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ΠΡΟΣ :

Πίνακα Διανομής

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ:

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των
εργασιών «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης “Κατασκευή
φραγμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης”»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) «περί Δασικού Κώδικα» όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 998/1979 (Α΄ 289) «περί προστασίας δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της χώρας» όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 1418/1984 (Α΄ 23) «περί Δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) «περί κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» όπως ισχύουν σήμερα.
5. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτ/σης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) «περί περιβαλλοντικής αναβάθμισης και
ιδιωτικής πολεοδόμησης-βιώσιμης ανάπτυξης οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα.
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8. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
9. Τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 437/81 (Α΄ 120) «περί μελέτης και εκτελέσεως Δασοτεχνικών
έργων».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (Α΄ 235) «περί οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης».
11. Την αρ. 35748/30-05-2017 (Β΄ 1971) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας- Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Συντονιστή” στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
12. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (Β΄ 4841) απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8. (η) του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016».
13. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΝΣ/οικ. 21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (Β΄ 1511) απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «περί τροποποίησης της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017
(Β΄ 4841) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών “κατάρτιση, τήρηση και
λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της
παρ. 8. (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016”».
14. Τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018 εγκυκλίου 6 του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «περί διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου μελών επιτροπών
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)».
15. Την με αρ. πρωτ. 171808/2434/30-07-2018 απόφαση του ΥΠΕΝ «περί 1ης έγκρισης διάθεσης
πίστωσης του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018
στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»
16. Την με αρ. πρωτ. 15335/01-08-2018 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου «περί κατανομής
1ης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων 2018 στις Δασικές Υπηρεσίες του Ν. Έβρου».
17. Το με αρ. πρωτ. 21297/15-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου «περί έγκρισης
διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των
εργασιών με τίτλο “Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης «Κατασκευή
φραγμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης”»
18. Την αριθ. πρωτ. 22811/31-10-2018 αναφορά του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης «περί
αποστολής πρακτικού αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού»
συνοδευόμενο με το από 30-10-2018 πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε το από 30 Οκτωβρίου 2018 Πρακτικό συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη
της μελέτης “Κατασκευή φραγμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου
Αλεξανδρούπολης”», της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού που συγκροτήθηκε
με την με αριθ. πρωτ. 8717/18-04-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Έβρου.
Κρίνουμε συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο την προσφερθείσα έκπτωση ογδόντα
οκτώ στα εκατό (88%), που αντιστοιχεί στον πρώτο μειοδότη οικονομικό φορέα «Πασβάντης
Κωνσταντίνος», με αρ. μητρώου μελετητών 21883, κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα και τον
κηρύσσουμε ως προσωρινό ανάδοχο.
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Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ειδοποιήσει εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι ημερών (άρθρο 103 του ν. 4412/2016).
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147).Με Εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου

Δρ. Πέτρος Κ. Ανθόπουλος
ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1) Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης
Σκρα 1
68 131 Αλεξανδρούπολη
2) Καρακώστας Ιωάννης
Τσατσάνη 1
35003 Σπερχειάδα Λαμίας
ikarakos@gmail.com
3) Κασαμπαλής Δημήτριος
Χρυσοστόμου Σμύρνης 43
56122 Αμπελόκηποι – Μενεμένη Θεσσαλονίκης
dimitriskasabalis@gmail.com
4) Κλάδος Ιωάννης
Βασιλέως Γεωργίου 6
69133 Κομοτηνή
giannisklados@me.com
5) Τσολακίδης Παναγιώτης
Δ. Γληνού 9
54249 Θεσσαλονίκη
ptsolak@gmail.com
6) Ψαρικίδης Αθανάσιος
Ηλέκτρας 9
69132 Κομοτηνή
psarthan@gmail.com
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