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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πολύγυρος    20 – 10  – 2014 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 Αριθ. Πρωτ. :  26548 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ   

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
1. Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων του Δασαρχείου Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία με το 

σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 

ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του 

άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δασικού αντιπυρικού δρόμου Β΄ 

κατηγορίας ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ-ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ», με προϋπολογισμό 382.400,00 Ευρώ. Εξ αυτών, 

ποσό 303.306,81ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & Ο.Ε και των 

απροβλέπτων δαπανών), ποσό 7.587,50 ευρώ την αναθεώρηση και ποσό 71.505,69 ευρώ το Φ.Π.Α. (23%). 

2. Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 06-11-2014. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται 

το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την 

παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 

σε σαράντα (40) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και 

επιμέλεια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των 

υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το 

διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 13:00. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 

αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2371 0 21683 – 21672 - 21671, Fax επικοινωνίας: 2371 0 23919, αρμόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία: Αρβανίτης Θωμάς, δασολόγος, Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος 

Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 

προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείο Πολυγύρου, (Πολύγυρος, ΤΚ 63100, Χαλκιδική). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 

δεν κατατεθεί καμιά 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. 
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4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

 α.   Εγγεγραμμένες 

α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη καθώς και όλες των ανωτέρω αυτών τάξεις 

Μ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 111999/1968/14-08-2014 δ/γη του ΥΠΕΚΑ, εξειδικευμένες 

επιχειρήσεις, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγους ή Δασοπόνους 

εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88 ή 3η τάξη της ίδιας 

κατηγορίας  με έδρα το Νομό Χαλκιδικής ή με δηλωμένο τον Νομό Χαλκιδικής σαν δεύτερο Νομό ή 

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

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην 1η  και 2η τάξη καθώς και όλες των ανωτέρω αυτών τάξεις 

Μ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 111999/1968/14-08-2014 δ/γης ΥΠΕΚΑ, για έργα κατηγορίας 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή 3η τάξη της ίδιας κατηγορίας με έδρα το Νομό Χαλκιδικής ή με δηλωμένο τον Νομό 

Χαλκιδικής ως δεύτερο Νομό.   

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. 

Β. 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. 

Γ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 

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

       Δ. 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 
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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. 

       Ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 

κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγους ή Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. ή στην 

τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 

του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)  καθώς και όλες των ανωτέρω αυτών τάξεις Μ.Ε.Ε.Π. 

σύμφωνα με την υπ’  αριθ. 111999/1968/14-08-2014 δ/γη του ΥΠΕΚΑ. 

ΣΤ. 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 ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά 

τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 

διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων 

      Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 2007-2013 

με ποσοστά Κοινοτικής Συμμετοχής 80% και Εθνικής Συμμετοχής 20% και υπόκειται στις κρατήσεις που 

προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 

2342/95 (ΦΕΚ 208 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α΄) καθώς και της 

κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.  

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ΚΔΕ 

και σύμφωνα με τον Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4072/2012, Ν.4093/2012, 

Ν.4156/2013, Ν. 4199/2013 και ισχύει και σύμφωνα με το Ν. 4281/2014 

5. Για συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή 6.217,89 Ευρώ και ισχύ 

τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή θα 

πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 11-06-2015. 

6. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. με ποσοστό 80% και ποσοστό εθνικής συμμετοχής 

20% και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

7. Το τεύχος της διακήρυξης της δημοπράτησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης (www.damt.gov.gr). 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής. 

 

                                                                                                                    O Δασάρχης Πολυγύρου 
 
 

                                                                                                               Πιτσόκος Ελευθέριος 
                                                                                                                              Δασολόγος με B’ βαθμό 

 

ΑΔΑ: Ω27ΝΟΡ1Υ-0Δ0


		2014-10-21T10:26:30+0300
	Athens




