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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 ε̟ιλογή αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 
∆ΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΗΣ “ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ” ΤΟΞΟΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ», ̟ροϋ̟ολογισµού 20.602,91 EΥΡΩ 
(συµ̟εριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α.24%).  
1. Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟αραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη-Συγγραφή 

Υ̟οχρεώσεων, κ.λ.̟) και το έντυ̟ο της οικονοµικής ̟ροσφοράς α̟ό την έδρα της υ̟ηρεσίας, -  

Αδριανου̟όλεως 4 - Ξάνθη , µέχρι τις 28 /11/ 2018, ηµέρα Τετάρτη.  
2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25410-26500, 2313 309009 & 2313 309010, FAX ε̟ικοινωνίας 2313 309915, αρµόδιοι 

υ̟άλληλοι για ε̟ικοινωνία κ. ΚΑΨΑΛΗ Σταυρούλα  & κ.ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία. 
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 29/11/ 2018 ηµέρα Πέµ̟τη 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. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνισµός α̟οβεί άγονος ή ασύµφορος για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα ε̟αναληφθεί µε 
τους ίδιους όρους στον ίδιο τό̟ο και ώρα στις 06–12– 2018, ηµέρα Πέµ̟τη και χωρίς άλλη δηµοσίευση. 

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, ή ενώσεις αυτών, ̟ου είναι εγγεγραµµένα στο 
σχετικό Ε̟αγγελµατικό Ε̟ιµελητήριο ̟ου τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Τα εγκατεστηµένα στην 
Ελλάδα, εκτός των ∆ασο̟όνων, α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένα στο ΓΕΩΤΕΕ και να έχουν εκ̟ληρώσει τις 
οικονοµικές τους υ̟οχρεώσεις σ’ αυτό. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να διαθέτουν ή Άδεια ασκήσεως ε̟αγγέλµατος 
Γεωτεχνικού κλάδου ∆ασολόγων ή Άδεια ασκήσεων ε̟αγγέλµατος ∆ασο̟όνου και να έχουν α̟οδεδειγµένα 
αναλάβει την υλο̟οίηση ̟αρόµοιων εργασιών τουλάχιστον µία (1) φορά την ̟ροηγούµενη δεκαετία, 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 του ν. 
4412/2016.  
∆εν α̟αιτείται α̟ό τις εν λόγω ενώσεις να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ̟οβολή 
̟ροσφοράς.  

6.   Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν α̟αιτείται η κατάθεση εγγυητικής  
7.   Η δα̟άνη ̟ου θα ̟ροκληθεί θα καλυφθεί α̟ό τις ̟ιστώσεις της  ΣΑΕ 584 
8.  Το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού θα κατακυρωθεί α̟ό το ∆ασαρχείο Ξάνθης. 
 
                                                                                                                     Ο ∆ασάρχης Ξάνθης 
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