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              ΑΔΑ:   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Δοάμα,  29  Ιξσμίξσ  2017  

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  Αοιθ.  ποχς.:   9212 

ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ    

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ  & Α.Τ.    

Δ/ΝΗ  ΔΑΩΝ ΝΟΜΟΤ  ΔΡΑΜΑ  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Σξ Δασαρχείο Δράμας  ποξκηοϋρρει ςημ διεμέογεια ρσμξπςικξϋ διαγχμιρμξϋ  ρϋμτχμα 

με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 117 του Ν. 4412/2016 και με ςξ ρϋρςημα μειξδξρία ρςξ 

πξρξρςϊ γεμικόμ ενϊδχμ και ξτέλξσπ για εκςέλερη απξλξγιρςικόμ εογαριόμ ςξσ άοθοξσ 

126 ςξσ Ν.4412/2016 ρε έμςσπξ ςηπ Τπηοερίαπ, για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ ςξσ έογξσ   

«Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Καλαμπακίου για το έτος 2017» 

(CPV:77231800-6) με ποξωπξλξγιρμϊ 6.500,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)  

Η δημξποαρία θα διεναυθεί ρςιπ 13-7-2017 ημέοα  Πέμπςη και όοα 10 π.μ. (όοα λήνηπ 

επίδξρηπ ςχμ ποξρτξοόμ), ρςα γοατεία ςξσ Δαραουείξσ Δοάμαπ, γοατείξ 104, Σ.Κ. 

66133 Δοάμα ,εμόπιξμ ςηπ αομϊδιαπ επιςοξπήπ διαγχμιρμξϋ.  

Αμ για λϊγξσπ αμχςέοαπ βίαπ, δεμ διεμεογηθεί η απξρτοάγιρη καςά ςημ ξοιρθείρα 

ημέοα ή αμ μέυοι ςημ μέοα ασςή δεμ έυει σπξβληθεί καμία ποξρτξοά, η απξρτοάγιρη και 

καςαληκςική ημεοξμημίαπ αμςίρςξιυα μεςαςίθεμςαι ρε ξπξιαδήπξςε άλλη ημέοα, με 

απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. Η απϊταρη ασςή κξιμξπξιείςαι, πέμςε (5) ςξσλάυιρςξμ 

εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ ςημ μέα ημεοξμημία, ρε ϊρξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ έλαβαμ ςα 

έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ και αμαοςάςαι ρςξ ΚΗΜΔΗ και ρςημ ιρςξρελίδα www.damt.gov.gr. 

Αμ και ρςη μέα ασςή ημεοξμημία δεμ καςαρςεί δσμαςή η απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ ή 

δεμ σπξβληθξϋμ ποξρτξοέπ, μπξοεί μα ξοιρθεί και μέα ημεοξμημία , εταομξζϊμεμχμ 

καςά ςα λξιπά ςχμ διαςάνεχμ ςχμ δϋξ ποξηγξϋμεμχμ εδατίχμ . 

 Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ έυξσμ Υσρικά ή μξμικά ποϊρχπα ή εμόρειπ ασςόμ πξσ : 

α. Eίμαι εγγεγοαμμέμεπ ρςξ Μηςοόξ Δογξληπςικόμ Δπιυειοήρεχμ (Μ.Δ.ΔΠ.) πξσ ςηοείςαι 

ρςη Γ.Γ.Δ.Δ. ςξσ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΔΙ., ετϊρξμ αμήκξσμ ρςημ Α1 ή ρε αμόςεοη  (εμςϊπ και εκςϊπ 

μξμξϋ) ςάνη για έογα καςηγξοίαπ ΠΡΑΙΝΟΤ, ρςελευχμέμεπ με Δαρξλϊγξσπ ή Σευμξλϊγξσπ 

Δαρξπϊμξσπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ Μ.Δ.Κ. ρϋμτχμα με ςξ άοθ.7 παο.3 ςξσ Π.Δ. 

