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ΘΕΜΑ : Διακήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

 
Το Δασαρχείο Σταυρού  προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με προσφορά 

ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με την με αριθ.  53072/ 09-07-2015 Διακήρυξη  η οποία 
εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτοκ. 53190/13-07-2015 ( ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ )  Απόφαση της 
Δ/νσης Δασών Θεσ/νίκης ( ΑΔΑ:6ΟΦΠΟΡ1Υ-8Ν7 ) για την ανάδειξη αναδόχου για την 
«Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων  αντιπυρικής προστασίας (ισοπέδωση 
καταστρώματος – καθαρισμός τάφρων) στα συμπλέγματα των Δημοσίων δασών περιοχής 
ευθύνης Δασαρχείου Σταυρού, έτους 2015». Το έργο θα εκτελεσθεί με έναν ισοπεδωτήρα  
ιπποδύναμης 130 ΗΡ και άνω, Caterpillar ή αναλόγου τύπου.  

 
Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει στο ποσό των 17.000,00  € 

(μαζί με το Φ.Π.Α.). Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρόκειται για έργο εκτελούμενο 
με αυτεπιστασία σύμφωνα με το Π.Δ. 437/81. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/5-5-81). 
 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις  28-07-2015 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 10ηπ.μ. (λήξη επίδοσης 

προσφορών), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Δασαρχείου Σταυρού. 
Σε περίπτωση επανάληψης, ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 04-08-2015, ημέρα Τρίτη, στον ίδιο 

τόπο και χρόνο, χωρίς άλλη ανακοίνωση. 
 
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :  
α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων έργων με πτυχίο οδοποιίας, όλων των τάξεων. 
β. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων (ΕΔΔΕ), με πτυχίο τάξεως Α ή Β. 
γ. Εξειδικευμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων έργων με πτυχίο πρασίνου, 
στελεχωμένες με Δασολόγο ή Δασοπόνο, όλων των τάξεων. 
δ. Εμπειροτέχνες Εργολήπτες Δημοσίων Έργων για έργα οδοποιίας ή χωματουργικά 

που νομιμοποιείται η συμμετοχή τους 
 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού ήτοι : 276,42 € και 

απευθύνεται στο Δασαρχείο Σταυρού. 
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Τα τεύχη δημοπράτησης μαζί με την έντυπη προσφορά της Υπηρεσίας, θα 

παραλαμβάνονται από τα γραφεία της Υπηρεσίας μας έως και την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα, πριν από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για την παραλαβή του τεύχους θα 
καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 €, 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Για 
να παραλάβουν το τεύχος προς αναπαραγωγή, θα αφήνουν στην Υπηρεσία το δελτίο 
Αστυνομικής Ταυτότητας ή το δίπλωμα οδήγησης ή εγγύηση 10 €, τα οποία θα παραλάβουν 
με την επιστροφή του τεύχους. 

 
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δασαρχείου τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
1. Εφημερίδα  ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
2. Τμ. Δ/κό Δασαρχείου Σταυρού                                                              Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ α/α 
3. Δήμο Βόλβης 
Για την αυθημερόν δημοσίευση στον Πίνακα 
    Ανακοινώσεων και αποστολή  
    του σχετικού αποδεικτικού                                                                    Βασίλης  Καριπίδης 
4. Μέλη Επιτροπής της Υπηρεσίας μας.                                                           Δασολόγος 
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