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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 
 

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

για την υπηρεσία: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» σύμφωνα με τη Διακήρυξη που εγκρίθηκε 

με την αρ. 13513/15-07-2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΚΥΟΡ1Υ-ΖΣ9) Απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας και την σχετική μελέτη του 

Δασαρχείου Αριδαίας που εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ. 6793/17-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΚΧΟΡ1Υ-Γ7Β)    Απόφαση της 

Δ/νσης Δασών Πέλλας, για ύψος δαπάνης ποσού 22.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 584 

(Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη-Συντήρηση-Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Δασικών δρόμων). 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας την 30η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων: 

Διαμορφωτήρων (GRADER) µε ιπποδύναµη 115 HP (ίππων) και άνω 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες µηχανηµάτων είναι η έµπρακτη απόδειξη σχέσης µεταξύ του 

προσφέροντος και του µηχανήµατος (παραχωρητήριο, µισθωτήριο, ενοικιαστήριο κλπ) το οποίο θα 

πρέπει να πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να είναι σε ισχύ, 

την ήµερα της δηµοπρασίας, και για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον τριών (3) µηνών και σε κάθε 

περίπτωση για όλο το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών 

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

4. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας για τον προσωρινό ανάδοχο θα επικυρωθεί µε απόφαση της 

Προϊσταμένης Υπηρεσίας.  

5. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισµού µέσω της 
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ιστοσελίδας (http://www.damt.gov.gr/).  

Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται στο γραφείο του τµήµατος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών έργων 

του ∆ασαρχείου Αριδαίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών ο 

ενδιαφερόµενος µπορεί να αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη παρέχονται από την κα Αγγελική Νάτσιου, τηλ.: 23840 21242, 

2313309623 στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας στην οδό Ερμού 5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Η Αναπληρώτρια Δασάρχης 

 
 

 
 

Άννα Πουσίνη 

Δασολόγος με Α΄ βαθμό 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Δήμο Αλμωπίας 

(Για την αυθημερόν δημοσίευση στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων και αποστολή του 

σχετικού αποδεικτικού) 

2. Ισότοπο ΑΔΜ-Θ 

3. Μέλη επιτροπής της υπηρεσίας μας 
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