
                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
   Ο   Αναπληρωτής ∆ασάρχης  Σταυρούπολης  Τσολακίδης  Θεόδωρος, Γεωτεχνικός-∆ασολόγος µε     
          Γ΄ βαθµό ,, 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. 123605/935/17-04-2015 (ΦΕΚ 723/τ.Β΄/28 -04-2015) διαταγή 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. 1255902650/11 Ιουνίου 2015 Απόφαση του Γενικού ∆/ντή Ανάπτυξης και      
         Προστασίας ∆ασών & Φ.Π. « Έγκριση διάθεσης πίστωσης –χρηµατοδότηση των ∆ασικών  
         Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για την υλοποίηση έργων & εργασιών     
         ΄΄αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας που περιλαµβάνονται στα εγκεκριµένα     
         ΄΄Προγράµµατα δασικών δραστηριοτήτων από το Ειδικό Φορέα ∆ασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ   
         ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2015΄΄ από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου έτους  
          2015 ». 
 5.   Την αριθ.Πρωτ. 5246/15-5-2015  Απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών  Ξάνθης, µε την οποία     
       εγκρίθηκε η µελέτη του  ∆ασαρχείου Σταυρούπολης ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

         ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ α) ΄΄ΚΑΛΥΒΑΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ΄΄  ,β)΄΄ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΚΑΙ γ) ΄΄ΓΕΡΑΚΑ-ΞΑΝΘΗΣ΄΄  ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
      ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015».                       

6.  Την αναγκαιότητα της συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης , για  
    αντιπυρικούς  και δασοδιαχειριστικούς σκοπούς.    

         
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

     ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΚΑΙ  

   ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ 

 
 
ANAΡTHTEA  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
  Σταυρούπολη : 14-07-2015 
 
  Aριθ.Πρωτ :   7813                    

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Επιτροπής Ανάθεσης    
             µικροεργολαβιών, προµηθειών    
              και παραλαβών υλικών,µίσθωσης   

  µηχανηµάτωνκλπ ( Π.∆ 437/81, άρθρο    
  9 παρ.4-Εκτέλεση δασοτεχνικών έργων    
  και εργασιών αυτεπιστασίας).   
 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ    

 
Ταχ. Κώδικας     :   670 62                                                  
Πληροφορίες      :Τσολακίδης Γ.Θεόδωρος  
                    Τµήµα Ε.∆Ε  
Τηλέφωνο   :          25420-22218 
 FAX:                     25420-  21004 
Ε-mail :              das-sta @ damt.gov.gr 
 ΚΟΙΝ. : 1. ∆ιεύθυνση ∆ασών  Ξάνθης 

                                      ∆ιοικητήριο 
       67 100       ΞΑΝΘΗ 

   2. ∆ασαρχείο  Ξάνθης  
                         Αδριανουπόλεως  4 
                              ΞΑΝΘΗ 

 (για  ανάρτηση στον Πίνακα  
                       Ανακοινώσεων)    
                       
 3. ∆.Ε  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
        Ενταύθα 
 (για την ανάρτηση και αποστολή 
 αποδεικτικού) 
 5. Μέλη Επιτροπής 
 6.Πίνακας Ανακοινώσεων ∆ασαρχείου 
                 7. Iστοσελίδα Α.∆.Μ.Θ 

ΑΔΑ: 6Ρ4ΟΟΡ1Υ-ΑΟΔ



  

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 
 
        Eγκρίνουµε την διενέργεια λήψης εγγράφων προσφορών από την επιτροπή της παρ. 4 του 
άρθρου 9 του Π.∆. 437/1981 , για τη µίσθωση µε ωροµίσθιο ενός ισοπεδωτήρα (GRADER)  
ιπποδύναµης 90 ΗP και άνω , για την εκτέλεση εργασιών που προβλέπονται , από την εγκεκριµένη 
Μελέτη (5ο σχετικό). 
Το ύψος της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών ορίζεται στο ποσόν των  δεκατεσσάρων χιλιάδων Ευρώ 
(14.000,00 €) µε Φ.Π.Α. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)    
        Οι προσφορές , θα υποβληθούν στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης , στις 21 Ιουλίου 
2015 ηµέρα Τρίτη  και ώρα  09:00 π.µ. (Λήξη υποβολής προσφορών). 

Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύµφορη, θα επαναληφθεί στις 28 Ιουλίου 
2015 ,ηµέρα Τρίτη  χωρίς νέα ανακοίνωση ,στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Προσφορά µπορούν να καταθέσουν ιδιοκτήτες ή διαχειριστές µηχανηµάτων, οι οποίοι θα 
παραδώσουν στην αρµόδια επιτροπή , φάκελο προσφοράς  που θα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς 
φακέλους. 
Ο µεν πρώτος θα περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και θα αναγράφει ¨ΦΑΚΕΛΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ΄΄, ο δε δεύτερος θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει την ένδειξη 
΄΄ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄΄. Και στους δύο φακέλους εξωτερικά θα αναγράφεται 
 ο πλήρης τίτλος του έργου καθώς και  τα πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό. 
        Στον φάκελο των δικαιολογητικών του διαγωνισµού θα περιέχονται, επι ποινή αποκλεισµού τα 
παρακάτω δικαιολογητικά : 
  α)    Εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου µε 228,00 €.  Η  Εγγυητική θα απευθύνεται προς το 
∆ασαρχείο Σταυρούπολης και θα έχει χρόνο  ισχύος όχι µικρότερο των επτά (7) µηνών, από την 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού (άρθρο 24 , του ν. 3669/08 όπως ισχύει).                                                           
β) Υπεύθυνη  δήλωση  του ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα δηλώνει : 
    1) ότι είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του προσφερόµενου µηχανήµατος. 

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας είναι απαραίτητη η προσκόµιση εταιρικού ή πληρεξουσίου 
εκπροσωπήσεως εκτός εάν η προσφορά υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. 
     2) ότι έλαβε γνώση των συνθηκών του έργου . 
γ) Άδεια κυκλοφορίας µηχανήµατος, ∆ίπλωµα Χειριστού και  Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης 
µηχανήµατος καθώς και ασφάλισής του (άρθρ. 5 του ν. 489/76 και  ν.2741/99).  
 δ)  Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
 ε) Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. 
στ) Πληρεξούσιο εκπροσώπησης όταν πρόκειται για Εταιρεία ή συνιδιοκτησία, µε την παράλληλη 

προσκόµιση του   Εταιρικού, εκτός εαν  η προσφορά υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. 
    Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχεται  επι ποινή αποκλεισµού   έγγραφη 
σφραγισµένη προσφορά (ΣΕ ∆ΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) σε έντυπο της υπηρεσίας στην οποία θα 
αναφέρεται η προσφερόµενη τιµή για εργασία µιας ώρας χωρίς Φ.Π.Α. 
Η πρόκριση  από την επιτροπή της πιο συµφέρουσας στο δηµόσιο προσφοράς  θα γίνει βάσει του 
µικρότερου συντελεστή  που θα προκύψει από την προσφερόµενη τιµή δια της πραγµατικής 
ιπποδυνάµεως του κάθε διαµορφωτήρα και µέχρι ιπποδύναµη 150 HP. Η ισχύς των 150 HP θα 
θεωρείται η ανωτέρα ανεξάρτητα αν η ιπποδύναµη του µηχανήµατος είναι άνω των 150 ΗP.   
 Eπι προσφορών που έχουν την ίδια τιµή , τελευταίος µειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που το 
µηχάνηµά του  έχει τη µεγαλύτερη ιπποδύναµη. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρακαλείται για την διενέργεια του διαγωνισµού µε λήψη εγγράφων 
προσφορών. 
Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ασαρχείο 
Σταυρούπολης, Τµήµα Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων , Υπεύθυνος Τσολακίδης Θεόδωρος 
Τηλ. 2542022218 και   FAX 2542021004 
                                                                                               E.Γ.Γ.Α.∆.Μ.Θ  
                                                                            0 Αναπληρωτής ∆ασάρχης  Σταυρούπολης 
 
                                                                                            Θεόδωρος Τσολακίδης 
                                                                                 Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος µε Γ΄βαθµό.                                                                                                                   

ΑΔΑ: 6Ρ4ΟΟΡ1Υ-ΑΟΔ
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