
                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                        Κασσάνδρεια, 19 Αυγούστου 2014 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. πρωτ:   18515   
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ                           
                                                                                  
Τμήμα :           Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων 
Πληροφορίες:  Μπαχαντουριάν, Σταματίου 
                        Κοσμαδέλης 
Ταχ. Δ/νση :    Κασσάνδρεια  630 77 
ΤΕΛΕΦΑΞ:      23740-22644 
Τηλ :                23740  22218-2 
e-mail:             sakisstam@damt.gov.gr 

ΠΡΟΣ:  1.  Εφημερίδα Κυβερνήσεως
     e-mail: dds@et.gr
2.  Εφημερίδα  «Τύπος της Χαλκιδικής» για
     την δημοσίευση μία (1) φορά μέχρι τις 20-08- 
     2014 και αποστολή δύο αντιτύπων με το
     σχετικό τιμολόγιο.
     Φαξ: 2371 0 24190
3. Γενική Διεύθυνση Δασών & 

Αγροτικών Υποθέσεων
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46
22134, Θεσσαλονίκη

4.   Δ/νση Δασών  Χαλκιδικής   
      Πολύγυρος, 63100
5.   Δασαρχεία Πολυγύρου & Αρναίας 
      για την ανάρτηση μέχρι τις 20-08-2014 
      και αποστολή του οικείου αποδεικτικού 
6.   Δήμος Κασσάνδρας
      για την ανάρτηση μέχρι τις 20-08-2014  
      και αποστολή του οικείου αποδεικτικού       
7.   Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού 
8.   Πίνακα Ανακοινώσεων     

                                                                                
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το  Δασαρχείο  Κασσάνδρας  προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
437/81, για την «μίσθωση με ωρομίσθιο δυο (2) ισοπεδωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 
130 ΗΡ και άνω» για την εκτέλεση με αυτεπιστασία των χωματουργικών εργασιών του 
έργου ¨Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής  
ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας για το έτος 2014¨.

Η μίσθωση θα αφορά εκτέλεση εργασιών μέχρι  συνολικού ποσού δαπάνης με Φ.Π.Α. 
24.000 Ευρώ και για τους δυο (2) ισοπεδωτήρες (12.000 Ευρώ έκαστος ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26 του μήνα Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 
9:30-10:00π.μ.,(ώρα  λήξης  επίδοσης  προσφορών  από  τους  μειοδότες  η  10:00π.μ.) 
μπροστά σε Επιτροπή, που συστήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 10248/16-05-2013 απόφαση της 
Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής, στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 02 του 
μήνα  Σεπτεμβρίου του  έτους  2014, ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  9:30-10:00  πμ (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών από τους μειοδότες η  10:00 π.μ.) στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους 
όρους και χωρίς άλλη δημοσίευση.

Στον  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  ιδιοκτήτες  ισοπεδωτήρων  (GRADER)  με  ιπποδύναμη 
130ΗΡ (ίππων) και άνω.
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Θα  μπορούν  να  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  είτε  ιδιοκτήτες  όλων  των  ανωτέρω 
μηχανημάτων είτε ιδιοκτήτες ενός ή και δύο από αυτά.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 195,00 Ευρώ για κάθε ισοπεδωτήρα  και 
απευθύνεται στο Δασαρχείο Κασσάνδρας.

Η  Διακήρυξη  -  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  και  το  έντυπο  της  Οικονομικής  Προσφοράς 
διατίθενται από το Δασαρχείο Κασσάνδρας και συγκεκριμένα από το γραφείο του Τμήματος 
Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός από την ημέρα 
της δημοπρασίας.

                                                                                        Ο  Δασάρχης Κασσάνδρας
                                                           

      
                                    
                                                                                            Κων/νος Δουλκερίδης
                                                                                           Δασολόγος με Β΄ βαθμό
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