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H  ΓΑΑΡΥΗ  ΓΡΑΜΑ 
 

Πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ, 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ: «Βεληίωζης δαζικού οδικού δικηύοσ Γαζαρτείοσ Γράμας έηοσς   

2017» κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο πνζνζηνύ έθπησζεο επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο, ζύκθσλα 

κε ηελ Γηαθήξπμε πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 9865 /20-7- 2017 απόθαζε Γ/λζεο Γαζώλ Ν. Γξάκαο θαη ηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξ. πξ. 4903/10-4-2017(AΓΑ: ΩΚΙ6ΟΡ1Τ-ΞΝΣ)   

Απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ν. Γξάκαο,  γηα ύςνο δαπάλεο κέρξη ην πνζνύ ησλ 37.000,00 € 

(ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24%). 

1. Η δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί ζα θαιπθζεί από ηηο πηζηώζεηο-ρξεκαηνδνηήζεηο  ησλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ «αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη νδνπνηίαο» 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα «Πξνγξάκκαηα δαζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ρξεκαηνδόηεζε  από ηνλ 

Δηδηθό Φνξέα Γαζώλ ηνπ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ έηνπο 2017» από πηζηώζεηο ηνπ Δηδηθνύ Φνξέα Γαζώλ ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ έηνπο 2017, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 155954/2171/9-5-2017  απόθαζε ηνπ Τ.Π.ΔΝ. 

2. Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο  ηελ 8-8-2017, εκέξα Σρίηη θαη ώξα              

10.00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξώλ). 

3.  Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα,  ή αλ κέρξη ηε 

κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα 

κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. Η απόθαζε απηή θνηλνπνηείηαη 

εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε όζνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο (www.damt.gov.gr). Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε 

ησλ πξνζθνξώλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δύν 

πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ. 

4. ην δηαγσληζκό δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ : 

Μεμονωμένες εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο : 

ΑΔΑ: ΩΠΓΕΟΡ1Υ-81Κ

mailto:das-dra@damt.gov.gr


α.   Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ 

ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 θαη άλσ ηάμε, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΠΡΑΙΝΟΤ ζηειερσκέλεο από 

Γαζνιόγνπο ή Σερλνιόγνπο  Γαζνπόλνπο εγγεγξακκέλνπο ζην Μ.Δ.Κ ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ 

Π.Γ. 146/88 

β. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ 

ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 θαη άλσ ηάμε  γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ.  

γ.  Δξγνιήπηεο Γεκνζίσλ Γαζνηερληθώλ Έξγσλ (ΔΓΓΔ), εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ Α΄ ή Β΄ ηάμε, ζύκθσλα κε 

ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ ΠΓ 437/81. 

δ. Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα (πξώελ) Ννκαξρηαθά Μεηξώα γηα έξγα νδνπνηίαο ή 

ρσκαηνπξγηθά  πνπ λνκηκνπνηνύλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 

ε) Πξνεξρόκελνη από  θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, ή  θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ 

(Δ.Ο.Υ.), κε αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

ζη) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα 

ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ 

λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (π.ρ θνηλνπξαμία). 

Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνύο γηα ηελ θαηαζθεπή 

Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό    δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

6. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηε Γ/λζε Γαζώλ Γξάκαο. 

7. Οη ελδηαθεξόκελνη, κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ Γηαθήξπμε – πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, θαζώο θαη 

ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ην νπνίν δίλεηαη πξσηόηππν, αληί ηνπ πνζνύ ησλ 5,00 € κε 

απόδεημε, από ην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Δθηέιεζεο Γαζνηερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο , 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη ην αξγόηεξν κέρξη  θαη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

8. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηνπο θα Αξλανύηνγινπ Γεσξγία  θαη θν Κσλζηαληηλίδε 

Παληειή, ηει.: 2313309894-895 ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο ζηελ νδό Αγ. Κσλζηαληίλνπ 1 , 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

Η Γαζάρτης 

 
 

Κωνζηανηινίδοσ Δλιζάβεη 
Γαζολόγος με Α΄ βαθμό 

ΑΔΑ: ΩΠΓΕΟΡ1Υ-81Κ
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