
ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Γουµένισσα,      7 Ιουλίου 2016 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ �ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ�ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

  
Αριθ. Πρωτ. :  7434 

�/ΝΣΗ �ΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 
�ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΣ �ΑΣΙΚΟΥ Ο�ΙΚΟΥ �ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ �ΗΜΟΣΙΩΝ 

�ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ �ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Μέχρι 12.000,00 (µε Φ.Π.Α.) 
 

Ο  ∆ΑΣΑΡΧΗΣ  ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
 

Ανακοινώνει τη λήψη σφραγισµένων εγγράφων προσφορών άνευ δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 9 του Π.∆. 437/81, για την εκτέλεση µε αυτεπιστασία δια 
µικροεργολαβιών, των εργασιών του Έργου: 2014ΣΕ58400003 - Αντιπυρική προστασία 
δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων-«Συντήρηση ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου και Εργων 
Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Γουµένισσας έτους 2016» µε 
το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες µονάδες,  
επί των τιµών µονάδων των εργασιών του τιµολογίου της µελέτης, σε συµπληρωµένο έντυπο της 
υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών  θα ανατεθεί στο µειοδότη που θα δώσει τη 
µεγαλύτερη έκπτωση. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει µέχρι το 
ποσό των  12.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  
 

      Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από την κατανεµηµένη πίστωση του ορίου 
πληρωµών του Έργου: 2014ΣΕ58400003 Αντιπυρική προστασία δηµοσίων δασών και 
δασικών εκτάσεων, ΤΗς ΣΑΕ του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2016, 
σύµφωνα µε την αριθ. 142249/3115/27-06-2016 (Α∆Α:ΩΙ4∆4653Π8-6Ι4) απόφαση του 
ΥΠΕΝ, «Έγκριση διάθεσης πίστωσης του ορίου πληρωµών της ΣΑΕ 584 του  
Προγράµµατος  ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2016 στις ∆ασικές Υπηρεσίες των 
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων»  

 
Η διαδικασία  θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του ∆ασαρχείου Γουµένισσας, ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής διενέργειας ανάθεσης έργων και εργασιών δι’ αυτεπιστασίας, σύµφωνα µε 
την παρ. 4 του αρθ. 9 του Π.∆. 437/81, όπως έχει ορισθεί µε την αριθ. 1033/27-01-2016 
απόφαση του ∆/ντή ∆ασών Ν. Κιλκίς, την 14-07–2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών). 
 
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύµφορη για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα 
επαναληφθεί µε τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα, την 21-07–2016, ηµέρα Πέµπτη και 
χωρίς άλλη έκδοση απόφασης ή δηµοσίευσης. 
 
Στη διαδικασία µπορούν  να συµµετάσχουν : 
1.  Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 
     α.   Εγγεγραµµένες 
        α1. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε        
              εφόσον ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωµένες   
              από ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο ή 
        α2. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε  
              εφόσον ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ. 
     β.  Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε∆∆Ε), εφόσον ανήκουν στην, Α΄ και Β     
          τάξη, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17 του Π∆ 437/81 και της αριθµ.123605/935/17-4-2015  
          απόφαση του ΥΠΕΚΑ. 
     γ.  Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας ή  
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          χωµατουργικά που νοµιµοποιούν την συµµετοχή τους. 
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε   
    οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του Π.∆. 609/85  
    (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέ- 
    χει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.  
3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήµατος. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία ορίζεται σε 2% της δαπάνης των δηµοπρατούµενων 
εργασιών χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των ευρώ (193,55 €), και απευθύνεται στο ∆ασαρχείο 
Γουµένισσας. 
 
 Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει καθ’ υπόδειξη και µε αυτεπιστασία από το ∆ασαρχείο 
Γουµένισσας. Η  έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής θα γίνει από τη ∆/νση ∆ασών Κιλκίς. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να προµηθευτούν την Ανακοίνωση – Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
το πρωτότυπο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, από το γραφείο του Τµήµατος Εκτέλεσης 
∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Γουµένισσας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και το 
αργότερο µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής της διαδικασίας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται επίσης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία 
του ∆ασαρχείου Γουµένισσας, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 24, τηλέφωνο : 2343041207 (αρµόδιος κ. 
Γ. Καρατζιάς ή κ. Π. Παυλίδης).   
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ �ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΠΡΟΣ :  
Μέλη επιτροπής διαγωνισµού  
Ενταύθα 
 
ΚΟΙΝ.:  
1.  �ασαρχεία: Κιλκίς, Θεσ/νίκης,  
    Έδεσσας και Αριδαίας     
    Έδρες τους (Για τοιχοκόλληση και    
    αποστολή του σχετικού αποδεικτικού).  
2. �ήµος Παιονίας – Πολύκαστρο 
    (Για τοιχοκόλληση και    
    αποστολή του σχετικού αποδεικτικού). 
3. �/νση Πληροφορικής Α.�.Μ.Θ. 
Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

4. �/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης  
    Α.�.Μ.-Θ. 
    Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46 
    551 34  Θεσσαλονίκη 
6. �/νση �ασών Κιλκίς 
    Ενταύθα 
7. Πίνακας Ανακοινώσεων �ασαρχείου Γουµένισσας 
    Ενταύθα 
 

Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
 
 
 
 

Τζάκος  Αντώνιος 
∆ασολόγος µε βαθµό Β΄ 
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