
     (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως το ποσό προϋπολογισμού) 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    Ξάνθη  24 - 10 - 2016 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &      Αριθμ. Πρωτ.:    13273 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
 

Τμήμα            : Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων 
Ταχ. Δ/νση  : Αδριανουπόλεως 4  
Ταχ. Κωδ.       : 67133  
Πληροφορίες : Σ. Καψάλη  
Τηλέφωνο     : 2541026500-2313309009  
Fax                 : 2313309915 
e-mail            : tede-xan@damt.gov.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ  ¨ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΚΙΜΜΕΡΙΑ¨», 
προϋπολογισμού  44.800,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και  24% Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από μία ομάδα εργασιών, συνολικού προϋπολογισμού 35.571,92 Ευρώ  
(περιλαμβανομένων Δαπάνη εργασιών , ΓΕ-ΟΕ, & Απρόβλεπτα),   

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ. κ.λπ.) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Υπηρεσίας  -
Αδριανουπόλεως 4 , Ξάνθη, μέχρι τις  7 Νοεμβρίου 2016 , ημέρα Δευτέρα Πληροφορίες στο τηλ. 
2541026500 - 2313309009, ΦΑΞ : 2313309915, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κα Καψάλη 
Σταυρούλα, Δασολόγος Δασαρχείου Ξάνθης. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8 Νοεμβρίου 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα 
γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης με σύνταξη και υποβολή οικονομικής προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  
 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας ΟΔΟ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, στελεχωμένες με Δασολόγους 
ή Τεχνολόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ, αναλόγου τάξης (παρ.3 αρθρ. 7 Π.Δ. 
146/1988). 

α2. Εργοληπτών κατόχων Ειδικού πτυχίου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) Α΄ και Β΄ 
τάξης (άρθρο 16 ΠΔ 437/81). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
 Ενώσεις Οικονομικών φορέων  των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν 4412/2016. 
4.  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής  
5.  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 584. 
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δασαρχείο Ξάνθης. 
 

 
 

 
Ο   Δασάρχης Ξάνθης 

 
 

Μήλιος Χρήστος 
Γεωτεχνικός-Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
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