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                                         Αξ. Πξση.:   5542    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ 

ΓΔΝΗΚΖ   Γ/ΝΖ   ΓΑΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ                      

Γ/ΝΖ   ΓΑΩΝ   Ν.  ΡΟΓΟΠΖ 

 

  

                ΤΠΖΡΔΗΑ: «Μίζθωζη  διαμορθωηήρα με 
ζύζηημα  προωθήζεως  γαιών 
( εμπρόζθιο ματαίρι) 
για  σνηήρηζη-Βεληίωζη δαζικού 
οδικού δικηύοσ περιοτής απών-
Νέδας-Νέας άνηας και Ηζμάροσ 
2020.» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

 

23.350,00 Δσρώ με ΦΠΑ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 
 
Πιζηώζεις ηοσ Διδικού Φορέα 
Γαζών ηοσ Πράζινοσ Σαμείοσ 
έηοσς 2020                                                                  

                                                           

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  
      

1. Η Γηεχζπλζε Γαζψλ N. Ρνδφπεο δηαθεξχζζεη  ηνλ ζπλνπηηθφ  κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα 
επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία: «Μίζζσζε  δηακνξθσηήξα κε  ζχζηεκα  πξνσζήζεσο  γαηψλ 

( εκπξφζζην καραίξη)γηα  πληήξεζε-Βειηίσζε δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πεξηνρήο απψλ-Νέδαο-Νέαο  
άληαο θαη Ιζκάξνπ 2020.»,πξνυπνινγηζκνχ 23.350,00  € κε Φ.Π.Α., ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος  
Π.Δ.437/1981 «Πεπί μελέηηρ και εκηελέζεωρ  δαζοηεσνικών  έπγων»  και ηος Ν. 4412/16. Η δαπάνη  

επγαζιών  ανέπσεηαι ζε 18.830,65  € θαη ν Φ.Π.Α. αλέξρεηαη 4.519,35    €.    
 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα 
www.damt.gov.gr ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ή ζηα γξαθεία ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα 

απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ 
ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δαπάλε 10 € γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ  θαη επηπιένλ ηε δαπάλε 
ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ 

ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα 

θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν  
 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 25310-30617, FAX επηθνηλσλίαο 25310-37230, αξκφδηνη 
ππάιιεινη γηα επηθνηλσλία θνο  Σεγαλνχξηαο Διεπζέξηνο θαη  θα Παξαζράθε ηέιια.  

  
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο   26-5-2020    ημέρα  Τρίτη  θαη ψξα 10:00 π.κ. (ψξα 

ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ) θαη ε προςφορά (ωριαία αντιμιςθία) ζα είλαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε  βάζεη ηηκήο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ΠΙΝΑΚΔ 1 & 2 ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 
4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Χψξνπ (Δ.Ο.Χ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

http://www.damt.gov.gr/
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δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
5. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  
 

 6. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   
 

7. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ  απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, 

πνζνχ  376,61   ευρώ γηα ηελ κίζζσζε ηνπ δηακνξθσηή γαηψλ . 

      

 8. Η ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο  ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 
έηνπο 2020 

 
 9. Γελ  πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο  ζηνλ Αλάδνρν . 

      

 10.  Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηνλ Γ/ληή Γαζψλ Ν. Ρνδφπεο.  

   

 
                                                                                   
                                                                                                               Ζ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΡΗΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ  

                                                                                                           ΣΖ Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ Ν. ΡΟΓΟΠΖ  

                               

 

 

                                                                                                                          ΓΚΟΣΕΑΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

                                                                                                                     Μsc  Γεωηετνικός Γαζολόγος 
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