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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: «Συντήρηση των Δασικών Δρόμων της ν. Θάσου, 

έτους 2019»με το σύστημα προσφερόμενης τιμής ανά ώρα εργασίας μηχανήματος, σύμφωνα με την 

ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 18163/27-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ3ΟΡ1Υ-ΓΡΦ) απόφαση 

της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Θάσου που εγκρίθηκε με την 

ίδια απόφαση, για ύψος δαπάνης ποσού 9.999,36 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019, 

Κωδ. ΣΑΕ 584, (αριθ. ενάριθ. έργου : 2014ΣΕ58400003 «Συντήρηση των Δασικών Δρόμων της ν. 

Θάσου, έτους 2019». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση εγκρίθηκε με την 179583/711/1-3-2019 (Α-

ΔΑ:6ΔΓΞ4653Π8-ΘΟ4) σχετική απόφαση της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, του 

Υ.Π.ΕΝ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου την 05 – 11 – 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 12 – 11 – 2019, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλ-

λη δημοσίευση. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων: 

 Φορτωτών τροχοφόρων με ιπποδύναμη 85 ΗΡ και άνω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης με-

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

mailto:florasd@damt.gov.gr


Σελίδα 2 από 2 

 

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 λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα 

www.damt.gov.gr της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ή στα γραφεία της αναθέτου-

σας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δα-

πάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και τα-

χυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρ-

χή, δαπάνη 10 € για την αναπαραγωγή των τευχών και επιπλέον τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστο-

λής 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. 

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΄ 


