
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
 

Προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 

Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση εκτέλεσης του δασοτεχνικού έργου 

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» (CPV: 77231800-6) 

και για ύψος δαπάνης 7.978,04 Ευρώ (6.433,90 € για εργασίες και 1.544,14 € για ΦΠΑ 24%). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4412/16, στις 

04 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,  με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 

έκπτωσης επί των τιμών των εργασιών του τιμολογίου της μελέτης που εγκρίθηκε με την αριθ. 

8878/11-04-2019 (60ΓΨΟΠ1Υ-Χ51) απόφαση Διεύθυνσης Δασών Έβρου σε έντυπο προσφοράς που 

θα δοθεί από την υπηρεσία σφραγισμένο και υπογεγραμμένο. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπ. Υποδομών για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένοι από 

Δασολόγο ή Δασοπόνο, ανεξαρτήτου τάξεως. 

β) Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών  Έργων (ΕΔΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, εφόσον ανήκουν στην Α΄ και Β΄ τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Π.Δ. 

437/81. 

 γ) Ενώσεις οικονομικών φορέων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους και 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. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορεί να είναι εγκατεστημένοι: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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 

δ) 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. 

                          

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 Διδυμότειχο, 20 Μαΐου  2019 
 
Αριθ. Πρωτ.: 11109 
 

ΑΔΑ: Ω9ΧΠΟΡ1Υ-6ΝΦ



Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 

2019. Προκαταβολή δεν προβλέπεται να χορηγηθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν τα Τεύχη Διακήρυξης καθώς και το 

πρωτότυπο έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας, (Αδριανουπόλεως 1 – 

Διδυμότειχο), μέχρι την προηγουμένη μέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού καταβάλλοντας επί 

αποδείξει το ποσό των 10 €. 

Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κοσπαντσίδης Κωνσταντίνος στο τηλέφωνο: 25530-

25203, fax: 25530-22204, email: kkospa@damt.gov.gr, ή στα Γραφεία του Δασαρχείου Διδυμοτείχου. 

 

 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 
 
 
 

Μητρούδης Δημήτριος 
 ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) 

με A΄ βαθμό 
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