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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 

 Θάσος, 19 Οκτωβρίου 2018 

 

Αριθ. Πρωτ.: 20443 

ΤΜΗΜΑ:  Εκτέλεσης Δασοτεχνικών 

Έργων 

  

Ταχ. Δ/νση:  Α. Θεολογίτη 2 

 64004 –ΘΑΣΟΣ  

Πληροφορίες:  Δ. Φλωράς 

Τηλέφωνο:   2313309792 

Fax:  25930-58149 

Email:  florasd@damt.gov.gr 

 ΚΟΙΝ: Όπως Π.Δ. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΑΝ. ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΘΑΣΟΥ 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη 

αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου (πε-

ριοχών Παναγίας – Λιμένα - Ραχωνίου) Ν. Θάσου, έτους 2018» με το σύστημα προσφοράς πο-

σοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη 

Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 19787/15-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΔΘΟΡ1Υ-0ΛΔ) απόφαση της 

Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Θάσου που εγκρίθηκε με 

την ίδια απόφαση, για ύψος δαπάνης ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(14.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 

2018, Κωδ. ΣΑΕ 584, (αριθ. ενάριθ. έργου : 2014ΣΕ58400003 «Αντιπυρική προστασία δημο-

σίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίω-

ση Ασφαλτόστρωση Δασικών δρόμων)». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση εγκρίθηκε με 

την αριθ. 171808/2434/30-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΤΖ4653Π8-ΙΩΗ). 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου την 06/11/2018, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

3. 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 13/11/2018, ημέρα Τρίτη και 

χωρίς άλλη δημοσίευση. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων: 

Διαμορφωτή γαιών (τύπου Grader) με ιπποδύναμη 160 ΗΡ και άνω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη  απόδειξη σχέσης 

μεταξύ του προσφέροντος και του μηχανήματος (παραχωρητήριο, μισθωτήριο, ενοικιαστήριο 

κλπ) το οποίο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-

θεσία και να είναι σε ισχύ, την ημέρα της δημοπρασίας, και για χρονικό διάστημα ισχύος του-
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λάχιστον τριών (3) μηνών και σε κάθε περίπτωση για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των 

εργασιών. 

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

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Ν. Καβάλας 

7. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Συγγραφή Υπο-

χρεώσεων, 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 Θάσου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και 

την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

8. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού 

µέσω της ιστοσελίδας (http://www.damt.gov.gr/) 

9. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Δημήτριο Φλωρά, τηλ.: 2313309792 και 

στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου στην οδό Α. Θεολογίτη 2, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

 

 Ο Αν. Δασάρχης Θάσου 

  

  

 

 Χαράλαμπος Μαρουγκλιάνης 

 Δασολόγος με βαθμό Α΄ 

 

 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

(διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
 

1.- Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών 

Λ. Γεωργικής Σχολής 46 

55101 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

dsed@damt.gov.gr 

 

 

2.- Διεύθυνση Δασών ν. Καβάλας 

Τέρμα Αργυροκάστρου 

65404 ΚΑΒΑΛΑ 

ddas-kav@damt.gov.gr  

 

 

3.- Δασαρχείο Καβάλας 

Τέρμα Αργυροκάστρου 

65404 ΚΑΒΑΛΑ 

(Παρακαλούμε για την ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Υπηρεσία σας και αποστολή 

Αποδεικτικού Ανάρτησης) 

das-kav@damt.gov.gr 

 

 

4.- Δήμο Θάσου 

Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7 

64004 ΘΑΣΟΣ 

(Παρακαλούμε για την ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Υπηρεσία σας και αποστολή 

Αποδεικτικού Ανάρτησης) 

dimos@thassos.gr  
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