
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ      Γρεβενά, 17  Νοεμβρίου 2020 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &       Αρ. Πρωτ :  148650 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Ταχ. Δ/νση   : Διοικητήριο 

Ταχ. Κωδ     :  51100 

Πληροφορίες:  Αγορίτσα Βαρσάμη 

Τηλέφωνα     : 24623- 53388  

Telefax         : 24623 -53383 
e-mail: abarsami@apdhp-dm.gov.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

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

αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» CPV: 43325000-7, με το σύστημα 

προσφοράς της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, σύμφωνα με 

την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αρ. 148529/17-11-2020 (ΑΔΑ:6ΛΚΚΟΡ1Γ-ΧΔΘ) 

Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και τα σχετικά 

τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, προϋπολογισμού 13.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της αριθ. ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04-6-2020 

(Α∆Α:ΨΛΦΚ4653Π8-ΕΘΚ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «1η έγκριση 

διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της 

ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020». 

 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών την 01 – 12 – 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στον Τομέα των Δημοσίων Έργων, οι οποίες είναι: 

- Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται την Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Π.Δ.146/88 

άρθρο 7 παρ. 3) οι οποίες είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας,  

- Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή  Β΄ τάξη, 

σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81, 

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 
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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. 

 
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1(α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 

διακοσίων δέκα ευρώ (210,00 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 

συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 

μέχρι τις 30-06-2021, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.  

4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 

5. Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, καθώς 

και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών 

Έργων της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας χωρίς να προσμετράται η 

ημέρα του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρχουσών 

μελετών, κ.λπ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, στο Διοικητήριο Γρεβενών, Τέρμα 

Κ.Ταλιαδούρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την 

κα Βαρσάμη Αγορίτσα, τηλ.: 2462353388. Επίσης, αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες 

και φροντίδα τους. 

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
           Δασών Γρεβενών 

 
 

Λάντζα Αικατερίνη 
 Δασολόγος  
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