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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ                                           
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  &    
 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                     
 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ         
 
 

ΤΑΧ..Δ/ΝΣΗ     :3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής Αλεξ/πολης 
ΤΑΧ.ΚΩΔ.         :69 100 Κομοτηνή                                                                   ΠΡΟΣ: Όπως στον Π.Α. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡ.   :Παρασχάκη Στέλλα  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ    :2531030617 
FΑΧ                   :2531037230 

E-mail              : steparasx@damt.gov.gr 
 
                                                                                                                                  
ΘΕΜΑ :         Έκδοση απόφασης ακύρωσης  του  συνοπτικού μειοδοτικού    διαγωνισμού της  
υπηρεσίας:  Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δ/νσης Δασών Ροδόπης  
έτους 2018 (2η  κατανομή )  «Μίσθωση διαμορφωτήρα με σύστημα  προωθήσεως  γαιών  
( εμπρόσθιο μαχαίρι) και εκσκαφέα φορτωτή για συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής  
Σαρακηνής –Κάτω Δροσινής    του  νομού  Ροδόπης », προϋπολογισμού  25.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 
και έγκριση διενέργειας νέου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.                 
  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο  Δ/ΝΤΗΣ  ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

 
Έχοντας Υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 998/1979 (Α΄ 289) «περί προστασίας Δασών και των δασικών εν 

γένει εκτάσεων της χώρας» όπως ισχύουν σήμερα. 

2. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 1418/84 (Α΄ 23) «περί Δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συναφών 

θεμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) «περί κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» όπως ισχύουν σήμερα. 

4. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «περί νέας αρχιτεκτονικής της  Αυτ/σης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και  

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) «περί περιβαλλοντικής αναβάθμισης και 

ιδιωτικής πολεοδόμησης-βιώσιμης ανάπτυξης οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα. 

7. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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8. Τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 437/81 (Α΄ 120) «περί μελέτης και εκτελέσεως Δασοτεχνικών 

έργων». 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (Α΄ 235) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης». 

10. Την με αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τΒ΄/7-6-2017) Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: «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 – 

Θράκης». 

11. Την με αριθμ. 122872/1867/23-08-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας - 

Θράκης Ορισμού υποέργων του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού 

δικτύου  και έργων προστασίας δασών » , με Κ.Α.Ε.  2014ΕΠ3100003 της ΣΑΕΠ 531 και έγκριση 

διάθεσης πίστωσης.  

12. Τη με αριθ. πρωτ. 16884/19-9-2018 (ΑΔΑ: 67ΩΕΟΡΙΥ-ΛΚ9) απόφαση Έγκρισης τευχών 

δημοπράτησης και διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου της υπηρεσίας:  Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δ/νσης 

Δασών Ροδόπης έτους 2018 (2η  κατανομή )  «Μίσθωση διαμορφωτήρα με σύστημα  

προωθήσεως  γαιών ( εμπρόσθιο μαχαίρι) και εκσκαφέα φορτωτή για συντήρηση δασικού 

οδικού δικτύου περιοχής Σαρακηνής –Κάτω Δροσινής    του  νομού  Ροδόπης », 

προϋπολογισμού  25.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.                  

13. Την από 2-10-2018 (αριθ. πρωτ. 17821/3-10-2018) εισήγηση-πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού του εν θέματι συνοπτικού διαγωνισμού της  2ης  Οκτωβρίου  2018. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε                                                                                         
 

             Α.  Ακυρώνουμε   το  συνοπτικό  μειοδοτικό     διαγωνισμού της 2ας  Οκτωβρίου  2018, της 

Υπηρεσίας:  Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δ/νσης Δασών Ροδόπης  

έτους 2018 (2η  κατανομή )  «Μίσθωση διαμορφωτήρα με σύστημα  προωθήσεως  γαιών  

( εμπρόσθιο μαχαίρι) και εκσκαφέα φορτωτή για συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής  

Σαρακηνής –Κάτω Δροσινής    του  νομού  Ροδόπης»,  προϋπολογισμού  25.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ,                 

 επειδή: 

   1. Η προσφορά με αριθ. κατάθεσης  1  (Παπάκης Χρήστος),  όπως διαπιστώθηκε  από  το  φάκελο 

της  τεχνικής προσφοράς του μηχανήματος έργου , αφορά  το ίδιο μηχάνημα έργου που έχει ήδη 

διαθέσει ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος  κατά την  προσφορά του στον  συνοπτικό  μειοδοτικό    

διαγωνισμό της Υπηρεσίας:  «Μίσθωση  διαμορφωτήρα  με σύστημα  προωθήσεως  γαιών 

(εμπρόσθιο μαχαίρι) για την συντήρηση του δασικού οδικού   δικτύου δημοσίου δάσους 

Ασωμάτων νομού  Ροδόπης » που διενεργήθηκε στις  11 Σεπτεμβρίου  2018 και για τον οποίο έχει 

εκδοθεί η υπ΄ αρίθμ.  18038/5-10-2018 απόφαση κατακύρωσης  του διαγωνισμού  στον ίδιο 

οικονομικό φορέα. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με την αναγκαιότητα λειτουργίας  μηχανήματος, 

κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και για τις δύο συμβάσεις, καθιστά προφανή την  

απόρριψη της  προσφοράς του Παπάκη Χρήστου. 

  2.   Η προσφορά με αριθ. κατάθεσης 2 (Πετρακόπουλος Δημήτριος), σύμφωνα με την εισήγηση-

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού απορρίπτεται λόγω μη υποβολής  εγγυητικής  επιστολής 

συμμετοχής. 

3. Δεν υπάρχει άλλη προσφορά. 

 
           Β. 1. Εγκρίνουμε τους όρους της Διακήρυξης της υπηρεσίας:  Επείγουσες εργασίες συντήρησης 
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δασικού οδικού δικτύου Δ/νσης Δασών Ροδόπης έτους 2018 (2η κατανομή ) «Μίσθωση 
διαμορφωτήρα με σύστημα προωθήσεως γαιών ( εμπρόσθιο μαχαίρι) και εκσκαφέα φορτωτή 
για συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Σαρακηνής –Κάτω Δροσινής του νομού 
Ροδόπης »,   καθώς και τα παρακάτω τεύχη δημοπράτησης: 
1.1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
1.2 Τιμολόγιο Μελέτης 
1.3 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
1.4 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
1.5 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
1.6 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) 
1.7 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
όπως αυτά είχαν  εγκριθεί με την υπ΄ αρίθμ.  16884/19-9-2018 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. 
Ροδόπης με τίτλο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας: Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δ/νσης 
Δασών Ροδόπης έτους 2018 (2η κατανομή ) «Μίσθωση διαμορφωτήρα με σύστημα προωθήσεως 
γαιών ( εμπρόσθιο μαχαίρι) και εκσκαφέα φορτωτή για συντήρηση δασικού οδικού δικτύου 
περιοχής Σαρακηνής –Κάτω Δροσινής του νομού Ροδόπης », προϋπολογισμού 25.000,00 Ευρώ με 
ΦΠΑ. 
 
          Β.2. Εγκρίνουμε την διενέργεια εκ΄  νέου, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
 Εκτέλεση της υπηρεσίας: Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δ/νσης Δασών 
Ροδόπης έτους 2018 (2η κατανομή ) «Μίσθωση διαμορφωτήρα με σύστημα προωθήσεως 
γαιών ( εμπρόσθιο μαχαίρι) και εκσκαφέα φορτωτή για συντήρηση δασικού οδικού δικτύου 
περιοχής Σαρακηνής –Κάτω Δροσινής του νομού Ροδόπης », 
 
      Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 531 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2018 (2η κατανομή ) στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
 
          Κατά της παρούσας πράξης, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 3  
της διακήρυξης.                                                                                            
                                                                 
 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ.                                                         
        

                
                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

   ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

 
                                                                                                                    ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ    

                   ΜSc  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επί αποδείξει). 
 
1.  ΠΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗ  ΡΟΔΟΠΗΣ ,   email: xristoskat@gmail.com 
2.  ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  Π. Μελλά 26, Αίγειρος, Ροδόπης                                                               

        email: petrakopoulosdimitris@yahoo.gr 
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