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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης 
έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την 
τιμή (χαμηλότερη τιμή),  μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣH.ΔΗ.Σ.), 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
«ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 2+500)», με κωδικό CPV 45233222-1, κωδικό NUTS EL 512 και   
προϋπολογισμό 283.000,00EΥΡΩ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.24%),  
1. Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ. www.damt.gov.gr. 
Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί) .  

2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09-07-2019 το Δασαρχείο Ξάνθης παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12-07-2019. 
3. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 25410-26500, 2313 309009 & 2313 309010, FAX επικοινωνίας 2313 309915, e-

mail: das-xan@damt.gov.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. ΚΑΨΑΛΗ Σταυρούλα και 
κ.ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία. 

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορών ορίζεται η 18-07- 2019 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 14:00  

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-07-2019 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00  

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης 

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένα με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο 
Μ.Ε.Κ. (άρθρο 7 παρ. 3 Π.Δ. 146/88) ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
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προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
8.   Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος 
του αντικειμένου της σύμβασης    
9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 
10.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.                                                                                                                                     
11. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 (α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ. (4.565,00 €) και ισχύ 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς  
12. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ-031 ΤΡΟΠ.0 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018 – Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ03100006 
13. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί από το Δασαρχείο Ξάνθης. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Ο Δασάρχης Ξάνθης 

 
 
 

 
ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος 

Γεωτεχνικός- Δασολόγος   
με Α’ Βαθμό 
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