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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θάσος,  15 Ιανουαρίου 2020 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ              Αριθ. Πρωτ.: 24293 π.ε. 

KAI ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Το Δασαρχείο Θάσου ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης 
έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αντιπλημμυρικά Έργα στα δάση και 
δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΘΕΟΛΟΓΟΥ, που κάηκαν από τη δασική 
πυρκαγιά στις 10-09-2016 στη νήσο Θάσο, έτους 2019», με προϋπολογισμό ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (195.478,20 €), συ-
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %. 
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) (αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 87498), καθώς και στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής. 

2. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), καθώς και 
το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, επίσης διατίθενται στην έδρα της υπηρεσίας Α. Θεο-
λογίτη 2 – 64004 ΘΑΣΟΣ, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 
Πληροφορίες: Δημήτριος Φλωράς, 2313309792, florasd@damt.gov.gr. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, με βάση την τιμή (άρθρο 95 §2β του Ν. 4412/2016) 

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
30/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
06/02/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται και 
 Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα Πρασίνου και είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τε-
χνολόγους Δασοπονίας, 

 Είναι εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ), εφόσον ανήκουν στην Γ΄ & Δ΄ 
Τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81 
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
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 ανάθε-
ση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ-
σεις 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 α-
νάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρ-
θρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολο-
γικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών 
«3.153,00 €» ευρώ, που θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Θάσου. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 180 ημέρες, ενώ ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής είναι 
210 ημέρες (χρόνος ισχύος προσφορών + 30 ημέρες). 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016, ΣΑΕ: 
2016ΕΠ83100000. 

9. Η συνολική προθεσμία του έργου ορίζεται σε τρεις (03) μήνες από την υπογραφή της σύμβα-
σης 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον κ. Διευθυντή Δασών ν. Καβάλας. 
 

Θάσος, 15 Ιανουαρίου 2020 
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Θάσου 

 
 

Μαρουγκλιάνης Χαράλαμπος 
Δασολόγος με βαθμό Α΄ 
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