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                                    O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 116, 117 και 177 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αντιπυρικής 

προστασίας δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων με τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου 

των διαχειριστικών συμπλεγμάτων Έδεσσας-Σωτήρας, Λύκων και  Δάσους-Πάρκου Έδεσσας για το 

έτος 2019 –Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 120 Hp και άνω» 

με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουρα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αρχική τιμή 70,00 ευρώ/ώρα εργασίας (Διαμορφωτήρα-ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER) ιπποδύναμης 120 HP 
και άνω. 

  Το ποσό προσφοράς (ωριαίας αντιμισθίας) θα είναι σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θα αναγράφεται αριθμητικά και 

ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που 

εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.13353/12-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΓ1ΟΡ1Υ-8ΧΥ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών 

Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Έδεσσας που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 9668/20-05-2019 

(ΑΔΑ: Ω11ΓΟΡ1Υ-ΛΦ8) Απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Δασών Πέλλας, για ύψος 

δαπάνης μέχρι το ποσό των 9.999.36 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 (άρθρου 116). 

CPV: 43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
έτους 2019 ΣΑΕ 584, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/59551/404/01-07-2019 (ΑΔΑ: 
Ω2ΤΑ4653Π8-ΚΩΧ) Απόφαση του Υ.Π.Ε.Ν. και την αριθμ. πρωτ. 12561/08-07-2019 (ΑΔΑ:9ΩΧΠΟΡ1Υ-
8Ω5) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας κατανομής 1ης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του ορίου ΣΑΕ 
584 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έτους 2019 στην Π.Ε. Πέλλας. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Έδεσσας την Τρίτη  06 Αυγούστου 2019 και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το ελληνικό δημόσιο θα επαναληφθεί 
με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την Τρίτη  13 Αυγούστου 2019  και χωρίς άλλη 
δημοσίευση. 
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4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων (διαμορφωτήρων 
(GRADER) με ιπποδύναμη 120 HP (ίππων) και άνω με σύστημα προώθησης (μπροστινό μαχαίρι) . 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης μεταξύ του 
προσφέροντα και του μηχανήματος (παραχωρητήριο, μισθωτήριο, ενοικιαστήριο κλπ.) 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Πέλλας. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη-Συγγραφή Υποχρεώσεων, το 
ΤΕΥΔ  καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, από το γραφείο 
του τμήματος εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων του Δασαρχείου Έδεσσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω της 

ιστοσελίδας   (http://www.damt.gov.gr/).   

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα. Μπόνου Γεωργία, τηλ. 2381028342, στα γραφεία του 
Δασαρχείου Έδεσσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δασαρχείου Έδεσσας 
 
 
 

Σωτήριος Ντινόπουλος 
Δασολόγος με Α΄ βαθμό 

 
 
 
 
 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 1. Στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δασαρχείου Έδεσσας                                          
     
2. Iστότοπο ΑΔΜΘ 
                                                                                 
3. Μέλη Επιτροπής της Υπηρεσίας μας.          
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