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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΑΝ. ∆ΑΣΑΡΧΗΣ 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 της Ν. Θάσου, έτους 2021» µε το σύστηµα προσφερόµενης τιµής ανά ώρα 
εργασίας µηχανήµατος, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε µε την 
141879/14-7-21 (Α∆Α: ΩΓΤΧΟ1Υ-ΑΙ5) απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Ν. Καβάλας και την σχε-
τική µελέτη του ∆ασαρχείου Θάσου που εγκρίθηκε µε την αρ.πρωτ. 115009/18-6-2021 (Α∆Α: 
90Ο9ΟΡ1Υ-Τ6Χ) απόφαση, για ύψος δαπάνης ποσού 21.886,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ)ήτοι 17.650 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%) και το οποίο κατανέµεται ως εξής : 

1. Μίσθωση ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή (JCB) Ιπποδύναµης 90 HP και άνω , µε ωρο-
µίσθιο, για εργασίες βελτίωσης βατότητας ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου ∆ασαρχείου Θάσου 
έτους 2021 στην περιοχή ∆.Κ. Θεολόγου.  
H µίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 11.650,00 € χωρίς ΦΠΑ  
( 11.650,00 € + 2.796€ ΦΠΑ = 14.446,00 Ευρώ µε τον Φ.Π.Α.)  
 
2. Μίσθωση ενός (1) τροχοφόρου φορτωτή ιπποδύναµης 90HP και άνω , µε ωροµίσθιο, 
για εργασίες βελτίωσης βατότητας ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου ∆ασαρχείου Θάσου έτους 
2021 στην περιοχή ∆.Κ. Μαριών.  
H µίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 6.000,00 € χωρίς ΦΠΑ  
( 6.000,00 € + 1.440,00€ ΦΠΑ = 7.440,00 Ευρώ µε τον Φ.Π.Α.)  
 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο Ειδικός Φορέας ∆ασών του 
Πράσινου Ταµείου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση ποσού 21.886,00 ευρώ, βαρύνει την 
µε K.A.E. 02.001.2499 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2021, 
σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/36806/1151/15-4-2021 (Α∆Α:6ΣΝΛ4653Π8-4ΟΨ) 
απόφαση του ΥΠΕΝ «Έγκριση δέσµευσης και διάθεση πίστωσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες 
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής 
προστασίας και οδοποιίας» που περιλαµβάνονται στα εγκεκριµένα «Προγράµµατα δασικών 
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δραστηριοτήτων για χρηµατοδότηση από τον Ειδικό Φορέα ∆ασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2021», από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου 
έτους 2021». 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Θάσου την 05/08/2021     
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για το Ελληνικό ∆ηµό-
σιο θα επαναληφθεί µε τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 12/08/2021, ηµέρα Πέ-
µπτη και χωρίς άλλη δηµοσίευση. 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες µηχανηµάτων: 

� Εκσκαφέων – φορτωτών (τύπου JCB) µε ιπποδύναµη 90 ΗΡ και άνω, 
� Φορτωτών τροχοφόρων µε ιπποδύναµη 90 ΗΡ και άνω. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των µηχανη-
µάτων έργου ή για µέρος των υπό µίσθωση µηχανηµάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες µηχανηµάτων είναι η έµπρακτη απόδειξη 
σχέσης µεταξύ του προσφέροντος και του µηχανήµατος (παραχωρητήριο, µισθωτήριο, ενοι-
κιαστήριο κλπ) το οποίο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύµφωνα µε την ισχύ-
ουσα νοµοθεσία και να είναι σε ισχύ, την ηµέρα της δηµοπρασίας, και για χρονικό διάστηµα 
ισχύος τουλάχιστον έξι (06) µηνών και σε κάθε περίπτωση για όλο το χρονικό διάστηµα εκτέ-
λεσης των εργασιών. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 
τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ (353,00 €),, ήτοι 2% της εκτιµώµενης σύµβασης.  
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος 
της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προ-
σφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων. 
 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη ∆/νση ∆ασών Ν. Καβάλας 

Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να προµηθευτούν την παρούσα ∆ιακήρυξη – Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, καθώς και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτό-
τυπο, αντί του ποσού των 5,00 € µε απόδειξη, από το γραφείο του Τµήµατος Εκτέλεσης ∆α-
σοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Θάσου, µέχρι και την ηµέρα του διαγωνισµού. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνι-
σµού µέσω της ιστοσελίδας https://www.m-t.gov.gr. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Νικόλαο Ψαλίδα, τηλ.: 2313309798 
και στα γραφεία του ∆ασαρχείου Θάσου στην οδό Α. Θεολογίτη 2, κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες. 

 Ο Αν. ∆ασάρχης Θάσου 
  
  
 
 Ράνης Γεώργιος 
 ∆ασολόγος µε βαθµό Α΄ 
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