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ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ    
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Το Δασαρχείο Πολυγύρου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές, σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, για την 

«μίσθωση με ωρομίσθιο δύο (2) ισοπεδωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 180HP και άνω 

και ενός φορτωτή με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και άνω» για την εκτέλεση με αυτεπιστασία των 

χωματουργικών εργασιών του έργου ¨Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής 

προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου για το έτος 2016¨. 

Η μίσθωση θα αφορά εκτέλεση εργασιών μέχρι συνολικού ποσού δαπάνης 22.000,00 Ευρώ με 

Φ.Π.Α και οι πιστώσεις προέρχονται από τον Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έτους 2016  

δυνάμει των αρίθ. 142249/3115/27-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΙ4Δ4653Π8-6Ι4) και 146574/5211/12-10-

2016 (ΑΔΑ:ΩΒΞΧ4653Π8-Ι53) Αποφάσεων του Υ.Π.ΕΝ με κωδικό: «Έργο 2014ΣΕ08400003, 

Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη 

– Συντήρηση – Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων» και των με αριθμό 23978/17-10-

2016 και 23994/17-10-2016 Αποφάσεων της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής - εσωτερικής κατανομής 

πιστώσεων ύστερα από τις ως άνω Αποφάσεις του Υ.Π.ΕΝ. με τις οποίες μας κατανεμήθηκε το 

ποσό των 22.000,00 Ευρώ (20.000,00 + 2.000,00) για εργασίες Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση 

– Ασφαλτόστρωσης Δασικών Δρόμων. 

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται για μίσθωση: 

α) 9.000€ για ένα (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180HP και άνω  

β) 9.000€ για ένα (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180HP και άνω και 

γ) 4.000€ για ένα (1) φορτωτή με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και άνω  

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 8425/08-04-2015 Απόφαση (Επανάληψη στο 

ΑΔΑ: 6ΠΕ8ΟΡ1Υ-Ε7Ψ



Ορθό) του Αναπληρωτή Δ/ντη Δασών Χαλκιδικής, την 01του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016  

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 08 του μήνα 

Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 

από τους μειοδότες η 10:00 πμ) στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ισοπεδωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 180ΗΡ 

(ίππων) και άνω και ιδιοκτήτες φορτωτών με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και άνω.  

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς ΦΠΑ, 

ήτοι στο ποσό των 150,00 Ευρώ για κάθε έναν από τους ισοπεδωτήρες και 65,00 Ευρώ για τον 

φορτωτή και απευθύνονται στο Δασαρχείο Πολυγύρου. 

Η Διακήρυξη - Συγγραφή Υποχρεώσεων και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται 

από το Δασαρχείο Πολυγύρου από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του 

Δασαρχείου Πολυγύρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου στο Δασικό 

Κτίριο και στα τηλέφωνα 2371 0 21672 – 2371 0 21671 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 
 

Ο Δασάρχης Πολυγύρου 
 
 
 

Πιτσόκος Ελευθέριος 
Δασολόγος 
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