
                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
  

Το ∆ασαρχείο Έδεσσας στα πλαίσια του προγράµµατος εκτέλεσης 
δασοτεχνικών έργων, λόγω  επείγοντος της εκτέλεσης του έργου για το έτος 2016,  
και επειδή διατρέχουµε  ήδη την αντιπυρική περίοδο, θα προβεί στη λήψη 
σφραγισµένων εγγράφων προσφορών µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες, επί των τιµών µονάδων των εργασιών του 
τιµολογίου της µελέτης, σε συµπληρωµένο έντυπο της υπηρεσίας, στις 09-8-2016 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆. 437/81 για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 

Είδος εργασίας : «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου 
– Κατασκευή τεχνικών έργων περιοχής ∆ασαρχείου Έδεσσας» για την κατασκευή 1 
σωληνωτού οχετού στο ∆ηµόσιο ∆άσος Πύργων - Περαίας  , που εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. 11823 /30-9-2013 (απόφαση έγκρισης µελέτης)  ∆/νσης ∆ασών  Πέλλας και 
επικαιροποιήθηκε - τροποποιήθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 10314/1-8-2016 απόφαση 
της ∆/νσης ∆ασών Πέλλας. 

Ύψος πίστωσης: Η δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει 
µέχρι το ποσό των 5.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ. Εγκρίθηκε µε την αριθµ. 30568/28-04-
2016 Απόφαση κατανοµής ορίου πληρωµών πίστωσης έργου 20014ΕΠ50800003 
της ΣΑΕΠ 508 Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Α∆Α:(6ΥΑΝΟΡ1Υ-ΥΣΚ) 
Εργασίες που θα ανατεθούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ενός τεµαχίου) 
Τιµή Μονάδος 

1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-
ηµιβραχώδες 

 

22,40 m3  
0,70 € 

 
2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

βραχώδες  µε ελεγχόµενη  χρήση 
εκρηκτικών 

 

5,60 m3 4,40 € 
 
 

3 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων 
και τάφρων πλάτους -5,00µ 

 

72,75 m3 4,00 € 
 

4 Κατασκευή πλακων πλήρων, 
ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων, 
κιβωτοειδών οχετών µε σκυρόδεµα 

C16/20 

10,97 m3 115,00 € 
 

                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ                                       Ε∆ΕΣΣΑ 4 -8- 2016 
 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                                               Αρ. Πρωτ. οικ. 10713 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ 
 Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο 
Πληροφορίες: Γ. Μπόνου 
Τηλέφωνο:23810- 28342 
Fax 2381024959 
Email :das-ede@damt.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΗ89ΟΡ1Υ-ΔΜΒ



 
5 Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα 

αγωγών, εξοµαλυντικές  στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεµα κατ.C12/15 

(B10)  
 

11,38 m3 89,80 € 
 

6 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος 
Β500C  εκτός υπογείων έργων.  

 

500 kgr 1,15 € 
 

7 Προµήθεια µεταφορά στην θέση 
εγκατάστασης και τοποθέτησης 

προκατασκευασµενων 
τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης 

κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 ονοµαστικής διαµέτρου D 

800 mm 
 

8,00 τρ.µ. 103,00 € 
 

 
 
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) του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη 
γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων για έργα οδοποιίας ή χωµατουργικών 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 συµµετέχει 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 Φ.Π.Α. , ήτοι στο ποσό των ογδόντα πέντε 
(85,00) ευρώ και απευθύνεται στο δασαρχείο Έδεσσας. 

Λοιπά στοιχεία : Στις τιµές του τιµολογίου συµπεριλαµβάνονται και οι τυχόν 
πρόσθετες εργασίες που θα απαιτηθούν για την καλύτερη εκτέλεση των έργων.  

Όλες οι δαπάνες ασφάλισης προσωπικού, υλικών κλπ βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση  
κάθε ζηµίας που θα προκαλέσουν  τα µηχανήµατά  του. 

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε τριάντα (30)  ηµέρες  από την υπογραφή 
του  συµφωνητικού µε τον ανάδοχο.   

Οι παραπάνω τιµές  του τιµολογίου είναι  οριστικές και σε καµία 
αναπροσαρµογή για οποιοδήποτε λόγο δεν υπόκειται.    

Ο ανάδοχος παραιτείται κάθε αξιώσεως από µεταβολές των οικονοµικών 
συνθηκών (άρθρο 696 του αστικού κώδικα).    

  Κατά τα λοιπά σχύουν τα αναφερόµενα στο Π.∆ 437/81 

ΑΔΑ: ΩΗ89ΟΡ1Υ-ΔΜΒ



Ότι δεν προβλέπεται από το άνω Π.∆ ισχύουν τα οριζόµενα από τη 
νοµοθεσία περί ∆ηµ. Έργων. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει καθ’ υπόδειξη και µε αυτεπιστασία από το 
∆ασαρχείο Έδεσσας. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν την οικονοµική προσφορά και 
την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων από το δασαρχείο Έδεσσας κατά τις εργάσιµες 
ώρες και µέρες µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής της διαδικασίας.  

 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
1. ∆ήµο Έδεσσας, Πέλλας, Σκύδρας, ∆ασαρχείο Αριδαίας 
     Για την αυθηµερόν δηµοσίευση στον Πίνακα                                               
    Ανακοινώσεων και αποστολή 
    του σχετικού αποδεικτικού  
2. Iστότοπο Α∆ΜΘ  
3.  ∆/νση ∆ασών Πέλλας                                                                               
4. Μέλη Επιτροπής της Υπηρεσίας µας.                                                          
  
                                                              
                                                                           Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη  
                                                                              του ∆ασαρχείου Έδεσσας 
                                                                   
 
                   Σοφία Βαβούρη  
                                          ∆ασολόγος Β   

ΑΔΑ: ΩΗ89ΟΡ1Υ-ΔΜΒ
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