
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Κ.Νευροκόπι,     04-Ιουνίου- 2020 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Αριθ.  Πρωτ.:  5784 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ    
Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
  

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ  

 
 

Το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου  ανακοινώνει την επανάληψη   Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την 
αρίθμ. 5549/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ω8Γ9ΟΡ1Υ-ΡΩΖ) Επισυναπτόμενη απόφαση της Δ/νσης  Δασών Δράμας  
λόγω άγονης  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των 
εργασιών: «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας με τη Βελτίωση  Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου 
Κ.Νευροκοπίου έτους 2020» 
 Για  τη  Μίσθωση ενός (1) Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER) με την εκτέλεση χωματουργικών 
εργασιών με τη  χρήση των παραπάνω μηχανημάτων  με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής 
 
 Αρχική τιμή ανά μηχάνημα:   

47,00 € / ανά ώρα εργασίας (Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER)  
 
Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την 

Υπάρχουσα Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 4512/07-05-2020 (ΑΔΑ:Ω73ΝΟΡ1Υ-Μ59) απόφαση Δ/νσης 

Δασών Ν. Δραμας και έχει ΑΔΑΜ : 20PROC006689233 2020-05-12  και την σχετική Τεχνική Έκθεση 

που συνοδεύει αυτή, που αποτελεί μέρος της μελέτης του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου που εγκρίθηκε με την 
Αρ. Πρ. 3735/10-4-2020 απόφαση Διεύθυνσης Δασών Δράμας (ΑΔΑ: Ψ68ΤΟΡ1Υ-ΞΚΩ) ,  καθώς και την 
Περίληψη διακήρυξης με αριθμ. 4626/12-5-2020 (ΑΔΑ: 69ΝΘΟΡ1Υ-Τ10)  : 

 
Για την Ισοπέδωση καταστρώματος με Διαμορφωτήρα και καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης με 
την χρήση διαμορφωτήρα(GRADER) για την δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών της Μελέτης  για 
την Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού στο Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικά Ποταμού Νέστου 
αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου.  
Για συνολική δαπάνη 8.064,52€ χωρίς ΦΠΑ  
8.064,52+1.935,48 ΦΠΑ   = 10.000 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.) 
 

 
Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιμισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως 

σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά μηχάνημα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα προσφέρει την 

χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού. 

 
CPV: 43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 
 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου με Κ.Α.Ε. 02.001.2499 σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 32924/1004/2-4-

2020 (ΑΔΑ: 6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5) απόφαση του ΥΠΕΝ « Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης των 
Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για  την  υλοποίηση  έργων  και  εργασιών  
«αντιπυρικής  προστασίας  και  οδοποιίας»  που  περιλαμβάνονται στα  εγκεκριμένα  «Προγράμματα  





δασικών  δραστηριοτήτων  για  χρηματοδότηση  από  τον  Ειδικό  Φορέα Δασών  του  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ  
έτους  2020»  από  πιστώσεις  του  Ειδικού  Φορέα  Δασών  του  Πράσινου Ταμείου έτους 2020» και την 
αριθμ. πρωτ. 4266/29-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΚ7ΙΟΡ1Υ-ΥΙΗ) Απόφαση του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου για την 
κατανομή του παραπάνω ποσού ανά μηχάνημα.  
 
Η επανάληψη του διαγωνισμού  θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου την 16 –06– 2020, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).  
 
Από την επιτροπή που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 4961/18-5-2020 (ΑΔΑ: Ω9Δ8ΟΡ1Υ-ΒΧΓ) απόφαση της 
Δ/νσης Δασών Δράμας. 

1. Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την 
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική ημερομηνίας αντίστοιχα 
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται, πέντε  (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα damt.gov.gr. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία , εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 
Δικαίωμα συμμετοχής 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  
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. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς  απαιτείται να διαθέτουν αποδεδειγμένα μηχάνηματα έργου με τον χειριστή τους ή  και συγκεκριμένα: 
1. Ένα (1) Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER) Ιπποδύναμης   140  HP και άνω , 

με σύστημα προώθησης (μπροστινό μαχαίρι.) 
 

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

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη (και την σφραγισμένη οικονομική 
προσφορά ) του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας Διοικητήριο Κ.Νευροκοπίου , μέχρι τις 
15/06/2020.  

Τα ισχύοντα συμβατικά τεύχη  είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης www.damt.gov.gr  στον σύνδεσμο 
http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1656:1258&catid=2:diagon&It

emid=23  από την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν. 

2. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 2523021042, 2523022239 FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Μαναρίδης Μιχαήλ Δασολόγος. 

3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Δράμας. 

