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

Το Δασαρχείο Σταυρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του
ν. 4412/16 για την ανάθεση του έργου « ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ  ΔΑΣΙΚΩΝ

   ΕΚΤΑΣΕΩΝ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017΄΄» με προϋπολογισμό
4.996,95 EΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

1. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη,
Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων)  και  το  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς  από  την  έδρα  της
υπηρεσίας, -  Σταυρούπολη Ξάνθης , μέχρι τις  27   Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα 

2. Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  25420-22218,21004,  FAX επικοινωνίας  25420-21004,  αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία: Τσολακίδης Θεόδωρος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  28 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία
του  Δασαρχείου  Σταυρούπολης  και  το  σύστημα  υποβολής  προσφορών  είναι  με  ενιαίο  ποσοστό
έκπτωσης επι των τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας , σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/16.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

α1. εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη,  για έργα κατηγορίας
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας  εγγεγραμμένους

        στο Μ.Ε.Κ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 του Π.Δ.146/88.
α2. Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π εφόσον  ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
        ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
α3.  Εργολήπτες δημοσίων δασοτεχνικών έργων  (ΕΔΔΕ) εφόσον ανήκουν στην Α’ και Β΄ 
         τάξη, σύμφωνα με το Π.Δ 437/1981.
α4.  Επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες  στα  Περιφερειακά  Μητρώα  για  έργα  Οδοποιίας  η

Χωματουργικά.
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ διαγωνιζόμενοι που είναι εγκατεστημένοι

β1.  σε  κράτος-μέλος  της  Ένωσης,  εφόσον κατέχουν  τις  δηλώσεις και  πιστοποιητικά που
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

β2. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
β3.  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  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

β4. 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 διαγωνιζόμενοι των περιπτώσεων β2,β3 και β4 προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί  να αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση ή,  στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπο τους όρους των παρ.2,3 και 4 του άρθρου
19 του ν. 4412/16.



6.    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
    Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

    7 .   Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Ο αναπληρωτής Δασάρχης Σταυρούπολης

Τσολακίδης Θεόδωρος
Γεωτεχνικός- Δασολόγος  με Α’ Βαθμό


	ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
	Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ



