
                                                              
 

 

                                    Κομοτηνή     14-10-2019 
                                         Αρ. Πρωτ.:   16267 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ   ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                      

Δ/ΝΣΗ   ΔΑΣΩΝ   Ν.  ΡΟΔΟΠΗΣ 

 

  

                ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Μίσθωση  διαμορφωτήρα με 
σύστημα  προωθήσεως  γαιών 
( εμπρόσθιο μαχαίρι) και 
εκσκαφέα φορτωτή 
για  Συντήρηση δασικού οδικού 
δικτύου Ανατολικής Ροδόπης 
περιοχής Πατέρμων.» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

7.198,20 Ευρώ με ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
 
Πιστώσεις ΣΑΕ 584 έτους 2019                                                                  

                                                           

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
      
1. Η Διεύθυνση Δασών N. Ροδόπης διακηρύσσει  τον συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό για 
επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Μίσθωση  διαμορφωτήρα με  σύστημα  προωθήσεως  γαιών 
(εμπρόσθιο μαχαίρι) και  εκσκαφέα φορτωτή για συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Ανατολικής  
Ροδόπης περιοχής Πατέρμων.» ,προϋπολογισμού 7.198,20 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις  
του Π.Δ.437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως  δασοτεχνικών  έργων»  και του Ν. 4412/16. Η  
δαπάνη εργασιών  ανέρχεται σε 5.805,00 € και ο Φ.Π.Α. ανέρχεται 1.393,20 €.    
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα 
www.damt.gov.gr της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ή στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 
αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω 
στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με 
την αναθέτουσα αρχή, δαπάνη 10 € για την αναπαραγωγή των τευχών  και επιπλέον τη δαπάνη 
της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο  
 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-30617, FAX επικοινωνίας 25310-37230, αρμόδιοι 
υπάλληλοι για επικοινωνία κος  Τηγανούριας Ελευθέριος και  κα Παρασχάκη Στέλλα.  
   
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις    24/10/2019   ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα 

λήξης της υποβολής προσφορών) και η προσφορά (ωριαία αντιμισθία) θα είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη  βάσει τιμής λαμβάνοντας υπόψη τους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 της 
διακήρυξης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 
4. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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  

http://www.damt.gov.gr/
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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. 
 
5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
 
 6. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 

ποσού  72,00 ευρώ για την μίσθωση του διαμορφωτή γαιών και 44,10 ευρώ για την μίσθωση 
εκσκαφέα φορτωτή 
 
 8. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΕ 584 έτους 2019 
 
 9. Δεν  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο . 
      
 10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δ/ντή Δασών Ν. Ροδόπης.  

   

 
                                                                                   
                                                                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                                           ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ  

                                                                                                                                       Α/Α 

 

 

                                                                                                                   ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

                                                                                                                      Γεωτεχνικός Δασολόγος 
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