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ΘΕΜΑ : «Απόφαση - Εντολή διενέργειας διαδικασίας λήψης εγγράφων προσφορών». 
 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Αριδαίας 
 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 9 του Π.Δ. 437/81 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών 
έργων. 

2) Την αριθ.135183/674/15-3-2016 απόφασης του ΥΠΕΚΑ «Ορισμός συντελεστή Μ για την εφαρμογή 
του Π.Δ. 437/81» (ΦΕΚ:859/Β/30-3-2016).   

3) Την εγκεκριμένη με την 4138/8-4-2016 (ΑΔΑ:Ω2Ζ2ΟΡ1Υ-ΩΧΒ) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας 
μελέτη: «Συντήρηση(βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας 
έτους 2016» 

4) Την αριθ. οικ.99386/6-11-2014 απόφαση ΓΓΑΔΜΘ (ΦΕΚ 3105/ Β΄/2014) περί εξουσιοδότηση προς 
υπογραφή με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων κλπ. και την τροποποίηση-
συμπλήρωση αυτής με την αριθ.109949/27-11-2014 (ΑΔΑ:ΒΝΒ0ΟΡ1Υ-8Ρ7) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. 

5) Την αριθ.45987/01-07-2016 (ΑΔΑ:7ΨΒ7ΟΡ1Υ-ΜΧΘ)  απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ., με την οποία έγινε 
κατανομή πίστωσης 15.000,00 € στο Δασαρχείο Αριδαίας για επείγουσες εργασίες συντήρησης 
δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών,  από τη 2η κατανομή ορίου πληρωμών 
πίστωσης του έργου 2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508 Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016. 

6) Την αριθ. οικ.879/26-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΥΝ0ΟΡ1Υ-ΕΓΠ)  απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας για τη 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, παραλαβής κλπ. του αρθ. 9 παρ. 4 του Π.Δ. 
437/81.  

7) Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών Συντήρησης δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης 
Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Τη διενέργεια λήψης εγγράφων σφραγισμένων προσφορών χωρίς δημοπρασία για την 

εκτέλεση των εργασιών «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου- 

Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 

2016». 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 

15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί από την επιτροπή του αρθ. 9 παρ. 4 του Π.Δ. 437/81 που 

συγκροτήθηκε με την αριθ. οικ.879/26-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΥΝ0ΟΡ1Υ-ΕΓΠ)  απόφαση του Δ/ντη 

Δασών Πέλλας, στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας, στις 26-07-2016, ημέρα Τρίτη και 
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ώρα 12:00 π.μ.,  σύμφωνα την Ανακοίνωση – Συγγραφή υποχρεώσεων του Δασαρχείου 

Αριδαίας. 

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 02-08-2016, ημέρα Τρίτη 

και χωρίς την έκδοση άλλης απόφασης. 

                                                                                         Ο Αναπληρωτής Δασάρχης  
       κ.α.α. 

 
 
                                                                                                   Άννα Πουσίνη 
                                                                                          Δασολόγος με  Δ΄ βαθμό 
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