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             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

             Το ∆ασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα άρθρα 116,117  του Ν. 4412/2016 για
την εκτέλεση  εργασιών «Επείγουσες εργασίες συντήρησης  ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου  και έργων προστασίας
δασών  του ∆ασαρχείου Σερρών έτους 2019 – µε τη µίσθωση ενός (1) ∆ιαµορφωτή γαιών (GRADER) µε
ιπποδύναµη 150 ΗΡ και άνω  » σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας      που εγκρίθηκε µε την …8642/30-05-

.2019   Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Σερρών.   

Ο προϋπολογισµός του έργου είναι  7.000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί  από πιστώσεις  του προγράµµατος  ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 508. 

µε κωδικό αριθµό  Κ.Α.:2014ΕΠ50800003 0200 

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι   09-07-2019  ηµέρα  Τρίτη  και ώρα 10.00 π.µ.  

∆εν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στην δηµοπρασία σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 

4412/2016.                        

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες µηχανηµάτων: 

του διαµορφωτήρα (GRADER) µε ιπποδύναµη 150 HP και άνω µε υδραυλικό σύστηµα χειρισµού και µε σύστηµα
προώθησης (µπροστινό µαχαίρι). 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες µηχανηµάτων είναι η έµπρακτη απόδειξη σχέσης µεταξύ του
προσφέροντος και του µηχανήµατος (παραχωρητήριο, µισθωτήριο, ενοικιαστήριο κ.λ.π.) το οποίο θα πρέπει να
πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να είναι σε ισχύ, την ηµέρα της
δηµοπρασίας, και για χρονικό διάστηµα ισχύος  τουλάχιστον  τεσσάρων (4) µηνών και σε κάθε περίπτωση για όλο το
χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών. 

     Οι ενδιαφερόµενοι   µπορούν να προµηθευτούν   την παρούσα   ∆ιακήρυξη –Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς  και
το έντυπο της οικονοµικής  προσφοράς  το οποίο δίνεται πρωτότυπα ,  από το γραφείο του τµήµατος  Εκτέλεσης
∆ασοτεχνικών έργων  του ∆ασαρχείου Σερρών , κατά της εργάσιµες  ηµέρες  και ώρες  και το αργότερο µέχρι  και
την προηγούµενη  ηµέρα του διαγωνισµού  επίσης  µπορούν  να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του
διαγωνισµού µέσω της ιστοσελίδας (http://www.damt.gov.gr/). 

             Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax:2321046262, 

από την  αρµόδια υπάλληλο κ. ∆ήµητρα Γατίδου στο τµήµα Ε.∆.Ε. ∆ασαρχείου Σερρών, Τέρµα Οµόνοιας, 
Τ.Κ.62125, Σέρρες.  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ                                                                                              Σέρρες     12-06-   2019 

1) ∆ιεύθυνση ∆ασών Συντονισµού &                                                              Ο ∆ασάρχης Σερρών
Επιθεώρησης ∆ασών                

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32  

ΤΘ 22487                                                                                                            Κων/νος  Ζάββος
 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                                                ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό  

2) ∆ιεύθυνση ∆ασών Σερρών                    

62125 ΣΕΡΡΕΣ      
Β. ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
1) Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε. 
Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας 
Βενιζέλου 55 
65403 ΚΑΒΑΛΑ 
2) ∆ήµο Σερρών 

62100 ΣΕΡΡΕΣ(Με την παράκληση για τη δηµοσίευση και την αποστολή αποδεικτικού) 
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