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Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ  ΚΙΛΚΙΣ 
 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει 

σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών: «Βοηθητικές εργασίες εκπόνησης μελέτης: «Βελτίωση της δασικής οδού Μυριοφύτου 

– Φυλάκιο Μαυροπλαγιάς της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς»,  για ύψος δαπάνης 

μέχρι το ποσό των 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Η δαπάνη που θα 

προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του της ΣΑΕ 584 του ΠΔΕ έτους 2020.  

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον τριμελούς επιτροπής, βάσει των άρθρων 

116 και 117 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και του Π.Δ. 437/1981. Κριτήριο για την 

ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, 

σύμφωνα με την Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθ. 7428/30-06-2020 (ΑΔΑ: 9Ρ7ΙΟΡ1Υ-ΝΔΗ) 

Απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς.  

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οι οποίοι διαθέτουν Πτυχίο Μελετητή ή 

Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης «24» - Δασικές Μελέτες, πτυχίο τάξης Α΄ και άνω.  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες 

που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
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συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν 

πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 

3. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε  6 μήνες 

από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

4. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10μήνες. 

5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Κιλκίς. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναπαράγουν με δικά τους έξοδα την παρούσα Διακήρυξη 

καθώς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του συνοπτικού διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της 

Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ και αναρτάται την ιστοσελίδα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (http://www.damt.gov.gr/). Το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς θα δοθεί πρωτότυπο από το γραφείο του Τμήματος Δασοτεχνικών 

Έργων του Δασαρχείου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και 

την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο  Γεώργιο Καγιάννη και κο Γεώργιο Ράλλη, 

τηλ.: 2341022400 στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς, στο Κιλκίς, οδός 21ης Ιουνίου 207, 3ος 

όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δασάρχης Κιλκίς α.α. 
 
 
 

Γεώργιος Καγιάννης 
Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
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