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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 

Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του                    

Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 

ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΞΑΝΘΗΣ», προϋπολογισμού 15.327,64 EΥΡΩ 

(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.24%).  

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη κ.λ.π) και το 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας, -  Αδριανουπόλεως 4 - Ξάνθη , μέχρι τις                 

21 /10/ 2019, ημέρα Δευτέρα.  

2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25410-26500, 2313 309009 & 2313 309012, FAX επικοινωνίας 2313 309915, 

αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα ΚΑΨΑΛΗ Σταυρούλα  & κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Μαγδαληνή. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία του Δασαρχείου 

Ξάνθης και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 

125 του Ν. 4412/2016 .   

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δε διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση 

και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, ΠΕΝΤΕ (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 Α.Δ.Μ.Θ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 

δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που είναι εγγεγραμμένα στο 

σχετικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Τα εγκατεστημένα στην 

Ελλάδα, εκτός των Δασοπόνων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένα στο ΓΕΩΤΕΕ και να έχουν εκπληρώσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις σ’ αυτό. Επίσης πρέπει να διαθέτουν ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Γεωτεχνικού κλάδου Δασολόγων ή Άδεια ασκήσεων επαγγέλματος Δασοπόνου και να έχουν αποδεδειγμένα 
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αναλάβει την υλοποίηση παρόμοιων εργασιών τουλάχιστον μία (1) φορά την προηγούμενη δεκαετία, 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 του ν. 

4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

6.   Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής  

7.   Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της  ΣΑΕ 584 

8.  Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί από το Δασαρχείο Ξάνθης. 

 

 

 

 

Ο Δασάρχης Ξάνθης 

 

 

ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος 

Γεωτεχνικός- Δασολόγος 

με Α΄ Βαθμό 
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