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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Το  ∆ασαρ χ ε ί ο  Σ ε ρρών  δ ι ε ν ε ρ γ ε ί  σ υ νοπ τ ι κ ό  δ ι α γων ι σµό ,  µ ε   το σύστηµα µειοδοσίας  
µε ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισµού  των εργασιών / υπηρεσιών   , για  την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης  εργασιών/υπηρεσιών   « Καλλ ι έ ρ γ ε ι α ς  δ ηµοσ ίων  δασ ι κών  φυ τωρ ίων  
Σ ε ρ ρών–Χρυσοπηγ ή ς - Σ τ ρ υµό να ,  σποροσυλ λο γή ς  κ α ι  δ ι α χ ε ί ρ ι ση ς  σπορ οπαραγωγών  
κ ήπων  κα ι  συσ τάδων»  ( CPV :  7 72 318 00 - 6 ,  0 3 1 172 00 - 6 )  σ ύµφωνα  µ ε  τ η ν  ∆ ι α κ ήρ υ ξη  
∆ ηµ οπρασ ία ς  που  ε γ κ ρ ί θ η κ ε  µ ε  τ η ν  1 037 8 / 2 2 - 7 - 2 020   Απόφαση  τ η ς  ∆ / νσ η ς  ∆ασών  
Σ ε ρ ρών .    

Ο προϋπολογισµός των εργασιών / υπηρεσιών   είναι    20.000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 
Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι 11-8-2020  ηµέρα  Τρίτη   και ώρα 10.00 π.µ.  
∆εν 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 ΚΗΜ∆ΗΣ 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, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων. 
∆ικαίωµα 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 εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, εκτός των ∆ασοπόνων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο ΓΕΩΤΕΕ και να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις σ΄ αυτό. 
α. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
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  Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Γεωτεχνικού κλάδου ∆ασολόγων που να ασκεί το επάγγελµα του 
∆ασολόγου τουλάχιστον 10 έτη, ή  
  Άδεια ασκήσεων επαγγέλµατος ∆ασοπόνου που να ασκεί το επάγγελµα του ∆ασοπόνου 
τουλάχιστον 10 έτη 
  Να έχει αποδεδειγµένα αναλάβει την υλοποίηση παρόµοιων εργασιών τουλάχιστον µία (1) φορά 
την προηγούµενη δεκαετία. 

       β. Που είναι εγκατεστηµένες σε: 
1) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
2) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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 σε  
4) 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.i, 
 
 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.  
∆εν 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 του έργου είναι η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας –Θράκης- ∆ασαρχείο Σερρών. 
Προϊσταµένη Αρχή είναι η ∆/νση ∆ασών Σερρών. ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το ∆ασαρχείο Σερρών. 

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από την έδρα της υπηρεσίας 
Τέρµα Οµόνοιας Σέρρες , µέχρι τις 10-8-2020 όπως ορίζεται µε το αρθ.2, παρ.2,3 του τεύχους ∆ιακήρυξης. Τα 
συµβατικά τεύχη  θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 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 την  αρµόδια υπάλληλο κ. ∆ήµητρα Γατίδου στο τµήµα Ε.∆.Ε. ∆ασαρχείου Σερρών, Τέρµα Οµόνοιας, 
Τ.Κ.62125, Σέρρες.  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ                                                                                         Σέρρες   24-7-2020 
1) ∆ιεύθυνση ∆ασών Συντονισµού &                                                 Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη  του 
Επιθεώρησης ∆ασών                                                                        ∆ασαρχείου Σερρών  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32  
ΤΘ 22487                                                                                                 Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου 
 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                                               ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό  
 
2) ∆ιεύθυνση ∆ασών Σερρών                    
62125 ΣΕΡΡΕΣ         
 
Β. ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
1) Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε. 
Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας 
Βενιζέλου 55 
65403 ΚΑΒΑΛΑ 
 
2) ∆ήµο Σερρών 
62100 ΣΕΡΡΕΣ 
(Με την παράκληση για τη δηµοσίευση και 
 την αποστολή αποδεικτικού) 
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