146/88.  

β. Δίμαι Δογξλήπςεπ καςϊυχμ ειδικξϋ πςσυίξσ Δημξρίχμ Δαρξςευμικόμ Έογχμ (Δ.Δ.Δ.Δ.) 

ςηπ Α΄ ή Β΄ ςάνηπ (άοθοξ 16-20 ςξσ Π.Δ. 437/81) και  

γ. Πξσ είμαι εγκαςερςημέμεπ ρε: 

1) ρε κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 

2) ρε κοάςξπ-μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Οικξμξμικξϋ Φόοξσ (Δ.Ο.Φ.), 

3) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη Δ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ 

αμάθερη δημϊρια ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Παοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ γεμικέπ 

ρημειόρειπ ςξσ ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη Ποξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ σμτχμίαπ, καθόπ 

και ρε  

4) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ και 

έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ 

αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. 
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Οικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει είςε μεμξμχμέμα είςε χπ μέλξπ έμχρηπ.i, 

 

 Οι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ρσμμεςέυξσμ σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςχμ παο. 2, 3 και 4 ςξσ 

άοθοξσ 19 και ςχμ παο. 1 (ε)  και 3 (β)ςξσ άοθοξσ 76  ςξσ Ν. 4412/2016.  

Δεμ απαιςείςαι απϊ ςιπ εμ λϊγχ εμόρειπ μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή για 

ςημ σπξβξλή ποξρτξοάπ. ε πεοίπςχρη πξσ η έμχρη αμαδειυθεί αμάδξυξπ η μξμική ςηπ 

μξοτή ποέπει μα είμαι ςέςξια πξσ μα εναρταλίζεςαι η ϋπαονη εμϊπ και μξμαδικξϋ 

τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ για ςημ έμχρη (π.υ. κξιμξποανία). 

 

Δεμ απαιςείςαι η καςάθερη εγγσηςικήπ ρσμμεςξυήπ ρςημ δημξποαρία ρϋμτχμα με ςξ 

άοθοξ 72 ςξσ Ν. 4412/2016.  

Υξοέαπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ είμαι η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ –Θοάκηπ. 

Ποξψρςαμέμη Αουή είμαι η Δ/μρη Δαρόμ Δοάμαπ. Διεσθϋμξσρα Τπηοερία ςξσ έογξσ είμαι 

ςξ Δαραουείξ Δοάμαπ. 

 Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα παοαλάβξσμ ςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςξσ διαγχμιρμξϋ απϊ 

ςημ έδοα ςηπ σπηοερίαπ Αγ. Κχμρςαμςίμξσ 1 , γοατείξ 104 & 105, μέυοι ςιπ 10-7-2017 

ϊπχπ ξοίζεςαι με ςξ αοθ.2, παο.2.2 ςξσ ςεϋυξσπ Διακήοσνηπ. 

Πληοξτξοίεπ ρςα ςηλέτχμξ 2313309895 & 2313309894, 2521057825 FAX επικξιμχμίαπ 

2521057705, αομϊδιξι σπάλληλξι για επικξιμχμία Αομαξϋςξγλξσ Γεχογία και 

Κχμρςαμςιμίδηπ Παμςελήπ , Δαρξλϊγξι. 

Σξ έογξ υοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ Ποϊγοαμμα ςχμ Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ έςξσπ 2017. 

Σξ απξςέλερμα ςηπ δημξποαρίαπ θα εγκοιθεί απϊ ςημ Δ/μρη Δαρόμ Δοάμαπ. 

 

 

Δ.-Α.Δ.Μ.Θ. 

Η Δαράουηπ Δοάμαπ 

 

 

Κχμρςαμςιμίδξσ Δλιράβες 

  Δαρξλϊγξπ με Α’ βαθμϊ 

 

                                                 
i  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 Ν. 4412/2016. 
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