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ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Κατερίμη :    12  Ιουμίου 2017                                       
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ                                              Αρ. Πρωτ. :  4480 
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ   
ΓΔΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & 
ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
ΔΙΔΤΘΤΝΗ  ΔΑΩΝ  Ν.ΠΙΔΡΙΑ  

 
  

       
      ΔΡΓΟ: 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
     

«Αμςιπσοική Ποξρςαρία Δαρόμ και Δαρικόμ Δκςάρεχμ» 
  «Βελςίχρη – σμςήοηρη ςξσ Δαρικξϋ Αμςιπσοικξϋ  Δικςϋξσ  
    και λξιπόμ έογχμ για ςξ 2017 ςχμ Δημξρίχμ Δαρόμ ςξσ     
    Ν. Πιεοίαπ» 
 
Διδικϊπ Υξοέαπ Δαρόμ ςξσ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ έςξσπ 2017 
 

 35.500,00  Δσοό ( με Υ.Π.Α.) 
 
 

 

 

 
ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
 

1. Η Δ/μρη Δαρόμ Ν. Πιεοίαπ, ποξκηοϋρρει ρσμξπςικϊ διαγχμιρμϊ για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ για ςημ εκςέλερη 
ςξσ δαρξςευμικξϋ έογξσ «Αμτιπυρική Προστασία Δασώμ και Δασικώμ Δκτάσεωμ» ρϋμτχμα με ςημ μελέςη   
«Βελτίωση – υμτήρηση του δασικού αμτιπυρικού  δικτύου και λοιπώμ έργωμ για το 2017 τωμ δημοσίωμ 

δασώμ του Ν. Πιερίας» με ποξωπξλξγιρμϊ μέχρι ςξσ πξρξϋ ςχμ 35.500,00 €, (με Υ.Π.Α.), ρϋμτχμα με 

ςιπ διαςάνειπ ςξσ  Ν. 4412/2016(άοθοξ 116 ) και ςξσ ΠΔ 437/81 «Πεοί Μελέςηπ και Δκςέλερηπ Δαρξςευμικόμ 
Έογχμ".  

 
2. Οι εμδιατεοϊμεμξι, μπξοξϋμ μα ποξμηθεσςξϋμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ, απξκλειρςικά ρε 

ηλεκςοξμική μξοτή, καθόπ και ςξ έμςσπξ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξ ξπξίξ δίμεςαι ποχςϊςσπξ 
αμςί ςξσ πξρξϋ ςχμ 10 €, με απϊδεινη, απϊ ςξ γοατείξ ςξσ Σμήμαςξπ Δκςέλερηπ Δαρξςευμικόμ Έογχμ 
ςηπ Δ/μρηπ Δαρόμ Ν. Πιεοίαπ, ξδϊπ Ηπείοξσ 10, Καςεοίμη, καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ και ςξ 
αογϊςεοξ μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ημέοα ςξσ διαγχμιρμξϋ.           

       Δπίρηπ ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα παοαλάβξσμ ςα παοαπάμχ ρςξιυεία και ςαυσδοξμικά, ετϊρξμ 
ςα ζηςήρξσμ έγκαιοα και εμβάρξσμ, καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ με ςημ αμαθέςξσρα αουή, δαπάμη 10 € για 
ςημ αμαπαοαγχγή ςχμ ςεσυόμ και επιπλέξμ ςη δαπάμη ςηπ ςαυσδοξμικήπ απξρςξλήπ ςξσπ. Η 
αμαθέςξσρα αουή απξρςέλλει ςα ζηςηθέμςα ρςξιυεία μέρχ ςχμ Δλλημικόμ Σαυσδοξμείχμ ή ιδιχςικόμ 
εςαιοειόμ μεςατξοάπ αλληλξγοατίαπ και υχοίπ μα τέοει εσθϋμη για ςημ έγκαιοη άτινη ςξσπ ρςξμ 
εμδιατεοϊμεμξ.    

       Για πληροφορίες ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα καλξϋμ ρςα ςηλέτχμα : 23510 45483, 23510 45484  και 
2313309732 

       Αρμόδιοι υπάλληλοι: Παπαδημηςοίξσ Μαοία, Παπαλαζάοξσ Δσαγγελία 
 
3.  Ο διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί ρςιπ  27 Ιουμίου 2017, ημέρα Σρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με ςημ σπξβξλή 
εμιαίξσ   
     πξρξρςξϋ έκπςχρηπ για ϊλεπ ςιπ εογαρίεπ, ρε ακέοαιεπ μξμάδεπ επί ςχμ ςιμόμ ςξσ ςιμξλξγίξσ ςηπ μελέςηπ  
     (άοθοξ 125 ςξσ Ν. 4412/16), ρε έμςσπξ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ πξσ θα υξοηγηθεί απϊ ςημ Τπηοερία μαπ.  
 
4. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ έυξσμ εογξληπςικέπ επιυειοήρειπ: 

α. Δγγεγοαμμέμεπ ρςξ Μηςοόξ Δογξληπςικόμ Δπιυειοήρεχμ (Μ.Δ.ΔΠ.) πξσ ςηοείςαι ρςη Γ.Γ.Δ.Δ. ςξσ   
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΔΙ ετϊρξμ αμήκξσμ ρςημ Α1 και άμχ ςάνη, για έογα καςηγξοίαπ ΠΡΑΙΝΟΤ ρςελευχμέμεπ απϊ 
Δαρξλϊγξσπ ή Σευμξλϊγξσπ Δαρξπϊμξσπ εγγεγοαμμέμξσπ ρςξ Μ.Δ.Κ ρϋμτχμα με ςξ    άοθοξ 7 παο. 3 ςξσ 
Π.Δ. 146/88                                                                                                                         

 β. Δγγεγοαμμέμεπ ρςξ Μηςοόξ Δογξληπςικόμ Δπιυειοήρεχμ (Μ.Δ.ΔΠ.) πξσ ςηοείςαι ρςη Γ.Γ.Δ.Δ. ςξσ 
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΔΙ ετϊρξμ αμήκξσμ ρςημ Α1 και άμχ ςάνη για έογα καςηγξοίαπ ΟΔΟΠΟΙΙΑ.  

      γ. Δογξλήπςεπ Δημξρίχμ Δαρξςευμικόμ Έογχμ (ΔΔΔΔ), ετϊρξμ αμήκξσμ ρςημ Α΄ ή Β΄ ςάνη, ρϋμτχμα με ςα    
άοθοα 16 και 17 ςξσ ΠΔ 437/81. 
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δ. Δογξληπςικέπ επιυειοήρειπ εγγεγοαμμέμεπ ρςα Μηςοόα Πεοιτεοειακόμ Δμξςήςχμ, για έογα ξδξπξιίαπ ή 
υχμαςξσογικά πξσ μξμιμξπξιξϋμ ςημ ρσμμεςξυή ςξσπ. 

 Ποξεουϊμεμξι απϊ: 

 κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, ή κοάςξπ-μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Οικξμξμικξϋ Φόοξσ (Δ.Ο.Φ.), με 
αμςίρςξιυη άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ 

 ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη Δ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ αμάθερη         
δημϊρια ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Παοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ 
ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη Ποξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ σμτχμίαπ, καθόπ και  

 ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ και έυξσμ    
ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ 
δημξρίχμ ρσμβάρεχμ.                              

Οικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει είςε μεμξμχμέμα είςε χπ μέλξπ έμχρηπ. 

Οι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ρσμμεςέυξσμ σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςχμ παο. 2, 3 και 4 ςξσ άοθοξσ 19 ςξσ Ν.   
4412/2016. Δεμ απαιςείςαι απϊ ςιπ εμ λϊγχ εμόρειπ μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή για ςημ 
σπξβξλή ποξρτξοάπ. ε πεοίπςχρη πξσ η έμχρη αμαδειυθεί αμάδξυξπ η μξμική ςηπ μξοτή ποέπει μα είμαι 
ςέςξια πξσ μα εναρταλίζεςαι η ϋπαονη εμϊπ και μξμαδικξϋ τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ για ςημ έμχρη (πυ 
κξιμξποανία).                                                                                                                        

 
5. Για ςη ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ δεμ απαιςείςαι η καςάθερη εγγσηςικήπ επιρςξλήπ.  
 
6. Σξ έογξ υοημαςξδξςείςαι απϊ πιρςόρειπ ςξσ Διδικξϋ Υξοέα Δαρόμ ςξσ Ποάριμξσ Σαμείξσ έςξσπ 2017,         

απϊ ςξ ξπξίξ μαπ καςαμεμήθηκε ςξ πξρϊ ςχμ 35.500 ευρώ, ρϋμτχμα με ςημ σπ’ αοιθμ. 155954/2171/09-
05-2017 απϊταρη  ςξσ Τ.Π.Δ.Ν.(Α.Δ.Α.: ΩΩΤΟ4653Π8-46Α). 

 
7.  Δεμ ποξβλέπεςαι η υξοήγηρη ποξκαςαβξλήπ ρςξμ αμάδξυξ. 
 
8. Σξ απξςέλερμα ςηπ δημξποαρίαπ θα εγκοιθεί απϊ ςημ Δ/μρη Δαρόμ Ν. Πιεοίαπ 
      
 
 
 

                                                                                                    Ο Προϊστάμεμος της Δ/μσης 
  
 
 
  Γεώργιος Χ. Μαυρίδης 

                                                               Δασολόγος  
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