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Τηλ.: 26510 88080-88093  
FAX: 26510 88089 
 

 Ιωάννινα 13-11-2012 
Αριθµ. Πρωτ.:68127/7953 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1. Το ∆ασαρχείο  Ιωαννίνων, προκηρύσσει τη µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΑΡΑΧΘΟΥ ∆.Ε ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ», µε προϋπολογισµό 470.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α., µε υποβολή προσφορών κατά το σύστηµα 
προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε)). Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  
- ∆απάνη Εργασιών : 278.395,13  € 
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 50.111,12 € 
- Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) : 49.275,94  € 
- Αναθεώρηση : 4.331,63 € 
- Φόρος Προστιθέµενης Αξίας : 87.886,18  €  
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων, οδός Μαρ. Κοτοπούλη 62 µέχρι τις 29 /11/2012.  
Πληροφορίες Μαργαρίτα Καρβούνη, τηλ.: 26510 88093–88092-88087. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. 
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 4/12/2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ.. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων, οδός Μαρ. Κοτοπούλη 62, Ιωάννινα και το σύστηµα 
υποβολής προσφορών είναι το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν. 
3669/2008 (Κ∆Ε). 
 
4. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον  ανήκουν στην στην 1η ή 2η τάξη (εντός και εκτός νοµού) και 3η  τάξη εντός νοµού, 
για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών.  

β.   Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην στην 1η ή 2η τάξη (εντός και εκτός νοµού) και 3η  τάξη εντός νοµού, 
για έργα κατηγορίας Πρασίνου (Π.∆. 146 άρθ.7 παρ.3), στελεχωµένες µε ∆ασολόγο – ∆ασοπόνο, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.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. 

ε.   Εργολήπτες κάτοχοι Ε.∆.∆.Ε. ∆΄ τάξης, Υπουργείου ΥΠΕΚΑ.  
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Κοινοπραξίες 

- Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους υπό τους 
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (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.  

-Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
Οικοδοµικών ή για έργα κατηγορίας Πρασίνου (Π.∆. 146 άρθ.7 παρ.3), στελεχωµένες µε ∆ασολόγο – 
∆ασοπόνο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

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 ∆ηµοσίων Έργων. 
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχονται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 7.556,00 €, 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε),  και ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ηµέρες. 
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», Άξονας 
Προτεραιότητας 6:«Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου», Θεµατική Προτεραιότητα 56: 
«Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονοµιάς» και Κατηγορία Πράξης 06.56.01.01: «Αναπλάσεις 
τουριστικών περιοχών». Προκαταβολή θα χορηγηθεί. 
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη ∆/νση ∆ασών Ιωαννίνων.  
 
 

Η Προϊσταµένη του ∆ασαρχείου  
 

 
 

                                                                                                                                  Φωτεινή Κούτλα 
∆ασολόγος µε Β’ βαθµό  
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