ο προϋπολογισμός του έργου, με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 1.180.000,00 ευρώ. Εξ αυτών, ποσό 895.467,96 

ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών ( συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & Ο.Ε και των απροβλέπτων 

δαπανών), ποσό 63.881,63 ευρώ την αναθεώρηση και ποσό 220.650,41 ευρώ το Φ.Π.Α.( 23%)   

3. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το  άρθρο 6 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).  
4. Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις  11/11/2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00  π.μ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά (Κ. Ηλιάδη 2-Λαγκαδάς-
ΤΚ:57200). 
5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρασίας την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε 

νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή . 

6. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης. 

7. Το Έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) – Π.Α.Α. 2007-2013 με ποσοστά Κοινοτικής Συμμετοχής 80% και Εθνικής Συμμετοχής 20%. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 

στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 2η ή σε οποιαδήποτε ανώτερη της 



 

 

2ης τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους 
Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ. 

1
  

α2. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 

στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 2η ή σε οποιαδήποτε ανώτερη της 

2ης τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  
β. 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.), ή που 

προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , 

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. 

γ. 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. 

δ. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, εφόσον ανήκουν στην Δ΄ τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 

437/81. 

Β.  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, δ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
2
, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 199 παρ. 2γ του Ν.4281/2014 και ισχύει και υπό τον 
όρο  ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 

των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 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, στην περίπτωση δε που  αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το 
κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 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.  

Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για 

έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).  
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Ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 

κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
Έργων. 

9. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 19.190,00 ευρώ ήτοι το 2% του προϋπολογισμού του 
έργου χωρίς Φ.Π.Α. ) σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης. 

10. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους 10% σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 51 του ΚΔΕ και σύμφωνα με τον Ν.3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4072/2012, 

                                                           
1
     Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 

δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 
105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

2   Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να 
κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων α,β,γ (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του 
ΚΔΕ). 

3
      Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται. 



 

 

Ν.4093/2012, Ν.4156/2013, Ν.4199/2013 και όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το άρθρο 157 του 

Ν.4281/2014, σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης. 

11. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτηση τους, μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης και το 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς για συμμετοχή στο διαγωνισμό, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

(Δασαρχείο Λαγκαδά, Κ. Ηλιάδη 2, Λαγκαδάς), στις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο μέχρι και την 

Παρασκευή 7/11/2014 (πληροφορίες: Στράντζαλης Απόστολος, τηλ. 23940-25788).   

13. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 

ανέρχεται σε 50 Ευρώ. 

 

 

 

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
 
 
 

Ευαγγελόπουλος Γρηγόριος 
Δασολόγος 


