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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το  Δασαρχείο  Λαγκαδά  προκηρύσσει  δημόσιο  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό,  με 

προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί  των τιμών του τιμολογίου,  για την ανάδειξη 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου  «Συντήρηση – βελτίωση των δασικών αντιπυρικών 

δρόμων στα συμπλέγματα των δημοσίων δασών Πετροκεράσων – Ζαγκλιβερίου – Λαγυνών - 

Φλαμουρίου έτους 2016».

Το  έργο  θα  εκτελεστεί  με  έναν  ισοπεδωτήρα  ιπποδύναμης  180  HP και  άνω, 

Caterpillar ή αναλόγου τύπου και έναν φορτωτή ιπποδύναμης 180 ΗΡ και άνω.

Η  συνολική  δαπάνη  των  εργασιών  που  θα  εκτελεστούν  θα  ανέλθει  στο  ποσό  των 

24.999,64 € (μαζί με το Φ.Π.Α.). Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρόκειται για 

έργο εκτελούμενο με αυτεπιστασία σύμφωνα με το Π.Δ. 437/81.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 (ΦΕΚ 120/Α/5-5-

81).

Ο  Διαγωνισμός  θα  γίνει  στις  23/08/2016,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  10η π.μ.  (λήξη 

επίδοσης προσφορών) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά.

Σε περίπτωση επανάληψης, ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 30/08/2016, ημέρα Τρίτη στον 

ίδιο τόπο και χρόνο, χωρίς άλλη δημοσίευση στην εφημερίδα.

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων έργων με πτυχίο οδοποιίας, όλων των τάξεων 

του ΜΕΕΠ.

β. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων (ΕΔΔΕ), με πτυχίο τάξεως Α ή Β.
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γ.  Εξειδικευμένες  Εργοληπτικές  Επιχειρήσεις  Δημοσίων  έργων  με  πτυχίο  πρασίνου, 

στελεχωμένες με Δασολόγο ή Δασοπόνο, όλων των τάξεων του ΜΕΕΠ.

δ. Εμπειροτέχνες Εργολήπτες Δημοσίων Έργων για έργα οδοποιίας ή χωματουργικά 

που νομιμοποιείται η συμμετοχή τους.

ε. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β), (γ) 

σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους της παρ.7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 

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.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 404,00 € και απευθύνεται στο Δασαρχείο Λαγκαδά.

Το  τεύχος  δημοπράτησης  μαζί  με  την  έντυπη  προσφορά  της  Υπηρεσίας,  θα 

παραλαμβάνονται  από τα γραφεία της  Υπηρεσίας μας  έως και  την  προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα (22/08/2016), πριν από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για την παραλαβή του 

τεύχους θα καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι την δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 

10 €.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δασαρχείου τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες.

Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

του Δασαρχείου

Απόστολος Στράντζαλης
Δασολόγος με Β΄ βαθμό
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