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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
  
 Το ∆ασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του 
έργου «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΄΄ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 1ο

΄΄» , προϋπολογισµού 45.000,00 € (µε αναθεώρηση και 23% ΦΠΑ). 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 

(∆ιακήρυξη, Ε.Σ.Υ. κ.λπ.) και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς από την έδρα της 
Υπηρεσίας  -Αδριανουπόλεως 4 , Ξάνθη, µέχρι τις 13 Ιουνίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα. 
 Πληροφορίες στο τηλ. 2541026500, ΦΑΞ : 2313309915, αρµόδια υπάλληλος για 
επικοινωνία η κα Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή, ∆ασοπόνος ∆ασαρχείου Ξάνθης. 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 14η Ιουνίου 2016 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στα 
γραφεία του ∆ασαρχείου Ξάνθης µε σύστηµα υποβολής προσφορών µε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 το Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

3. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί  
α1. Ηµεδαποί εργολήπτες, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξίες εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωµένες αµφότερες µε ∆ασολόγους ή Τεχνολόγους 
∆ασοπονίας εγγεγραµµένους στο ΜΕΚ , αναλόγου τάξης (παρ. 3 αρθρ.7 Π.∆. 146/1988). 

α2. Εργολήπτες κάτοχοι Ειδικού πτυχίου ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε∆∆Ε),  Α΄ και 
Β΄ τάξης (άρθρο 16 Π∆ 437/81). 

β. Αλλοδαποί εργολήπτες που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν 
εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη µε 
το δηµοπρατούµενο έργο. 

4.  Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  
732,00 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισµού (άρθρ. 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/2008 και άρθρ. 157 του Ν. 4281/2014). 

5.  Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 531. 
6. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ∆ιεύθυνση ∆ασών Ξάνθης. 

 
 

 
Ο   ∆ασάρχης Ξάνθης 

 
 
 

Μήλιος Χρήστος 
Γεωτεχνικός-∆ασολόγος 

µε Γ΄ βαθµό 
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