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                   ΑΔΑ:   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Δράμα,     12  Οκτωβρίου  2017  
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  Αρικ.  πρωτ.:   15718 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -  ΘΡΑΚΗ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ  & Α.Τ.    
Δ/ΝΗ  ΔΑΩΝ ΝΟΜΟΤ  ΔΡΑΜΑ  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
Σο Δαςαρχείο Δράμασ  προκθρφςςει τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016 και με το ςφςτθμα του ενιαίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ –άρκρο 125 του                
Ν. 4412/2016 ςε ζντυπο τθσ Τπθρεςίασ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου  «Ανόρθωςη 
υποβαθμιςμζνων δαςών (αναδαςώςεων) ςτα ΔΣ 4 & 8 περιοχήσ Κυργίων του Δημοςίου Δαςικοφ 
υμπλζγματοσ Πτελζασ – Πλατανιάσ - Πλατανόβρυςησ» (CPV:77231000-8) με προχπολογιςμό 25.000,00  
ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α.)  

Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί ςτισ  26  - 10  -2017 ημζρα   Πζμπτη  και ϊρα 10 π.μ. (ϊρα λιξθσ επίδοςθσ 
των προςφορϊν), ςτα γραφεία του Δαςαρχείου Δράμασ, γραφείο 104, Σ.Κ. 66133 Δράμα ,ενϊπιον τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ διαγωνιςμοφ.  

Αν για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα ι αν μζχρι τθν 
μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και καταλθκτικι θμερομθνίασ αντίςτοιχα 
μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Η απόφαςθ αυτι 
κοινοποιείται, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ 
φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτθν ιςτοςελίδα 
www.damt.gov.gr. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι 
δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία , εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων . 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν Φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που : 
α. Eίναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τθρείται ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. του 
ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., εφόςον ανικουν ςτθν Α1 ι ςε ανϊτερθ  (εντόσ και εκτόσ νομοφ) τάξθ για ζργα κατθγορίασ 
ΠΡΑΙΝΟΤ, ςτελεχωμζνεσ με Δαςολόγουσ ι Σεχνολόγουσ Δαςοπόνουσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.Κ. 
ςφμφωνα με το άρκ.7 παρ.3 του Π.Δ. 146/88.  
β. Είναι Εργολιπτεσ κατόχων ειδικοφ πτυχίου Δθμοςίων Δαςοτεχνικϊν Ζργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) τθσ Αϋ ι Βϋ τάξθσ 
(άρκρο 16-20 του Π.Δ. 437/81) και  
γ. Που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε: 
1) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
2) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
3) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και ςε  
4) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.i, 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των 
παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρκρου 76  του Ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια 
που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (π.χ. 
κοινοπραξία). 

  Δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ ςτθν δθμοπραςία ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016.  
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Φορζασ καταςκευισ του ζργου είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ –Θράκθσ. Προϊςταμζνθ 
Αρχι είναι θ Δ/νςθ Δαςϊν Δράμασ. Διευκφνουςα Τπθρεςία του ζργου είναι το Δαςαρχείο Δράμασ. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ από τθν ζδρα τθσ 
υπθρεςίασ Αγ. Κωνςταντίνου 1 , γραφείο 104 & 105, μζχρι τισ 25-10-2017 όπωσ ορίηεται με το αρικ.2, 
παρ.2.2 του τεφχουσ Διακιρυξθσ. 

Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνο 2313309894 & 2313309895, 2521057824-5 FAX επικοινωνίασ 2521057705, 
αρμόδιοι υπάλλθλοι για επικοινωνία Αρναοφτογλου Γεωργία και Κωνςταντινίδθσ Παντελισ , Δαςολόγοι. 

Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα των Δθμοςίων Επενδφςεων ζτουσ 2017. 

Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Δ/νςθ Δαςϊν Δράμασ. 

 

 

Ε..Α.Δ.Μ.-ΘΡ. 
Η Δαςάρχθσ Δράμασ 

 
 

Κωνςταντινίδου Ελιςάβετ    
  Δαςολόγοσ με Α’ βακμό 

 

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