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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, μειοδοσίας με σύστημα προσφοράς με 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του προυπολογισμού της υπηρεσίας, για την ανάθεση των εργασιών « 
Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή - Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη 
λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2019»- (CPV:77200000-2 & 77231600-4) σύμφωνα με την 
Διακήρυξη Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την 16279/25-09-2019Απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών.  

 
Ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι 21.534,62 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  15-10-  /2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ.  
 
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην δημοπρασία σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. 
 
Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν 

μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή 
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν.4412/16. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις:  
 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 
 
Οι προσφέροντες που είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα, εκτός των Δασοπόνων, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤΕΕ και να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους σ’ αυτό. 
Ο κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 
 

α) να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού κλάδου Δασολόγων που να ασκεί το 
επάγγελμα του Δασολόγου τουλάχιστον 5 έτη, ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δασοπόνου που να 
ασκεί το επάγγελμα του Δασοπόνου τουλάχιστον 5 έτη 



β) να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) οικονομικοί φορείς, θα 
πρέπει να είναι στελεχωμένοι με Δασολόγο ή Δασοπόνο εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. αναλόγου τάξης 
(Άρθρο 7 Π.Δ. 146/88) για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΊΝΟΥ. 

 
ii) Που είναι εγκατεστημένες: 
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 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). 

 
Φορέας κατασκευής είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Προιστάμενη 

Αρχή είναι η Δ/νση Δασών Σερρών. Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Δασαρχείο Σερρών. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 

έδρα της υπηρεσίας Τέρμα Ομόνοιας Σέρρες, μέχρι τις  14-10-2019 όπως ορίζεται με το αρθ. 2. Παρ. 2.3 
του τεύχους Διακήρυξης. Τα συμβατικά τεύχη θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης www.damt.gov.gr από την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
ενημερωθούν. 

 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax: 

2321046262, από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Νικόλαο Ματθαίου στο τμήμα Ε.Δ.Ε. Δασαρχείου Σερρών, 
Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ.62125, Σέρρες.  
 

Σέρρες, 27-09-2019 
O Δασάρχης Σερρών 

 
 
 
 
 

Κων/νος Ζάββος 
                        Δασολόγος με Α΄ Βαθμό 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Α. ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ                                                                          
1) Διεύθυνση Δασών Συντονισμού &                                           
Επιθεώρησης Δασών 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32  
ΤΘ 22487                                                                                       
 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                            
 
2) Διεύθυνση Δασών Σερρών   
62125 ΣΕΡΡΕΣ     
   
Β. ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
1) Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε. 
Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας 
Βενιζέλου 55 
65403 ΚΑΒΑΛΑ 
 
2) Δήμο Σερρών 
62100 ΣΕΡΡΕΣ 
(Με την παράκληση για τη δημοσίευση και 
 την αποστολή αποδεικτικού) 


