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Προκηρύσσει Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 437 / 81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την 

εκτέλεση των εργασιών 

 «Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων στην περιοχή Κίρκης-Συκορράχης-Μεσημβρίας» 

με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 

την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 13179/ 02 - 06 - 2016 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου 

και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης που εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ. 12228/19-05-2016   

Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου,  καθώς και με την Αρ. Πρ. 12878/01-06-2016, Απόφαση 

Επικαιροποίησης Προϋπολογισμού αυτής, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 22.400,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με δυνατότητα αυξομείωσης 30%, ανάλογα με την έκπτωση που 

θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση. 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος Ειδικού Φορέα Δασών του 

Πράσινου Ταμείου, έτους 2016, από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 36.000,00 € με την 

αριθ. πρωτ. 139767/2318/25-04-2016 Απόφαση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, ή 

οποιασδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης υπάρχει πίστωση. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

του διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. 230/07-01-2015  απόφαση της Δ/νσής Δασών Ν. 

Έβρου, την 21 – 06 – 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

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 28 – 06 – 2016, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 

α.   Εγγεγραμμένες 

α1. 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 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους  Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88 

ή 

α2. 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. 

β. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, 

σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81. 

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα (πρώην) Νομαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας ή 

χωματουργικά που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο 

ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 

του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 

διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών 

χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τριακόσιων εξήντα δύο ευρώ (362 €), και απευθύνεται στο Δασαρχείο 

Αλεξανδρούπολης. 

Φορέας επίβλεψης είναι το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης. 

Προϊσταμένη Υπηρεσία της έργου είναι η Δ/νση Δασών Νομού Έβρου. 

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 

Αλεξανδρούπολης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι  και την προηγούμενη 

ημέρα του διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ιωάννη Παπαθεοδώρου  Δασολόγος, τηλ.: 2551028326 

στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης στην οδό Σκρα 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Ο Δασάρχης 

 
 
 

Μπακλαγής Ζαχαρίας 
Δασολόγος με Β΄ βαθμό 
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