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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Κ.Νευροκόπι ,  31 Ιουλίου  2018  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Αριθ.  Πρωτ.:   10599 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ    

Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού ανοιχτού 
διαγωνισμού  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και με Κριτήριο για 

την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, το σύστημα 
μειοδοσία ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας σε έντυπο 
της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών «Φυτωριακές Εργασίες 
στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2018» (CPV:77231800-6) με 
προϋπολογισμό 9.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) που αναλύονται  Δαπάνη Εργασιών 
7.258,07 €,  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 1741,93 ευρώ 

 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14-08-2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης 

επίδοσης των προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου, Διοικητήριο 
Κ.Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66033, Κ. Νευροκόπι  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.  

Αν 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 ΚΗΜΔΗΣ 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 . 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που πληρούν τις 
προϋποθέσεις: 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εκτός των Δασοπόνων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤΕΕ και να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
σ΄ αυτό. 

α. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

➢  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού κλάδου Δασολόγων που να ασκεί το 
επάγγελμα του Δασολόγου τουλάχιστον 10 έτη, ή  

➢  Άδεια ασκήσεων επαγγέλματος Δασοπόνου που να ασκεί το επάγγελμα του 
Δασοπόνου τουλάχιστον 10 έτη 

➢  Να έχει αποδεδειγμένα αναλάβει την υλοποίηση παρόμοιων εργασιών τουλάχιστον 
μία (1) φορά την προηγούμενη δεκαετία. 

B. Που είναι εγκατεστημένες σε: 
1) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
2) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
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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 σε  
4) 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. 
 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.i, 
 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν 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). 
 

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής στην δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 72 
του Ν. 4412/2016.  

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης. 
Προϊσταμένη Αρχή είναι η Δ/νση Δασών Δράμας. Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το 
Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα 
της υπηρεσίας Διοικητήριο Κ.Νευροκοπίου , μέχρι τις 13/08/2018 όπως ορίζεται με το αρθ.2, 
παρ.2,3 του τεύχους Διακήρυξης. Τα συμβατικά τεύχη  θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης www.damt.gov.gr  από την οποία μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνο 2523021042, 2523022239 FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Μαναρίδης Μιχαήλ Δασολόγος. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Δράμας. 

 

 

Ε.Σ.Α.Δ.Μ-Θ. 
Ο Δασάρχης Κ.Νευροκοπίου 

 
 

Τσιτλακίδης Αναστάσιος  
  Δασολόγος με Α’ βαθμό 

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

http://www.damt.gov.gr/
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