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Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙ   19-10-2015 
  Αριθ. Πρωτ : 16094 

 

 ΕΡΓΟ: υμτήρηση   - Βελτίωση Δασικού 

Οδικού Δικτύου περιοχής  

Αρμοδιότητας Δασαρχείου 

Κ.Νευροκοπίου για το έτος 2015 

 (Μίσθωση Μηχαμημάτωμ 

σύμφωμα με το Π.Δ. 437/81) 
  

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΑΕ 584 του Προγράμματοσ 
Δημοςίων Επενδφςεων  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
  
Σο Δαςαρχείο Κ.Νευροκοπιου προκηρφςςει  Πρόχειρο Δημόςιο Μειοδοτικό Διαγωνιςμό  με 
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ (Π.Δ. 437/81) για την Μίςθωςη με ωριαία αντιμιςθία δφο μηχανημάτων ήτοι : 

1. Ενόσ  Προωθητήρα D6 CATERPILLAR ή αναλόγου τφπου ιπποδφναμησ 120 ΗΡ και άνω ςτο 
ςφόνδυλο , με υδραυλικό ςφςτημα προωθήςεωσ και με ςφςτημα αναμοχλεφςεωσ  για 
υντήρηςη-Βελτίωςη Δαςικοφ Οδικοφ Δικτφου ςτα Δαςικά υμπλζγματα Δυτικά Ποταμοφ 
Νζςτου  και Λειβαδακίου από το Δαςαρχείο Κ.Νευροκοπίου. 
 H μίςθωςη θα γίνει για ςυνολική δαπάνη 17.000 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. 
 

2. Ενόσ (1) ερπυςτριοφόρου  εκςκαφζα ιπποδφναμησ 120 HP και άνω, με ωρομίςθιο για 
υντήρηςη-Βελτίωςη Δαςικοφ Οδικοφ Δικτφου ςτο Δαςικό φμπλεγμα Δυτικά Ποταμοφ Νζςτου 
από το Δαςαρχείο Κ.Νευροκοπίου. 
H μίςθωςη θα γίνει για ςυνολική δαπάνη 6.000 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. 
 
Ο ςυνολικόσ Προχπολογιςμόσ μίςθωςησ ανζρχεται ςτο ποςό των 23.000 ευρώ και 

χρηματοδοτείται από πιςτώςεισ τησ ΑΕ 584 του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων 2015. Η 
κατανομή του παραπάνω ποςοφ ςτα δφο μηχανήματα ζγινε ςφμφωνα με την αριθμ. 15694/14-10-
2015 (ΑΔΑ: Ω20ΚΟΡ1Τ-ΟΝ9) Απόφαςη του Δαςάρχη Κ.Νευροκοπίου. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν  τα ςυμβατικά τεφχη του διαγωνιςμοφ (Διακήρυξη, 

υγγραφζσ Τποχρεϊςεων, Οικονομική Προςφορά κ.λ.π) από την ζδρα τησ υπηρεςίασ του Δαςαρχείου 
Κ.Νευροκοπίου (Γραφείο ΕΔΕ), μζχρι τισ 26-10-2015, ημζρα Δευτζρα.  
Πληροφορίεσ ςτο τηλζφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίασ 2523021041, αρμόδιοσ υπάλληλοσ για 
επικοινωνία είναι ο κοσ. Μαναρίδησ Μιχαήλ. 
 

 Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ςτισ 27 του μηνόσ Οκτωβρίου  του ζτουσ 2015, ημζρα 

Σρίτη και ώρα 10-11π.μ. (ώρα λήξησ επίδοςησ προςφορών) ςτα γραφεία του Δαςαρχείου 
Κ.Νευροκοπίου και θα γίνει ςφμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 437/81 και τουσ όρουσ των υμβατικϊν 
τευχϊν. 

ΑΔΑ: ΩΞ3ΣΟΡ1Υ-4ΛΝ



ε περίπτωςη που θα αποβεί άγονοσ ή αςφμφοροσ ή αν για οποιοδήποτε ςοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπραςία την 27-10-2015, τότε θα επαναληφθεί χωρίσ άλλη δημοςίευςη την 03-11-2015, ημζρα Σρίτη 
και ϊρα 10-11 π.μ. ςτον ίδιο τόπο και με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να καταθζςουν προςφορζσ για κάθε ζνα µηχάνηµα ξεχωριςτά 
(δηλαδή είτε µόνο για τον Προωθητήρα D6, είτε µόνο για τον Ερπυςτριοφόρο  εκςκαφζα, είτε και για τα 
δφο µηχανήµατα αλλά µε δφο ξεχωριςτζσ προςφορζσ). Σα δικαιολογητικά που ςυνοδεφουν την 
οικονοµική προςφορά, αναγράφονται ςτην Διακήρυξη του Πρόχειρο Δημόςιο Μειοδοτικό Διαγωνιςμό    
των µηχανηµάτων. 
  Για τη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςμό απαιτείται η κατάθεςη εγγυητικήσ επιςτολήσ φψουσ: 
 

1. Για τον  Προωθητήρα D6 ποςό  280,00 €  

2. Για τον ερπυςτριοφόρο  εκςκαφζα ποςό  100,00 € . 

Σο αποτζλεςμα τησ δημοπραςίασ θα εγκριθεί από την Δ/νςη  Δαςϊν Ν. Δράμασ. 

 
 

 Δ.Γ.Γ.Α.Δ. 
O ΔΑΑΡΧΗ  Κ.ΝΔΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

 
 

 ΣΙΣΛΑΚΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 
ΔΑΟΛΟΓΟ ΜΔ Β΄ ΒΑΘΜΟ 
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