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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Το  Δασαρχείο  Αρναίας  δέχεται  έγγραφες  σφραγισμένες  προσφορές,  σε  έντυπο  της  

Υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  την  παρ.  3  του  αρθ. 9  (ανάθεση από  επιτροπή  κατόπιν  λήψεως  

εγγράφων  προσφορών  χωρίς  δημοπρασία)  και  την  παρ. 3 του αρθ. 15  του  Π.Δ. 437/81,  για  

τη  μίσθωση  μίας  (1)  ΤΣΑΠΑΣ  τύπου  JCB,  για  την  εκτέλεση  εργασιών «Συντήρησης 

δασοδρόμων της περιοχής του Δασαρχείου Αρναίας»,  σύμφωνα  με  τη  μελέτη  που  

εγκρίθηκε  με  την  10397/19-5-2016  απόφαση  της  Δ/νσης  Δασών   Χαλκιδικής. 

Το  ανώτατο  όριο  δαπάνης  για  τη  μίσθωση,  θα  ανέλθει  μέχρι  του  ποσού  των  

8.000,00  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές θα  υποβληθούν  στο  Δασαρχείο  Αρναίας,  στις  12 Αυγούστου 2016,  ημέρα 

Παρασκευή  και  ώρα  11.00’’ (λήξη  επίδοσης  προσφορών).  Σε  περίπτωση  που  η  διαδικασία  

αποβεί  άγονη  ή  ασύμφορη,  θα  επαναληφθεί  στις  16 Αυγούστου 2016,  ημέρα Τρίτη και  

ώρα  11.00΄΄,  χωρίς  άλλη  ανακοίνωση. 

Προσφορές  μπορούν να  δώσουν  ιδιοκτήτες  μηχανημάτων ή  εκπρόσωποί  τους, νόμιμα 

εξουσιοδοτημένοι, οι οποίοι θα παραδώσουν στην επιτροπή τα εξής  δικαιολογητικά: 

-  Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  της  άδειας  κυκλοφορίας  του  μηχανήματος. 

-  Έγγραφη οικονομική προσφορά, σε έντυπο της Υπηρεσίας μας, στο οποίο θα αναγράφεται 

αριθμητικώς  και  ολογράφως  η  προσφερόμενη  τιμή  σε  ευρώ  ανά  ώρα  εργασίας  και  στην  

οποία  τιμή  θα  συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι  επιβαρύνσεις  πλην  Φ.Π.Α. 

- Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  ποσού  160,00   ευρώ. 

- Φορολογική Ενημερότητα.  

- Βεβαίωση  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας.  

- Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθ. 8 Ν.1599/86,  σχετικά  με  το  χρόνο  γενικής  επισκευής,  

του  μηχανήματος,  από συνεργείο. 

Ως κριτήριο ανάθεσης της μίσθωσης θα θεωρηθεί η  μικρότερη  τιμή  του  συντελεστή  που  

προκύπτει  από  τη  διαίρεση  της  προσφερόμενης  τιμής  δια  της  ιπποδύναμης. 

Για  τη  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  μειοδότης  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  εγγυητική  

επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  ποσού  400,00 €. 

                                                                                        Ο  Αναπληρωτής 
                                                                                       Δασάρχης  Αρναίας 
 
 
 
                                                                                     Ανέστης Αναστασιάδης 
                                                                                     Δασολόγος με Α’ βαθμό  
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