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

Το ∆ασαρχείο Ξάνθης ̟ροκηρύσσει συνο̟τικό διαγωνισµό ανάδειξης αναδόχου, για την εκτέλεση της 
βοηθητικής εργασίας: «Βοηθητική εργασία υ̟ολογισµού ογκοµετρικών και ̟ροσαυξητικών 
στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών ε̟ιφανειών, για τη σύνταξη µέρους των ∆ιαχειριστικών 
Μελετών των ∆ηµόσιων ∆ασικών Συµ̟λεγµάτων: α) ΚΟΤΥΛΗΣ ̟εριόδου 2018-2027 και β) 
ΕΧΙΝΟΥ ̟εριόδου 2019-2028», ̟ροϋ̟ολογισµού 25.437,61€, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..  
1. Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟αραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη- 

Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων κ.λ.̟) και το έντυ̟ο της οικονοµικής ̟ροσφοράς α̟ό την έδρα της 
υ̟ηρεσίας, - Αδριανου̟όλεως 4 - Ξάνθη, µέχρι τις 2 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25410-26500, & 2313 309010, FAX ε̟ικοινωνίας 2313 309915, αρµόδιος 
υ̟άλληλος για ε̟ικοινωνία κ. ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία. 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 3η Νοεµβρίου 2016 ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10.00̟.µ στα γραφεία 
του ∆ασαρχείου Ξάνθης µε την υ̟οβολή οικονοµικής ̟ροσφοράς µε ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί 
της τιµής της µονάδας (δοκιµαστικής ε̟ιφάνειας) του τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 125 του Ν. 4412/2016  

3. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ∆ασολόγοι ̟ου κατέχουν άδεια ασκήσεως ε̟αγγέλµατος α̟ό το 
ΓΕΩΤΕΕ, εγγεγραµµένοι ή µη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. βάσει του άρθρου 4 ̟αρ. 2 
του Π.∆. 437/81. 

∆ικαίωµα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς , ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντα στη διαδικασία, 
έχουν: 
α) σε ̟ερί̟τωση ατοµικής ε̟ιχείρησης, ο ίδιος ο ∆ασολόγος 
β) σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης Ο.Ε ή Ε.Ε , ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος  
    οµόρρυθµος εταίρος της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης, 
γ) σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε, ο εξουσιοδοτηµένος ε̟ί τούτω διαχειριστής της, 
δ) σε ̟ερι̟τωση µεµονωµένης Α.Ε, εξουσιοδοτηµένος µέλος του ∆.Σ 
ε) σε ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων είτε ο κοινός εκ̟ρόσω̟ος (̟ου ̟ρέ̟ει να είναι ένας εκ 
    των φορέων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο), είτε όλοι οι φορείς µαζί 
4. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν α̟αιτείται η κατάθεση εγγυητικής ε̟ιστολής  
5. Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό ̟ιστώσεις της ΣΑΜΠ 031. 
6. Το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας θα εγκριθεί α̟ό το ∆ασαρχείο Ξάνθης. 
 

Ο ∆ασάρχης Ξάνθης 
 
 

ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος 
Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος   

µε Α’ Βαθµό 
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