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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ  

        ΝΙΓΡΙΤΑ 22/07/2016 
        Αρ. Πρωτ.: 12789 
 
 
ΠΡΟΣ :Όπως πίνακα διανομής 

Ταχ. Δ/νση: Αθ.Αργυρου 
09ΝΙΓΡΙΤΑ 

  

Ταχ. Κωδ.: 62200   
TELEFAX: 2321046262   
Πληροφορίες: ΦΡΑΓΓΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   
Τηλέφωνο: 2322022450   
e-mail        : xfraggos@gmail.com   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο Δασάρχης ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

α) Τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 9 και την παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.Δ.437/1981 «Περί 

μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» 

β) Την με αριθμό πρωτ. 99386/06-11-2014 απόφαση του Γεν. Γραμμ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους 

προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης 

γ) Την με αριθμό πρωτ. 135183/674/15-03-2016 Απόφαση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ορισμός συντελεστή Μ, ο 

οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ 437/1981» η 

οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 859/Β΄/30-03-2016. 

δ) Την εγκεκριμένη, μελέτη του Δασαρχείου ΝΙΓΡΙΤΑΣ: «Συντήρηση του Δασικού 

οδικού δικτύου του Δασαρχείου Νιγρίτας, έτους 2016»  

ε) Την με αριθμό πρωτ. 5064/23-03-2016 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών, με την 

οποία ορίζονται τα μέλη της επιτροπής ανάθεσης μικροεργολαβιών, παραλαβών 

(εργασιών, προμηθειών, μίσθωσης μηχανημάτων, κλπ) του άρθρου 9 παρ. 3 & 4 του 

Π.Δ. 437/1981. 

στ) Την με αριθμό πρωτ. 12264/13-7-2016 Απόφαση Διεύθυνσης Δασών Σερρών 

έγκριση πίστωσης (ποσού 14.000,00 € για το Δασαρχείο ΝΙγρίτας) σε βάρος του έργου 
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με κωδικό αριθμό 2014ΣΕ58400003 της ΣΑΕ 584 με δασικές δραστηριότητες—

αντιπυρική προστασία Δημοσίων Δασών και Δασικών Εκτάσεων (ΠΚ 2001ΣΕ08400000 

Διάνοιξη συντήρηση βελτίωση ασφαλτόστρωση Δασικών δρόμων) 

ζ) Τις ανάγκες της υπηρεσίας μας για την επείγουσα συντήρηση του δασικού οδικού 

δικτύου της περιοχής ευθύνης της. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

Εγκρίνουμε την διενέργεια λήψης εγγράφων προσφορών από την Επιτροπή της 

παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/1981, για τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) 

GRADER ιπποδύναμης 120 HP και άνω,με υδραυλικο σύστημα χειρισμού, για την 

εκτέλεση έργων και εργασιών (αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών 

εκτάσεων (ΠΚ 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη συντήρηση βελτίωση ασφαλτόστρωση 

Δασικών δρόμων) 

Ανώτερο όριο δαπάνης, ορίζεται το ποσό των 14.000,00 € (με Φ.Π.Α). 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας, στις 02-

08-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ (λήξη υποβολής προσφορών). 

Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη θα επαναληφθεί στις 

09-08-2016 και χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο και ώρα. 

Προσφορές μπορούν να καταθέσουν ιδιοκτήτες η΄διαχειριστές μηχανημάτων, οι 

οποίοι θα παραδώσουν στην αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 

πρωτ. 5064/23-03-2016 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών, φάκελο προσφοράς που 

θα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους. Ο μεν πρώτος θα περιέχει τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δε δεύτερος, (που θα είναι και σφραγισμένος), την Οικονομική 

Προσφορά, και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

Και στους δύο ανωτέρω φακέλους, θα αναγράφεται, εξωτερικά και κάτω από 

την ανωτέρω ένδειξη, ο τίτλος «για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό της 2-8-2016  για τη 

μίσθωση ενός (01) διαμορφωτήρα  grader από το Δασαρχείο ΝΙΓΡΙΤΑΣ του 

…………………………….(ονοματεπώνυμο διαγωνιζόμενου)», η πλήρης επαγγελματική 

διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως e-mail) του 

Προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου. 

