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ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΚΙΛΚΙΣ 
 

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

ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή των υπηρεσιών: «Επισκευή δύο αντιπυρικών 

υδατοδεξαμενών στις θέσεις Κορυφή  και Αγία Τριάδα Ποντοκερασιάς στην περιοχή ευθύνης 

του Δασαρχείου Κιλκίς », [(CPV) : 50514200-3  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών], 

σύμφωνα με την 9441/27-08-2018 Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 9198/23-08-2018 απόφαση της 

Δ/νσης Δασών Κιλκίς, με ύψος προεκτιμόμενης συνολικής δαπάνης ποσού 799,80 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 

2018, Κωδ. ΣΑΕ 584. Η δαπάνη για την εν σύμβαση εγκρίθηκε με την αριθ. 171808/2434/30-7-2018 

σχετική απόφαση του Υπ.  Περιβάλλοντος και ενέργειας περί «1η έγκριση διάθεσης πίστωσης του 

Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 στις δασικές 

υπηρεσίες των αποκεντρωμένων Διοικήσεων», όπως κατανεμήθηκε στο Δασαρχείο Κιλκίς με την 

αριθ. 8219/1-8-2018 απόφαση της Δ/νσης δασών Κιλκίς και με την αριθ. 8915/13-8-2018 απόφαση 

του Δασάρχη Κιλκίς, για συνολική πίστωση 800,00 Ευρώ. 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου την 11η – 09 – 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

2. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών και απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 

κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 

στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
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διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

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

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). 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Κιλκίς. 

4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

5. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται 20 ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

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

7. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη 

στο διαδίκτυο (URL):www.damt.gov.gr, ή να τα προμηθευτούν αντί του ποσού των 5,00 €, από το 

γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι  και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, εφόσον 

προηγουμένως ειδοποιήσουν εγκαίρως την Υπηρεσία. 

8. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Γεώργιο Καγιάννη, τηλ.: 2341022400 στα 

γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς στην οδό 21ης Ιουνίου 207, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

 
Ο Δασάρχης Κιλκίς 

 
 
 

Γεώργιος Βούρτσας 
M.sc. Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
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