
                                                                                                    
 

 

                                       Κομοτηνή    24-5-2021 
                                       Αρ. Πρωτ.:   83888 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ   ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                      

Δ/ΝΣΗ   ΔΑΣΩΝ   Ν.  ΡΟΔΟΠΗΣ 
 
  

                         ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

 

 

«Συντήρηση- Βελτίωση  
δασικού οδικο   δικτύου 
περιοχής Σαπών – Νέδας –    
  Νέας  Σάντας και  Ισμάρου  
2021» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 18.900,00  € 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
Πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 
Δασών    του   Πράσινου                                
Ταμείου έτους 2021                                                             
 

                                                 

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

      
               1. Η Διεύθυνση Δασών N. Ροδόπης διακηρύσσει  τον συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό για  
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του δασοτεχνικού έργου: «Συντήρηση- Βελτίωση  δασικού οδικού   
δικτύου περιοχής Σαπών – Νέδας –   Νέας  Σάντας και  Ισμάρου  2021» προϋπολογισμού 18.900,00  € 
με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.437/1981 «Περί  μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών 
έργων» και του Ν. 4412/16. Η δαπάνη εργασιών  ανέρχεται σε 15.241,94  € και ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 
3.658,06  €. 

      Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία:  
Κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό (Δαπάνη εργασιών) 15.241,94  € 
Το έργο αποτελεί  δασοτεχνικό  έργο της παρ.  1 του άρθρου 16 του Ν.998/79. 
 
               2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα 
www.damt.gov.gr της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ή στα γραφεία της αναθέτουσας 
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες 
και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα 
αρχή, δαπάνη 10 € για την αναπαραγωγή των τευχών  και επιπλέον τη δαπάνη της ταχυδρομικής 
αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-30617, FAX επικοινωνίας 
25310-37230, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα  Παρασχάκη Στέλλα. 
  
               3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  8 Ιουνίου   ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης  
της υποβολής προσφορών) και η  οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και  
υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ 2. (α) του ν. 4412/2016  
 
              4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται: 
 
( i)   Ως εργολήπτες κάτοχοι πτυχίου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) της  A΄ και Β΄  τάξης. 
   
(ii) Ως εργοληπτικές επιχειρήσεις  έργων κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, με στελέχωση 
από Δασολόγους ή Τεχνολόγους  Δασοπονίας,  εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ, εφόσον ανήκουν 
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στην Α 1 , ή στην Α2 , ή στην 1η τάξη  ή σε όλες τις ανώτερες τάξεις ΜΕΕΠ. 
 
(iii) Ως εργοληπτικές επιχειρήσεις έργων κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ , εφόσον ανήκουν στην Α 1 , ή στην Α2 , ή στην 1η τάξη ή σε όλες τις ανώτερες τάξεις ΜΕΕΠ. 
 
(iiii) Εργολήπτες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα οδοποιίας 
(χωματουργικά) που έχουν έδρα τον νομό Ροδόπης ή έχουν επιλέξει το νομό Ροδόπης ως γειτονικό νομό. 
 
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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 
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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  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). 

            5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.  
      
           6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών    του   Πράσινου  
                Ταμείου έτους 2021  . 
                                                                                                                                      
          7. Δεν  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής  στον Ανάδοχο . 
      
          8.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δ/ντή Δασών Ν. Ροδόπης.  
 

                                                                                     

 

 

 
                                                                              Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                             ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ  
                                                                                                                                    Α/Α 
 
                                                                                                              ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
                                                                                                               ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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