Στο «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» απαραίτητα θα περιέχονται -

με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό- τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από το 

διαγωνιζόμενο ότι :  

α1. Έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της Σ.Υ. τους οποίους και 
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αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και των δύσκολων συνθηκών του έργου. 

          α2. Είναι ιδιοκτήτης του grader 

α3, Το μηχάνημα φέρει υδραυλικό σύστημα χειρισμού 

α4. Δεν έχει καμία εργασιακή σχέση με τη Δασική Υπηρεσία. 

β. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού διακοσια εικοσι πεντε 

Ευρώ και ογδόντα λεπτών (225,80Ευρώ) και ανω ,η οποία θα απευθύνεται στο 

Δασαρχείο ΝΙΓΡΙΤΑΣ και στην οποία θα αναγράφεται ότι ισχύει και για τυχόν 

επανάληψη του διαγωνισμού. Η εγγυητική συμμετοχής θα επιστρέφεται μετά την 

κατακύρωση του μειοδότη που θα την αντικαταστήσει με εγγύηση καλής εκτέλεσης 

ποσού πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρω και πενηντα δύο λεπτών (564,52 Ευρώ) 

και ανω 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «Περί ατομικής ευθύνης κ.λ.π. 

συνεργείου-μηχανουργείου επισκευών» στην οποία θα φαίνεται η χρονολογία της 

τελευταίας γενικής επισκευής του κινητήρα κλπ. 

δ. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος αρμόδιας αρχής, όπου θα 

φαίνεται η ιπποδύναμη, ο τύπος, η σειρά κατασκευής, το έτος κατασκευής και 

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν την επιτροπή στη μόρφωση γνώμης για 

την καταλληλότητα του μηχανήματος, η οποία θα αντικατασταθεί με ακριβές 

φωτοαντίγραφο μετά τη λήξη του διαγωνισμού. 

ε. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαραίτητη είναι η προσκόμιση εταιρικού 

και πληρεξουσίου εκπροσώπησης στο διαγωνισμό, εκτός αν η προσφορά 

υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του συμμετέχοντος, με την οποία θα 

δηλώνεται συγκεκριμένος αντίκλητος κάτοικος Νιγρίτας με πλήρη αναγραφή των 

στοιχείων του (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και 

τηλεομοιοτυπικής συσκευής).αν ο ενδιαφερόμενος είναι κατοικος εκτός Νομού Σερρων 

η. Υπεύθυνη δήλωση του διορισθέντος ως αντίκλητου του συμμετέχοντος, με 

την οποία θα δηλώνεται η αποδοχή του διορισμού του ως αντίκλητου. 

ζ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

θ.Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

ι.Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών. η ότι έχει αυτασφαλιστει σε 

ασφαλιστικό φορέα, εφόσον απασχολεί προσωπικό. 

κ.Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης του Μ.Ε. από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 
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Στο «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» απαραίτητα θα περιέχεται– με 

ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό– η Έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε 

έντυπο της υπηρεσίας. Στις προσφορές θα αναγράφεται αριθμητικά και ολόγραφα χωρίς 

ξέσματα και διορθώσεις η τιμή σε Ευρώ για κάθε ώρα εργασίας χωρίς Φ.Π.Α. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την μικρότερη τιμή ανά 

ώρα εργασίας. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι χωρίς Φ.Π.Α. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Επειδή το έργο εκτελείται με βάση το άρθρο 9 Π.Δ. 437/81 δεν θα υπάρχει 

εργολαβικό όφελος. 

Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Υπηρεσία. 

Η διάρκεια μίσθωσης του grader ορίζεται σε διακοσια σαράντα (240) ώρες 
εργασίας με δυνατότητα αυξομείωσης των ωρών κατά 20% χωρίς να έχει δικαίωμα 
άρνησης ο εργολάβος. 

Η χρονική περίοδος απασχόλησης του μηχανήματος θα είναι από την 

εγκατάστασή του μέχρι 31/12/2016 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και 

διέπουν τη σύμβαση, ήτοι: 

α) του Ν. 998/79, β) του Π.Δ. 437/1985, γ) του Ν. 2229/1994, δ) του Ν. 

