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Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του 
Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάστασης πειραματικής, πιλοτι-
κής επιφάνειας προγράμματος SEEMLA - H2020 - LCE – 2014 -2015/ H2020-LCE-2015-3, στη δασική θέση 
«Μάνδρα», Τοπικής Κοινότητας Δροσιάς, Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. 
(24%). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη - 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, στη 
δ/νση: 3ο χλμ. Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνή, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 25310 30617 - 73673. Αρμό-
διοι υπάλληλοι: κ. Στέλλα Παρασχάκη, κ. Μαρίνα Γκοτζαρίδου.  

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 125 του Ν. 4412/2016. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 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, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασο-
λόγους ή Τεχνολόγους  Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 
146/88 

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

δ) 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  

ε) 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 (πχ κοινοπραξία). 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 
 
 
 
 
Κομοτηνή: 15  Δεκεμβρίου 2016 
Αριθ. Πρωτ.:  21975 

Ταχ. Δ/νση: 
Τ. Κ.: 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

 Fax: 
e-mail: 

 

3ο χιλ. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης 

69100 
Σ. Παρασχάκη, Μ. Γκοτζαρίδου 

25310 30617, 73673 
2531037230  
ddas-rod@damt.gov.gr 

 

ΑΔΑ: ΩΦΑΣΟΡ1Υ-1ΥΘ



4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 
5. Η προαναφερόμενη εργασία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος HORIZON2020-

SEEMLA — 691874 — H2020-LCE-2014-2015.  
6. Το αποτέλεσµα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Ροδόπης. 

 
                                                                                                             Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
                                                                                                               της Δ/νσης Δασών Ροδόπης 
                                                                                                    
 
                                                                                                                   Γκοτζαρίδου Μαρίνα  
                                                                                                            MSC  Δασολόγος  (Γεωτεχνικός) 
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