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 ΘΕΜΑ:  « Λήψη εγγράφων προσφορών χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού , για την μίσθωση με
ωρομίσθιο  ενός  (1)  εκσκαφέα-φορτωτή   (JCB)   και  ενός  (1)  ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα
(GRADER)    για  την  εκτέλεση  του  έργου  «  Συντήρηση  δασικού  οδικού  δικτύου  δημοσίων
δασικών  συμπλεγμάτων  α)΄΄Καλύβας-Μαργαριτίου΄΄  β)΄΄Πασχαλιάς΄΄  και  γ)΄΄  Γέρακα-Ξάνθης΄΄
περιοχής  Δασαρχείου Σταυρούπολης έτους 2016» από πιστώσεις τoυ πρασινου Τασμείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
                                                                                                    
  Έχοντας υπόψη :

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

   2 . Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 998/1979 « Περί  προστασίας των δασών και δασικών εν 
        γένει εκτάσεων    της  Χώρας» όπως ισχύει.  
   3.  Την αριθμ. Πρωτ. 135183/674/15-3-2016 (ΦΕΚ 859/ τ.Β΄/30-3-2016) Aπόφαση ΥΠ.ΠΕ.&ΕΝ   
         με την   οποία ορίζεται ο συντελεστής Μ =17,83 για το έτος 2016, για την εφαρμογή 
         ορισμένων   διατάξεων του  Π.Δ. 437/81.
  4.  Την αριθ.Πρωτ. 4576/14-4-2016  Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών  Ξάνθης, με την οποία    
         εγκρίθηκε η μελέτη του  Δασαρχείου Σταυρούπολης ¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ     
          ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ α)΄΄ΚΑΛΥΒΑΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ΄΄ β)  ‘’ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ΄΄ ΚΑΙ     
         γ ΄΄ΓΕΡΑΚΑ-ΞΑΝΘΗΣ΄΄ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016» . 
   5.  Την αρ.πρωτ. 139767/2318/25 Απριλίου 2016 Απόφαση Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και     
        Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος΄΄ Έγκριση  διάθεσης πίστωσης –χρηματοδότηση    
         των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και    
        εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας » που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 
        Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών 
        του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2016 από πιστώσεις του Ε.Φ.Δασών του Πράσινου 
       Ταμείου έτους 2016 ΄΄ » .   
   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 Δασαρχείου Σταυρούπολης , για 
    αντιπυρικούς  σκοπούς και ασφαλούς διέλευσης.   

                                                                              
                                                                                    

ΠΡΟΣ : Μέλη επιτροπής ανάθεσης μικροεργολαβιών,
             προμηθειών, παραλαβών (άρθρο 9 παρ.4)

ΚΟΙΝ.   :    Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ                             
                                     Διοικητήριο
                             671 00  ΞΑΝΘΗ      

ΑΔΑ: 7Ξ79ΟΡ1Υ-ΥΕ4



                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    Την λήψη εγγράφων προσφορών μετά από ανακοίνωση και άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81, για τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός  (1) Εκσκαφέα-Φορτωτή (JCB)
παντός τύπου με παραγόμενη ισχύ 80   HP και άνω και ενός ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (GRADER)
ισχύος  90  HP και  άνω για  τις  ανάγκες εκτέλεσης  του έργου ‘’  Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου
δημοσίων δασικών συμπλεγμάτων α) ΄΄Καλύβας-Μαργαριτίου ΄΄β)΄΄Πασχαλιάς΄΄ και γ)΄΄Γέρακα-Ξάνθης΄΄
περιοχής Δασαρχείου Σταυρούπολης έτους 2016’’  συνολικής δαπάνης δέκα τεσσάρων χιλιάδων  Ευρώ
(14.000,00 € )  με Φ.Π.Α και για τα δύο μηχανήματα με κατανομή  4.000,00 € για τον εκσκαφέα και
10.000,00 € για τον διαμορφωτήρα , σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 5438/9 Μαίου 2016 Απόφασή μας.  
     Η λήψη προσφορών θα γίνει από την επιτροπή ανάθεσης μικροεργολαβιών (παρ.4 του άρθρου 9 του
Π.Δ. 437/81) που συγκροτήθηκε με την αριθ.πρωτ. 1630/13-02-2015 Απόφαση Δ/νσης Δασών Ξάνθης
όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρ. 12886/30-10-2015 όμοια της Δ/νσης Δασών Ξάνθης.
    Το ανωτέρω έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ 2016.

                                        Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ
                                                                                  Ο  Αναπληρωτής Δασάρχης

       Τσολακίδης  Θεόδωρος                                             
         Γεωτεχνικός – Δασολόγος                                                     

        με Γ΄βαθμό
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