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Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 
 

 Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη 
αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου, περιοχής παρέμβασης 
Τριγώνου - Ορεστιάδας, Δασαρχείου Διδυμοτείχου έτους 2020» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα και με την ταυτάριθμη Διακήρυξη-Συγγραφή 
Υποχρεώσεων που εγκρίθηκε με την 7081/25-05-2020 (Ω7ΞΖΟΡ1Υ-ΦΩΓ) απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου και την 
σχετική μελέτη του Δασαρχείου Διδυμοτείχου που εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ. 22775/17-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΨΑ8ΟΡ1Υ-ΙΣ8) 
Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 11.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%). 

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020». 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Διδυμοτείχου την 11 –06–2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους 
ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 18 – 06 – 2020, ημέρα Πέμπτη και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οι οικονομικοί φορείς: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 
Υποδομών εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες από Δασολόγους ή 
Τεχνολόγους Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88. 

β. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον 
ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

γ. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, σύμφωνα με  τα άρθρα 16 
και 17 του ΠΔ 437/81. 

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά (πρώην Νομαρχιακά) Μητρώα για έργα οδοποιίας ή 
χωματουργικά που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους. 

ε) Προερχόμενοι από κράτος-μέλος της Ένωσης, ή κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), με 
αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

στ) σε 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 
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ζ) 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.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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 φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Δασοτεχνικών 
Έργων.  

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

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Έβρου. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, 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 Δασαρχείου Διδυμοτείχου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και το αργότερο μέχρι  και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

8. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κο Βασιλάκη Δημήτριο, τηλ.: 2553022204 στα γραφεία του 
Δασαρχείου Διδυμοτείχου στην οδό Αδριανουπόλεως 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 

 
 
 

Μητρούδης Δημήτριος 
Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
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