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        ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Το  Δασαρχείο Σταυρούπολης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117  του ν.4412/2016  για 
την εκτέλεση των εργασιών του έργου «  Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και 

έργων προστασίας  δασών» υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»(4Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ)» σύμφωνα με την 

ταυτάριθμη Διακήρυξη-Συγγραφή Υποχρεώσεων που εγκρίθηκε  με την αρ.πρ. 14332/2-12-2019 Απόφαση  

Δ/νσης Δασών Ξάνθης. Ο Προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στα 9.654,32 € (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α 24%) σύμφωνα με την μελέτη του Δασαρχείου Σταυρούπολης που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

13385/12 Νοεμβρίου 2019 Απόφαση Δ/νσης Δασών Ξάνθης. 
H δαπάνη που θα δημιουργηθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ531/Κ.Α.Ε 2014ΕΠ53100003 της 

Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που εγκρίθηκαν για την Υπηρεσία μας. 
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού  ορίζεται η 24η/12/2019 ημέρα  Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την 31η Δεκεμβρίου 2019 

 ημέρα  Τρίτη στα γραφεία μας, με τους ίδιους όρους και την ίδια ώρα χωρίς άλλη δημοσίευση . 
Δεν  απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (άρθρο 72 του ν.4412/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης και υποβολής προσφοράς έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών ως κάτωθι: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες από  
Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 του Π.Δ. 

146/88. 
β) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για ΈΡΓΑ κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
γ) Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε) εφόσον ανήκουν στην Α΄ή Β΄τάξη, σύμφωνα με 

τα άρθρα 16 και 17 του Π.Δ437/1981.  

δ)  Εργοληπτικές επιχειρήσεις   εγγεγραμμένες  στα (πρώην) Νομαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποίας ή 
χωματουργικά  που νομιμοποιούν τη συμμετοχή τους. 

 ε)Προερχόμενοι από κράτος-μέλος της ένωσης, ή κράτος-μέλος του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.0.Χ) με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

στ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ, στο βαθμό που η υπο ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές  σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και 

ζ) Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες  με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω της 

ιστοσελίδας http : www.damt.gov.gr. To έντυπο της οικονομικής προσφοράς δίνεται πρωτότυπο από το  
γραφείο Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Σταυρούπολης έως και την προηγούμενη 

ημέρα του διαγωνισμού. 
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται στο τηλέφωνο2542021004, αρμόδιος κ. Τσολακίδης Θεόδωρος. 

 Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Σταυρούπολης 

                             

 

 

  ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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