Ε.Σ.Α.Δ.Μ-Θ. 
Ο Αναπληρωτής  Δασάρχης Κ.Νευροκοπίου 

 
Μαναρίδης Μιχαήλ 

  Δασολόγος με Α’ βαθμό 

http://www.damt.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1656:1258&catid=2:diagon&Itemid=23
http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1656:1258&catid=2:diagon&Itemid=23




                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

   
Ταχ. δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 1
Ταχ. κώδ. : 661 33 Δράμα 
Πληροφ. : Ανδρέας Τσίγγης 
Τηλέφωνο : 2313309877 
Fax : 2521057717 
e-mail : atsiggis@damt.gov.gr

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής 
την εκτέλεση των εργασιών
Δικτύου  Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις: 

α) Του Δασικού Κώδικα - Ν.Δ. 86/69 (Α΄7)
β) Του άρθρου 16 του Ν. 998/79 
της Χώρας» . 
γ Του Ν. 3852/10 (Α΄87) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄47), « Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
διατάξεις» 
ε) Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147)
του ν. 4412/2016 – Προσθήκη νέων άρθρων
στ) Του Π.Δ. 437/81 (Α΄120) «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων»
ζ) Του Π.Δ. 146/1988 (Α΄65) 
θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες τ
η) Του Π.Δ. 142/10 (Α΄235) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης»
θ) Την αριθ. 14138/15.5.2017 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

2.Την αριθ. 35748/30.5.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
(Β΄1971) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογ
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

3.Την αριθ.4961/18-5-2020 απόφαση της Δ/νσης Δασών με θέμα «
εργασιών «Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία με την Βελτίωση 
Νευροκοπίου έτους 2020» (ΑΔΑ:Ω9Δ8ΟΡ1Υ

4.Την αριθ. 4512/7-5-2020 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας «Έγκριση 
Διαγωνισμού και των σχεδίων εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης, για την εκτέλεση 
«Αντιπυρική Προστασία και Οδοποιία με την Βελτίωση 
έτους 2020» (ΑΔΑ:Ω73ΝΟΡ1Υ-Μ59). 

                                                                                                                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αγ. Κωνσταντίνου 1 

@damt.gov.gr 

της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης 
εργασιών «Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία με την βελτίωση

Κ. Νευροκοπίου έτους 2020». 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ν.Δ. 86/69 (Α΄7) 
β) Του άρθρου 16 του Ν. 998/79 (Α΄289) «Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 

Του Ν. 3852/10 (Α΄87) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄47), « Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες 

Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147) καθώς και του ν. 4605/2019 (Α΄52) 

Προσθήκη νέων άρθρων. 
) Του Π.Δ. 437/81 (Α΄120) «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων»

) Του Π.Δ. 146/1988 (Α΄65) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.
) Του Π.Δ. 142/10 (Α΄235) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης»
) Την αριθ. 14138/15.5.2017 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 

διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 
2.Την αριθ. 35748/30.5.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας

(Β΄1971) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους 
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

φαση της Δ/νσης Δασών με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού
ρική Προστασία και οδοποιία με την Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου  Δασαρχείου 

9Δ8ΟΡ1Υ-ΒΧΓ).  
απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας «Έγκριση της 

Διαγωνισμού και των σχεδίων εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης, για την εκτέλεση 
Αντιπυρική Προστασία και Οδοποιία με την Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου 

 

Δράμα, 29 Μαΐου

Αριθ. Πρωτ.: 5549
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 

                                                         Σελίδα 1 από 2 

 προσωρινών αναδόχων για 
Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία με την βελτίωση Δασικού Οδικού 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  

Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 

Του Ν. 3852/10 (Α΄87) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄47), « Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες 

Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
καθώς και του ν. 4605/2019 (Α΄52) – Τροποποίηση διατάξεων 

) Του Π.Δ. 437/81 (Α΄120) «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» 
«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 

ου Υπουργείου Γεωργίας. 
) Του Π.Δ. 142/10 (Α΄235) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» 
) Την αριθ. 14138/15.5.2017 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 

2.Την αριθ. 35748/30.5.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
(Β΄1971) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

ραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους 
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 

Επιτροπής Διαγωνισμού των 
Δασικού Οδικού Δικτύου  Δασαρχείου Κ. 

της διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού και των σχεδίων εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης, για την εκτέλεση των εργασιών 

Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου 

Μαΐου 2020 
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5. Το αριθ. 5487/28-5-2020 έγγραφο του Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου με το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση 
το από 26-5-2020 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινών  αναδόχων για την εκτέλεση 
των εργασιών «Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία με την βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου  Δασαρχείου Κ. 
Νευροκοπίου έτους 2020» με σύμφωνη –θετική εισήγηση. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

Εγκρίνουμε το από 26-5-2020 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών 
«Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία με την βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου  Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου 
έτους 2020 για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων την μίσθωση α) ενός (1) Διαμορφωτήρα-Ισοπεδωτήρα 
γαιών (GRADER) με την παρατήρηση την επανάληψη του διαγωνισμού στις 16-6-2020 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην διακήρυξη(ΑΔΑΜ 20PROC0066892332020-05-12) και το τεύχος δημοπράτησης του διαγωνισμού 
διότι η προσφορά του μειοδότη απορρίπτεται ως απαράδεκτη και β) ενός (1)Τροχοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή 
ιπποδύναμης 70 HP, στον ιδιοκτήτη με την ονομασία ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ με τελική τιμή 18,00 
ευρώ ανά ώρα εργασίας και συνολικού προϋπολογισμού προσφοράς 6.206,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ κρίνοντάς την οικονομικά συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

 

 
 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 1. Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου 
66033 Κ. Νευροκόπι 

 2.Δανιηλίδης Παναγιώτης Pandani1979@gmail.com  

3. Δερμεντζής Ιωάννης gderme@hotmail.com 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Η Διευθύντρια 
Δασών Ν. Δράμας 

 
 
 

Δρ Ελισάβετ Κωνσταντινίδου 
Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
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