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Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ  ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

 

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

για την υπηρεσία : «Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση βατότητας δασικού οδικού δικτύου δηµοσίου 

δάσους Καστανερής – Λιβαδίων του ∆ασαρχείου Γουµένισσας έτους 2020», σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη που 

εγκρίθηκε µε την 5548/25-5-2020 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Κιλκίς και την σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου 

Γουµένισσας που εγκρίθηκε µε την Αριθ. Πρωτ. 4010/22-4-2020   Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Κιλκίς, και την 

5447/21-5-2020 τεχνική έκθεση δασαρχείου Γουµένισσας για ύψος δαπάνης ποσό 9.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%)  

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τη χρηµατοδότηση προς το ∆ασαρχείο Γουµένισσας από την 

∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ΥΠΕΝ  σύµφωνα µε την αριθ. 46752/1380/18-5-2020 (Α∆Α:62Η04653Π8-

Κ7Σ) απόφαση του ΥΠΕΝ και την αριθ. 5316/20-5-2020 απόφαση κατανοµής της ∆/νσης ∆ασών Κιλκίς, µε την 

οποία κατανεµήθηκε συνολική πίστωση 9.000,00 € για την εκτέλεση των εργασιών. 

1. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου την 16-6- 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη 

επίδοσης προσφορών) 

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

α) ∆ιαµορφωτήρων (GRADER) µε ιπποδύναµη 140 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. 
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4. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας για τον προσωρινό ανάδοχο θα επικυρωθεί µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας. ∆ιαβίβαση φακέλου του διαγωνισµού στη Προϊσταµένη Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.  

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

     Τα έγγραφα του διαγωνισµού  διατίθενται στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών  ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά 
του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή.   

6. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο  Γεώργιο Καρατζιά και κο Παύλο Παυλίδη, τηλ.: 

2313309923 και 2313309868 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Γουµένισσας στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 24, 1ος 

όροφος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 
Ο ∆ασάρχης Γουµένισσας 

 
 
 
 

Τζάκος  Αντώνιος 
 ∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

ΑΔΑ: Ω692ΟΡ1Υ-Τ53


		2020-05-29T07:59:42+0300
	Athens




