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Η ∆ΑΣΑΡΧΗΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, 

για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ανατολικού και δυτικού 

δασοκτήµατος Νέστου για το έτος 2017» µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των 

τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη και την σχετική µελέτη του 

∆ασαρχείου Καβάλας που εγκρίθηκαν µε την 11597/28 - 06 - 2017 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Καβάλας, για 

ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 12.494,75 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%)  

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων 

∆ιοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαµβάνεται 

στα εγκεκριµένα «Προγράµµατα δασικών δραστηριοτήτων για χρηµατοδότηση από τον Ειδικό Φορέα ∆ασών 

του Πράσινου Ταµείου έτους 2017» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου έτους 

2017, που εγκρίθηκε µε την µε αριθ. 155954/2171/09-05-2017 απόφαση του Υ.Π.ΕΝ.  .  

1. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Καβάλας την  25  – 07 – 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

2. Aν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι την 

µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική ηµεροµηνίας αντίστοιχα 

µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 

εγγράφων, πέντε τα (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς 

έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα damt.gov.gr. 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  

3. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν : 

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωµένες από 
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∆ασολόγους ή Τεχνολόγους ∆ασοπόνους εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του 

Π.∆. 146/88 

β. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη  για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.  

γ.  Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε∆∆Ε), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, σύµφωνα µε 

τα άρθρα 16 και 17 του Π∆ 437/81. 

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα (πρώην) Νοµαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας ή 

χωµατουργικά  που νοµιµοποιούν την συµµετοχή τους. 

ε) Προερχόµενοι από κράτος-µέλος της Ένωσης, ή κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), µε αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

στ) 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  

ζ) 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. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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). 

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι 

ισχύουσες διατάξεις για την συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή 

∆ηµοσίων Έργων. 

4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

5. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη ∆/νση ∆ασών Καβάλας. 

6. Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να προµηθευτούν την παρούσα ∆ιακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς 

και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, αντί του ποσού των 5,00 € µε 

απόδειξη, από το γραφείο του Τµήµατος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Καβάλας, κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες και το αργότερο µέχρι  και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού. 

7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο Νικόλαο Κόντο και κα Αγάθη Κυρδίου, τηλ.: 

23130309947-948 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Καβάλας στην οδό Τέρµα Αργυροκάστρου, κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες. 

 
Η ∆ασάρχης Καβάλας 

 
 
 

Ζωή Γεωργούση  
∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 
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