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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Το Δασαρχείο Θάσου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1981, με αυτεπι-

στασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών, για την εκτέλεση των εργασιών 

«2014ΣΕ58400003 «Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων»», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του 

τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη και τις σχετικές μελέτες του Δασαρχείου Θάσου που εγκρίθηκαν με τις 16933/20.07.16 και 

16934/20.07.16 Αποφάσεις της Διεύθυνσης Δασών Καβάλας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 23.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %), με δυνατότη-

τα αυξομείωσης 20%, ανάλογα με την έκπτωση που θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων έτους 2016. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, Α. Θεολογίτη - 64004 ΘΑΣΟΣ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την 19η Σεπτεμβρίου 

2016, ημέρα Δευτέρα 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 

26η Σεπτεμβρίου ε.ε., ημέρα Δευτέρα, χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. 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, εξειδικευμένες επιχειρήσεις για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπόνους εγγεγραμ-

μένους στο Μ.Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 7 § 3 του Π.Δ. 146/88. 

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

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

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους: α) για το έργο «Καθαρισμοί καμένων Δασών», 297,00 € και β) για 

το έργο «Συντήρηση υδατοδεξαμενών», 27,00 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το έργο, από την έδρα της υπη-

ρεσίας, Α. Θεολογίτη 2 - 64004 ΘΑΣΟΣ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πληροφορίες παρέχονται από τους: Δημήτρη Φλωρά 2313309792 & 2313309797, Βαρβάρα Κομνηνού 2313309796. 

 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Θάσου 

 

 

 

Χαράλαμπος Μαρουγκλιάνης 

Δασολόγος με βαθμό Α΄ 

ΑΔΑ: ΩΧΕΑΟΡ1Υ-Π84
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