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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                      Σταυρός:   3 Ιουνίου 2020 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ.: 25588  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 
 ΤΑΧ. Δ/νση    :  Σταυρός Τ.Κ. 57014 
 Πληροφορίες :  Μαρία Μαυρομάτη  
 Τηλέφωνο     :  2397061203 –  2397065118 

FAX              :  2397065100 
Mail             : das-stv@damt.gov.gr 

 
                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του Ν.4412/2016,όπως ισχύει 

σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια«Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση 

δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας Δασαρχείου Σταυρού, έτους 2020» 

για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 19.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Για το 

διαμορφωτήρα (GRADER) 12.000,00€  με το Φ.Π.Α. και για το λαστιχοφόρο εκσκαφέα – φορτωτή 

(τύπου JCB) 7.000,00€ με το Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών – Πράσινου 

Ταμείου έτους 2020 σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/32924/1004/02-04-2020 

(ΑΔΑ:6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5). 

 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Σταυρού την 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον τριμελούς επιτροπής,  βάσει των άρθρων 

116 και 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και του Π.Δ. 437/1981. 

 
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 23η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και 

χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με την Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.24034/27-05- 2020 

(ΑΔΑ:6ΧΔΗΟΡ1Υ-537) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης και τη σχετική μελέτη του 

Δασαρχείου Σταυρού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ.18038/15-04-2020 (ΑΔΑ:Ψ6Ο0ΟΡ1Υ-Μ6Χ) 

Απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντή Δασών Θεσσαλονίκης. 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

 β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

 γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και    έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών  ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

2. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με : 

1) έναν (1) διαμορφωτή γαιών (GRADER) ιπποδύναμης 150 HP και άνω, για συνολικά 193,54 ώρες 

εργασίας. 
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2)  έναν (1) λαστιχοφόρο  εκσκαφέα - φορτωτή (τύπου JCB) ιπποδύναμης 70 HP και άνω, για 

συνολικά 194,66 ώρες εργασίας. 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων: 
 

1) Διαμορφωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ  και άνω με τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

 Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ως Διαμορφωτής ή Ισοπεδωτής Γαιών στην 
άδεια Μηχανήματος Έργου. 

 Εξοφλημένα τέλη χρήσεις περιόδου 2020.  

 Ωρομετρητής και κάρτες εργασίας. 

 Η  ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματος να είναι 150 ίππους (ΗΡ) και άνω.  

 Η ημερομηνία 1ης Αδείας Κυκλοφορίας να είναι μεταγενέστερη της από 01-01-
2000.  

 Το έτος κατασκευής να είναι μεταγενέστερο του έτους 1990.  

 Να φέρει εμπρόσθιο μαχαίρι. 

 

2) Λαστιχοφόρων  εκσκαφέων – φορτωτών (τύπου JCB)  ιπποδύναμης 70 HP και άνω με 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

 Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ως λαστιχοφόρος εκσκαφέας- φορτωτής    
τύπου (JCB) στην άδεια  μηχανήματος Έργου. 

  Εξοφλημένα τέλη χρήσεις περιόδου 2020. 

 Ωρομετρητής και κάρτες εργασία. 

 Η  ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματος να είναι 70 ίππους (ΗΡ) και άνω.  

 Να φέρει εναλλάξιμη υδραυλική σφύρα.   

 

Σε περίπτωση που η άδεια του μηχανήματος έργου δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του προσφέροντα, 

πρέπει να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του μηχανήματος έργου, 

το οποίο θα πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σε 

ισχύ, την ημέρα της δημοπρασίας και για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών , στην 

οποία θα δηλώνεται ότι θα παρέχει το μηχάνημα έργου στον προσφέροντα για την συντήρηση 

βατότητας δασικού οδικού δικτύου της αντιπυρικής περιόδου έτους 2020, για τη διαδρομή – θέση 

ευθύνης της προσφοράς του. 

Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιμισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται  

αριθμητικά   και ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά μηχάνημα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα 

προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού. 

Η προσφορά θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 και τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της Διακήρυξης. 

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

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

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

ιστοσελίδας http:// www.damt.gov.gr/ 

Επίσης, μπορούν να προμηθευτούν το πρωτότυπο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο 

δίνεται σφραγισμένο από το Δασαρχείο Σταυρού , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το 

αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κ.Μαρία Μαυρομάτη, τηλ.: 2397061203/2397065118, 

στα γραφεία του Δασαρχείου Σταυρού στο Σταυρό, Τ.Κ. 57014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 
 
                                                                              Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
                                                                                  του Δασαρχείου Σταυρού 

 
 
                                                                                   Ευφημία Γιωτοπούλου 
                                                                                  Δασολόγος με  Α΄ βαθμό 
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