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

Το ∆ασαρχείο Ξάνθης ̟ροκηρύσσει συνο̟τικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 

του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ 

ΟΧΕΤΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ∆ΑΣΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», µε 

̟ροϋ̟ολογισµό 40.100,00EΥΡΩ (συµ̟εριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α.24%).  
1. Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟αραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Ε.Σ.Υ κ.λ.̟) 

και το έντυ̟ο της οικονοµικής ̟ροσφοράς α̟ό την έδρα της υ̟ηρεσίας, -  Αδριανου̟όλεως 4 - Ξάνθη , µέχρι 
την 01/10/ 2018, ηµέρα ∆ευτέρα.  

2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25410-26500, & 2313 309010, FAX ε̟ικοινωνίας 2313 309915, αρµόδιος υ̟άλληλος 
για ε̟ικοινωνία κ. ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 02/10/ 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 ̟.µ στα γραφεία του ∆ασαρχείου 
Ξάνθης και το σύστηµα υ̟οβολής ̟ροσφορών είναι µε ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 125 
του Ν. 4412/2016 . 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, ή ενώσεις αυτών ̟ου  είναι:  
ι) εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εργολη̟τικών Ε̟ιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ̟ου τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας α) Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ή β) 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωµένα µε ∆ασολόγους ή Τεχνολόγους ∆ασο̟όνους εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ. (άρθρο 
7 ̟αρ. 3 Π.∆. 146/88) και 

ιι) εργολή̟τες κατόχων ειδικού ̟τυχίου ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.)  Α΄ και Β΄ τάξης (άρθρο 16 
Π.∆. 437/81) και ̟ου είναι εγκατεστηµένα σε:                                                                                                                                                                                                                                           

α)  σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β)  σε κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 

καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ)  σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου και έχουν συνάψει 
διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υ̟ό τους όρους των ̟αρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των ̟αρ. 
1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
∆εν α̟αιτείται α̟ό τις εν λόγω ενώσεις να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ̟οβολή 
̟ροσφοράς. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή ̟ρέ̟ει να είναι τέτοια ̟ου 
να εξασφαλίζεται η ύ̟αρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (̟χ κοινο̟ραξία). 

5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν α̟αιτείται η κατάθεση εγγυητικής  
6. Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό ̟ιστώσεις της ΣΑΕ 584 
7. Το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού θα κατακυρωθεί α̟ό το ∆ασαρχείο Ξάνθης. 
 
                                                                                                                   Ο ∆ασάρχης Ξάνθης 
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