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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Δασαρχείο Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9, 11 και 12 του Π.Δ. 437/81), για τη 
μίσθωση ανά ώρα εργασίας: 
(Α) ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή ιπποδύναμης 85 ΗΡ και άνω, για την εκτέλεση με αυτεπιστασία 
χωματουργικών εργασιών για τη Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου, περιοχών Παναγίας - 
Λιμένα – Ραχωνίου - Πρίνου της Ν. Θάσου, έτους 2016, και μέχρι του ποσού των 14.000,00 Ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
(Β) ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω, για την εκτέλεση με αυτεπιστασία 
χωματουργικών εργασιών για τη Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου, περιοχών Σωτήρος - 
Καλλιράχης – Μαριών - Λιμεναρίων της Ν. Θάσου, έτους 2016 και μέχρι του ποσού των 14.000,00 
Ευρώ με Φ.Π.Α. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 28.000 Ευρώ και η κατανομή αυτού στις ως άνω 
εργασίες ορίστηκε σύμφωνα με την με αριθ. 14643/15.06.2016 Απόφαση του Δασάρχη Θάσου (ΑΔΑ: 
61ΦΟΟΡ1Υ-57Ν). Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί, μια και πρόκειται για έργο εκτελούμενο με 
αυτεπιστασία, σύμφωνα με το Π.Δ. 437/1981. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τις πιστώσεις του 
Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.  
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 4 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης προθεσμίας 
κατάθεσης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, από την 
αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί 
την ημέρα αυτή ή κριθεί άγονη ή ασύμφορη, θα επαναληφθεί στις 11 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα την 
ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη δημοσίευση. 
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης για κάθε ένα μηχάνημα υπολογίζεται σε είκοσι επτά (27) εργάσιμες 
ημέρες για τον (α) λαστιχοφόρο Φορτωτή (περιοχών Παναγίας - Λιμένα – Ραχωνίου – Πρίνου) και είκοσι 
επτά (27) εργάσιμες ημέρες για τον (β) λαστιχοφόρο Φορτωτή (περιοχών Σωτήρος - Καλλιράχης – 
Μαριών – Λιμεναρίων), δυνάμενης της υπηρεσίας με απόφασή της να αυξομειώσει το σύνολο των 
ημερών εργασίας κατά 50% (ανάλογα με την τελική αποδεκτή μειοδοτούσα προσφορά για κάθε 
μηχάνημα). 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές για κάθε ένα μηχάνημα ξεχωριστά (δηλαδή είτε 
μόνο για τον (α) φορτωτή, είτε μόνο για τον (β) φορτωτή, είτε και για τα δύο μηχανήματα αλλά με δύο 
ξεχωριστές προσφορές). Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την οικονομική προσφορά, 
αναγράφονται στις οικείες συγγραφές υποχρεώσεων των μηχανημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
επίσης να υποβάλλουν εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού των εργασιών 
χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή: 
(α) για τον λαστιχοφόρο φορτωτή (Α) στο ποσό των 226 Ευρώ και 
(β) για τον λαστιχοφόρο φορτωτή (Β) στο ποσό των 226 Ευρώ. 
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και η συγγραφή υποχρεώσεων για κάθε μηχάνημα, διατίθενται από το Δασαρχείο 
Θάσου, οδός Α. Θεολογίτου 2, 64004 ΘΑΣΟΣ, Πληροφορίες: κ Δημήτριο Φλωρά (2313309792, 
2313309797), Βαρβάρα Κομνηνού, (2313309796), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 
 

 
Ο Αν. Δασάρχης Θάσου 

 
 

Μαρουγκλιάνης Χαράλαμπος 
Δασολόγος με Βαθμό Β’ 
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