
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάουσα, 7 Ιουλίου 2016 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. :  6596  
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Μέχρι 5.768,57 (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

Ο   ΔΑΣΑΡΧΗΣ   ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

Ανακοινώνει τη λήψη σφραγισμένων εγγράφων προσφορών άνευ δημοπρασίας,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις   της   παρ.   3   του   αρθ.   9   του   Π.Δ.   437/81,   για   την   εκτέλεση   με   αυτεπιστασία   δια 
μικροεργολαβιών, των εργασιών: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας 
Δημοσίων δασών & δασών διαχειριζομένων από το Δημόσιο έτους 2016 περιοχής ευθύνης  
Δασαρχείου Νάουσας» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών  
του τιμολογίου των εργασιών της  μελέτης  σε  συμπληρωμένο  έντυπο  της  υπηρεσίας.   
Η  εκτέλεση  των  εν  λόγω  εργασιών θα ανατεθεί στον ενδιαφερόμενο που θα δώσει τη μεγαλύτερη 
έκπτωση.  
Η συνολική δαπάνη των εργασιών που  θα  εκτελεστούν  θα  ανέλθει  μέχρι το ποσό των 5.768,57 €   
(μη συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ). 
 
Η  δαπάνη  που  θα  προκληθεί  θα  καλυφθεί  από  τον Ειδικό  Φορέα  Δασών  του  Πράσινου  Ταμείου, 
έτους  2016,  στα  πλαίσια  του  Μέτρου  1  «Προληπτικά  μέτρα  για  την  αντιπυρική  προστασία  των 
δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων» του Α.Π.1 του χρηματοδοτικού προγράμματος 
«Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016». 
 
Η   διαδικασία θα   πραγματοποιηθεί   στα   γραφεία   του   Δασαρχείου   Νάουσας,   ενώπιον   της 
αρμόδιας  επιτροπής  διενέργειας  ανάθεσης  έργων  και  εργασιών  δι’  αυτεπιστασίας,  σύμφωνα  με 
την   παρ.   4   του   αρθ.   9   του   Π.Δ.   437/81,   όπως   έχει   ορισθεί   με   την   υπ’ αριθ.   807/27-01-2016 
απόφαση του Δ/ντή  Δασών Ν.  Ημαθίας,  την  15–07–2016,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.  (λήξη 
επίδοσης προσφορών). 
 
Σε   περίπτωση   που   η   διαδικασία   αποβεί   άγονη   ή   ασύμφορη   για   το   Ελληνικό   Δημόσιο   θα 
επαναληφθεί  με  τους  ίδιους  όρους  στον  ίδιο  τόπο  και  ώρα,  την  22–07–2016,  ημέρα  Παρασκευή  και 
χωρίς άλλη έκδοση απόφασης ή δημοσίευσης.  
 
Στη διαδικασία μπορούν   να συμμετάσχουν : 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 
α. Εγγεγραμμένες 
α1.  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  που  τηρείται  στη  ΓΓΔΕ  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  εφόσον 
ανήκουν στην Α1,  Α2  και  1η  τάξη  για  έργα  κατηγορίας  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  στελεχωμένες  από  Δασολόγο 
ή Δασοπόνο ή 
α2. στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  που  τηρείται  στη  ΓΓΔΕ  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
β. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων,  εφόσον ανήκουν στην,  Α΄ και Β τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 
του ΠΔ 437/81. 
γ.   Εργοληπτικές   επιχειρήσεις   εγγεγραμμένες   στα   Νομαρχιακά   Μητρώα   για   έργα   οδοποιίας   ή 
χωματουργικά που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους. 
δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε 
οποιονδήποτε  συνδυασμό  μεταξύ  τους,  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  2  παρ.  7  του  Π.Δ.  609/85 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο  ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
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στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

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   (115,37  €),   και  απευθύνεται  στο  Δασαρχείο 
Νάουσας. 
 
Η   εκτέλεση   των   εργασιών   θα   γίνει   καθ’   υπόδειξη   και   με   αυτεπιστασία   από   το   Δασαρχείο 

Νάουσας. Η   έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής θα γίνει από τη Δ/νση Δασών Ημαθίας. 
 
Οι  ενδιαφερόμενοι,  μπορούν  να  προμηθευτούν  την  Ανακοίνωση  –  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  και 
το  πρωτότυπο  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς,  από  το  γραφείο  του  Τμήματος  Εκτέλεσης 
Δασοτεχνικών  Έργων  του  Δασαρχείου  Νάουσας,  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  Δασαρχείου  Νάουσας,  οδός  Γ. Γεννηματά 22,  τηλέφωνο  :  2332025525  (αρμόδιος κ. Γ. Μαρταβαλτζής). 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

ΠΡΟΣ : 
Μέλη επιτροπής διαγωνισμού 
Ενταύθα 
 

ΚΟΙΝ.: 
1.   Mέλη επιτροπής   
   (για λήψη των προσφορών και πρόταση). 
2. Δήμος Νάουσας – Νάουσα 

(Για τοιχοκόλληση και 
αποστολή του σχετικού αποδεικτικού). 

3. Δ/νση Πληροφορικής Α.Δ.Μ.Θ. 
Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

4. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
Α.Δ.Μ.-Θ. 
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46 
551 34 Θεσσαλονίκη 

5. Δ/νση Δασών Ημαθίας 
Ενταύθα 

6. Πίνακας Ανακοινώσεων Δασαρχείου Νάουσας 
Ενταύθα 

 

 Ο Προϊσταμενος του 

 Δασαρχείου Νάουσας 
 
 
 
 

 Παπαγεωργίου Γεώργιος 

    Δασολόγος   
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