
  
 
 
 ΘΕΜΑ:  «Λήψη εγγράφων προσφορών χωρίς τη διενέργεια διαγωνισµού , για την µίσθωση 
µε ωροµίσθιο ενός (1) εκσκαφέα-φορτωτή  (JCB) για την εκτέλεση του έργου 
« Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου Σταυρούπολης 
έτους 2015» από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 531». 
 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 
                                                                                                     
  Έχοντας υπόψη : 
 

1. Την παρ. 3  του άρθρου 9  καθώς και την παρ.3 του άρθρου 15 του Π.∆. 437/1981 (« Περί 
µελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων , τα οποία αφορούν την εκτέλεση δασοτεχνικών 
έργων δι΄αυτεπιστασίας»  

   2 . Τις διατάξεις του ν. 998/1979 « Περί  προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων     
          της  Χώρας».   
   3.  Την αριθµ. Πρωτ. 123605/935/17-4-2015 (ΦΕΚ 723/ τ.Β΄/28-4-2015) Aπόφαση ΥΠ.Π.Α.Π.Ε.Ν    
         µε την   οποία ορίζεται ο συντελεστής Μ =17,94 για το έτος 2015, για την εφαρµογή  
         ορισµένων   διατάξεων του  Π.∆. 437/81.    
   4.  Την αρ.πρωτ.65797/946/18 Μαΐου 2015 Απόφαση της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας-Θράκης     
         « Ορισµός υποέργων του έργου ΄΄ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ  
         Ο∆ΙΚΟΥ   ∆ΙΚΤΥΟΥ &  ΕΡΓΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ΄΄ µε Κ.Α.Ε 2014ΕΠ53100003 της   
         ΣΑΕΠ 531 και  έγκριση διάθεσης πίστωσης » . 
   5.  Την αριθ.Πρωτ. 6297/10-6-2015  Απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών  Ξάνθης, µε την οποία     
         εγκρίθηκε η µελέτη του  ∆ασαρχείου Σταυρούπολης ¨ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

            ΔΑΣΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015».  

   6.   Tην αριθμ. 99386/6-11-2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄/2014)  Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ ‘’Ανάθεση άσκησης  

          αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες Α.Δ.Μ.Θ και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής  

          πράξεων και εγγράφων ΄΄Μ.Ε.Γ.Γραμματέα΄΄, στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων  

         Α.Δ.Μ.Θ’’.                      
7    Την αναγκαιότητα της συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης , για  

    αντιπυρικούς  και δασοδιαχειριστικούς σκοπούς    
                                                                               
                                                                                     
 
 
 
 
 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
AΠOKENTΡΩMENH ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ 

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
  Σταυρούπολη  16-06-2015  
  Aριθ.Πρωτ :  6504                   

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

  
 

Ταχ. Κώδικας     : 670 62                                                  
Πληροφορίες      :Τσολακίδης Θεόδωρος                      
Τηλέφωνο   :        25420-22218 
 FAX:                   25420-  21004 
e-mail :      das-sta @damt.gov.gr 
 

 

ΠΡΟΣ : Μέλη επιτροπής ανάθεσης µικροεργολαβιών, 
             προµηθειών, παραλαβών (άρθρο 9 παρ.4) 
 
 
ΚΟΙΝ.   :    ∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ                              
                                     ∆ιοικητήριο 
                             671 00  ΞΑΝΘΗ       
 
                                                                                                                     

ΑΔΑ: 7ΓΧ6ΟΡ1Υ-ΓΧΝ



 
 
  
 
 
 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
    Την λήψη εγγράφων προσφορών µετά από ανακοίνωση και άνευ δηµοπρασίας σύµφωνα µε 
την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.∆. 437/81, για τη µίσθωση µε ωροµίσθιο ενός (1) Εκσκαφέα-
Φορτωτή (JCB) παντός τύπου µε παραγόµενη ισχύ 80 HP και άνω  για τις ανάγκες εκτέλεσης  του 
έργου ‘’Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού ∆ασαρχείου Σταυρούπολης έτους 2015’’ 
συνολικής δαπάνης πέντε χιλιάδων  Ευρώ (5.000,00 € )  µε Φ.Π.Α.   
     Η λήψη προσφορών θα γίνει από την επιτροπή ανάθεσης µικροεργολαβιών κλπ.(παρ.4 του 
άρθρου 9 του Π.∆. 437/81) που συγκροτήθηκε µε την αριθ.πρωτ. 1630/13-02-2015 Απόφαση 
∆/νσης ∆ασών Ξάνθης. 
    Το ανωτέρω έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ » µε Κ.Α.Ε 
2014ΕΠ53100003 της ΣΑΕΠ531. 
 
 
 
 
     
                                                                                  Ο  Αναπληρωτής ∆ασάρχης 
 
 

     Τσολακίδης  Θεόδωρος                                                                          
      Γεωτεχνικός – ∆ασολόγος                                                                                                    

         µε Γ΄ βαθµό 

ΑΔΑ: 7ΓΧ6ΟΡ1Υ-ΓΧΝ
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