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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΑΝ. ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΘΑΣΟΥ 

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

δειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου-

της Ν. Θάσου, έτους 2019»με το σύστημα προσφερόμενης τιμής ανά ώρα εργασίας μηχανήματος, 

σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 12948/10-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΡ-

ΚΠΟΡ1Υ-9ΗΧ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου 

Θάσου που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση, για ύψος δαπάνης ποσού 22.974,72 € (συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου έτους 2019, 

το οποίο κατανεμήθηκε με την υπ’ αριθμ. 181440/1521/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΒ0Λ4653Π8-Β5Β) έ-

γκριση διάθεσης πίστωσης το ποσό των 23.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου την 30 – 07 – 2019, ημέρα Τρί-

τη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επα-

ναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 06 – 08 – 2019, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλ-

λη δημοσίευση. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων: 

 Εκσκαφέων – φορτωτών (τύπου JCB) με ιπποδύναμη 80 ΗΡ και άνω, 

 Φορτωτών τροχοφόρων με ιπποδύναμη 90 ΗΡ και άνω. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων έργου 

ή για μέρος των υπό μίσθωση μηχανημάτων. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης με-

ταξύ του προσφέροντος και του μηχανήματος (παραχωρητήριο, μισθωτήριο, ενοικιαστήριο κλπ) το 

οποίο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι 

σε ισχύ, την ημέρα της δημοπρασίας, και για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον έξι (06) μηνών και 

σε κάθε περίπτωση για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών. 

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

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Ν. Καβάλας 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώ-

σεων, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, αντί του ποσού 

των 5,00 € με απόδειξη, από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρ-

χείου Θάσου, μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Δημήτριο Φλωρά, τηλ.: 2313309792 και στα 

γραφεία του Δασαρχείου Θάσου στην οδό Α. Θεολογίτη 2, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 

 Ο Αν. Δασάρχης Θάσου 

  

  

 

 Χαράλαμπος Μαρουγκλιάνης 

 Δασολόγος με βαθμό Α΄ 


