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Κομοτηνή, 18 / 08 / 2015  

Αριθμός πρωτοκόλλου: 27651 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Σισμάνογλου 

691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στέλλα Καϊκα 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (25310) 22810 

FAX: (25310) 72172 
 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εργασία με τίτλο «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

Στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Κομοτηνής πρόκειται να εκτελεσθεί η εργασία με τίτλο: 

«ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με απευθείας ανάθεση Δημάρχου. 

Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε οικονομική προσφορά στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου 

Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100) το αργότερο μέχρι τις   25/08/2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 

10:00 π.μ. 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω εργασία ανέρχεται στα 23.370,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του φπα. 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με βάση τη χαμηλότερη τιμή. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

Α) Eργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην Α1 ή σε οποιοδήποτε ανώτερη της Α1 τάξης 

για έργα κατηγορίας Πρασίνου στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπόνους 

εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ σύμφωνα με το άρθρο. 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88, 

ή εναλλακτικά 

Β) Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) εφόσον ανήκουν στην Α΄ τάξη, σύμφωνα με τα 

άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81. 

ή εναλλακτικά 

Γ) Δασολόγοι ή Τεχνολόγοι Δασοπόνοι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο οι οποίοι αναλαμβάνουν 

εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της μελέτης. 
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Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Εργολαβικό Πτυχίο. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. ή ΕΔΔΕ 

πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται παραπάνω ή Πτυχίο Δασολόγου, 

Τεχνολόγου Δασοπόνου με συνημμένο το Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και θα φαίνεται το αντικείμενο της Επιχείρησης. 

β. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από το διαγωνιζόμενο ότι έλαβε γνώση των 

όρων και προϋποθέσεων της μελέτης τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

δ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

ε. Σφραγισμένο φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς» που περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς της Υπηρεσίας. 

 

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει ένα κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα 

απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά η οποία θα 

συμπεριλαμβάνεται σε σφραγισμένο φάκελο. 

 

  

                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
 


