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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Κ.Νευροκόπι, 11-Αυγούστου- 2020 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Αριθ.  Πρωτ.: 9354 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ    
Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 
4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες Συντήρησης 
Δασικού Οδικού Δικτύου και έργων Προστασίας Δασών με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100003 της ΣΑΕΠ 531 - 
Επείγουσες εργασίες Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου και έργων προστασίας δασών Δασαρχείου 
Κ.Νευροκοπίου έτους 2020» με τη - Μίσθωση ενός (1) Προωθητήρα D6 CATERPILLAR ή ανάλογου τύπου 
και Ενός (1) Τροχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή  με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη  χρήση των 
παραπάνω μηχανημάτων  με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά: βάσει τιμής 
 Αρχική τιμή ανά μηχάνημα:   

1. 50,00 € / ανά ώρα εργασίας (Προωθητήρα D6 CATERPILLAR  ή ανάλογου τύπου)  

2. 29,00 € / ανά ώρα εργασίας (Τροχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή  ) 
Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την 

Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 9244/07-08-2020 (ΑΔΑ:6Η22ΟΡ1Υ-ΥΔΨ)  απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Δραμας 
και την σχετική Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει αυτή, η οποία αποτελεί μέρος της μελέτη του Δασαρχείου 
Κ.Νευροκοπίου που εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ. 8393/22-7-2020 (ΑΔΑ:66Μ5ΟΡ1Υ-43Σ) Απόφαση της Δ/νσης 
Δασών Ν. Δράμας ,  για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 23.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 
το οποίο κατανέμεται : 

1. Για τη μίσθωση ενός (1) Προωθητήρα D6 CATERPILLAR ή ανάλογου τύπου Ιπποδύναμης   140  HP και 
άνω με ωρομίσθιο, για Επείγουσες εργασίες Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου και έργων 
προστασίας δασών Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2020 στην περιοχή του Δασικού 
Συμπλέγματος  Εξοχής- Λευκογείων- Κ.Νευροκοπίου περιοχή  του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου. 

 H μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 9.274,19 € χωρίς ΦΠΑ  

(9.274,19 +2.225,81 ΦΠΑ   = 11.500 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.) 

 

2. Για την μίσθωση Ενός (1) τροχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή  ιπποδύναμης 70 HP και άνω ο οποίος 
οφείλει να φέρει κουβά χωρητικότητας 0,80 Κ.Μ. και πάνω, και τσάπα ανοίγματος πάνω από 0,70 
μ., με ωρομίσθιο, για Επείγουσες εργασίες Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου και έργων 
προστασίας δασών Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2020 στην περιοχή Δασικού Συμπλέγματος 
Λειβαδακίου περιοχή Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου 

H μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 9.274,19 € χωρίς ΦΠΑ  

(9.274,19 +2.225,81 ΦΠΑ   = 11.500 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.) 

Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιμισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως 
σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά μηχάνημα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα προσφέρει την 
χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού. 

 
CPV: 43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 
 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 531 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 2014ΕΠ53100003 ποσού 23.000€. 

ΑΔΑ: Ω927ΟΡ1Υ-Θ8Ρ



Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 76478/1272/25-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΒ97ΛΒ-Χ6Μ) απόφαση της  Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  « Συμπλήρωση αποφάσεων ορισμού Υποέργων του Έργου Επείγουσες 
εργασίες Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου και έργων Προστασίας Δασών με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100003 
της ΣΑΕΠ 531 Επείγουσες εργασίες Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Δικτύου και έργων προστασίας 

δασών Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2020» συνολικού ποσού 23.000 € και την αριθμ. πρωτ. 9183/06-
08-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΩΧΟΡ1Υ-Ζ0Ρ) Απόφαση του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου για την κατανομή του παραπάνω 
ποσού ανά μηχάνημα.   
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου την 01-09-2020, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

1. Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την 
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική ημερομηνίας αντίστοιχα 
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται, πέντε  (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα damt.gov.gr. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία , εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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  
δ) 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. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς  απαιτείται να διαθέτουν αποδεδειγμένα μηχάνηματα έργου με τον χειριστή τους ή και τα δύο 
μηχανήματα η κάθε ένα χωριστά  και συγκεκριμένα: 

1. Ένα (1 Προωθητήρα D6 CATERPILLAR ή ανάλογου τύπου Ιπποδύναμης   140  HP και άνω . 
2. Ένα (1) τροχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή  ιπποδύναμης 70 HP και άνω ο οποίος οφείλει να φέρει κουβά 

χωρητικότητας 0,80 Κ.Μ. και πάνω, και τσάπα ανοίγματος πάνω από 0,70 μ., 
 

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

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη (και την σφραγισμένη 
οικονομική προσφορά ) του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας Διοικητήριο Κ.Νευροκοπίου , 
μέχρι τις 31-8-2020 Τα συμβατικά τεύχη  θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης www.damt.gov.gr  από την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
ενημερωθούν. 

2. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 2523021042, 2523022239 FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιοι 
υπάλληλοι για επικοινωνία Μαναρίδης Μιχαήλ Δασολόγος-Λαζαρίδου Σεληνία Δασοπόνος. 

3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Δράμας. 

 
Ε.Σ.Α.Δ.Μ-Θ. 

Ο Αναπληρωτής  Δασάρχης Κ.Νευροκοπίου 

 
Μαναρίδης Μιχαήλ  

  Δασολόγος με Α’ βαθμό 

http://www.damt.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω927ΟΡ1Υ-Θ8Ρ
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