3481/2006, ε) του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4281/2014, 

ζ) κάθε άλλη διάταξη (Νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής απόφασης, 

κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω και που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής 

της Προσφοράς και η) τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας μας. 

Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι 

διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, η συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και κάθε 

άλλη πληροφορία σχετική με το διαγωνισμό διατίθενται από το Δασαρχείο ΝΙγρίτας, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες κο ΦΡΑΓΓΟ ΧΡ και ΣΑΜΑΡΑ ΧΡ τηλ. 

2322022450  

Ο διαγωνισμός θα γίνει με τα όσα ορίζονται στην συγγραφή υποχρεώσεων. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής παρακαλείται για την διενέργεια του διαγωνισμού, 

συνολικής δαπάνης με το Φ.Π.Α. μέχρι 14.000,00 ευρώ, κατόπιν λήψεως εγγράφων 

προσφορών άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 9 του 

ΠΔ 437/81 και την υποβολή του πρακτικού της επιτροπής προς έγκριση.  

.                                                                          Ο Δασάρχης Νιγρίτας                                                                                                         

                                                                                      Στογιάννου Φίλιππας 
                                                                                      Δασολόγος με Β΄ βαθμό 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Ζήσης Ιωάννης, Πρόεδρο Επιτροπής μικροεργολαβιών και παραλαβής Έργων 

(εργασιών, προμηθειών, μίσθωσης μηχανημάτων κ.λ.π.) της παρ. 4 του άρθρου 

9 του Π.Δ. 437/81  

Ενταύθα 

2. Φράγγο  χρήστο, Μέλος Επιτροπής μικροεργολαβιών και παραλαβής Έργων 

(εργασιών, προμηθειών, μίσθωσης μηχανημάτων κ.λ.π.) της παρ. 4 του άρθρου 

9 του Π.Δ. 437/81 

Ενταύθα 

3. Λαζαρίδου  Μαρία, Μέλος Επιτροπής μικροεργολαβιών και παραλαβής Έργων 

(εργασιών, προμηθειών, μίσθωσης μηχανημάτων κ.λ.π.) της παρ. 4 του άρθρου 

9 του Π.Δ. 437/81 

Ενταύθα 

4. Σαμαρά  Χρήστο, Αναπληρωτή προέδρου Επιτροπής μικροεργολαβιών και 

παραλαβής Έργων (εργασιών, προμηθειών, μίσθωσης μηχανημάτων κ.λ.π.) της 

παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 

Ενταύθα 

5. Νταουλτζη  Κων/νια, Αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής μικροεργολαβιών και 

παραλαβής Έργων (εργασιών, προμηθειών, μίσθωσης μηχανημάτων κ.λ.π.) της 

παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 

Ενταύθα 

6. Λιόλια  Νικόλαο, Αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής μικροεργολαβιών και 

παραλαβής Έργων (εργασιών, προμηθειών, μίσθωσης μηχανημάτων κ.λ.π.) της 

παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 

Ενταύθα 

7. Παπαδοπούλου  Αγγελική, Γραμματέα της Επιτροπής μικροεργολαβιών και 

παραλαβής Έργων (εργασιών, προμηθειών, μίσθωσης μηχανημάτων κ.λ.π.) της 

παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 

Ενταύθα 

8. Σουλτανίδη  Κων/νο, Αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής 

μικροεργολαβιών και παραλαβής Έργων (εργασιών, προμηθειών, μίσθωσης 

μηχανημάτων κ.λ.π.) της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 

Ενταύθα 
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II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Δ/νση Δασών Σερρών                 

Τέρμα Ομόνοιας  

62125 Σέρρες 

2. Δασαρχείο Σιδηροκάστρου  

 Σερρών 2 

62300 Σιδ/στρο 

(για την ανάρτηση & αποστολή αποδεικτικού) 

3. Δασαρχείο Σερρών 

Τέρμα  Ομονοίας 

62125 Σερρες 

(για την ανάρτηση & αποστολή αποδεικτικού) 

4. Δήμος Βισαλτίας                                                                                                                             

Νιγρίτα 

(για την ανάρτηση & αποστολή αποδεικτικού) 

 

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Τ.Ε.Δ.Ε. 

2. Πίνακα Ανακοινώσεων Δασαρχείου 

3. Τ.Δ. Λογιστηρίου 
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