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Όπως πίνακας διανοµής 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

                                         Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ 
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρα 117 & 177 του Ν. 

4412/2016 και το Π.∆. 437/81, για τη µίσθωση µε ωροµίσθιο ενός (1) διαµορφωτήρα 
(GRADER) ιπποδύναµης 150 HP και άνω µε υδραυλικό σύστηµα χειρισµού και µε 
σύστηµα προώθησης (µπροστινό µαχαίρι), για την εκτέλεση των εργασιών 
«Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας 
δασών-Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του ∆ασαρχείου Σερρών έτους 2017». 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε εκατό πενήντα (150) ώρες εργασίας ± 
30%. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως 
ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη που 
εγκρίθηκε µε την 9919/11-07-2017 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Σερρών. και την σχετική 
µελέτη του ∆ασαρχείου Σερρών που εγκρίθηκε µε την Αρ.Πρωτ.6893/.19-05-2017 
Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Σερρών για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 8.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, για την εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης 
δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών», µε κωδικό αριθµό 
2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508., από το οποίο µας κατανεµήθηκε το ποσόν των 
8.000,00 € µε την µε αρ. πρ. .22110/05-04-2017 Απόφαση Γ.Γ.Α.∆.Μ-Θ 
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1. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου .Σερρών την 25 
Ιουλίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο θα επαναληφθεί µε τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 
.01-08-2017, ηµέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δηµοσίευση. 

3. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές του 
διαµορφωτήρα (GRADER) ιπποδύναµης 150 HP και άνω µε υδραυλικό σύστηµα 
χειρισµού και µε σύστηµα προώθησης (µπροστινό µαχαίρι). 

α)Στη περίπτωση που υπάρχει διαχειριστής, υπεύθυνη δήλωση του 
ιδιοκτήτη, που να τον ορίζει διαχειριστή του διαµορφωτήρα (GRADER), 
θεωρηµένο µε το γνήσιο της υπογραφής 

β)Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαραίτητη είναι η προσκόµιση 
εταιρικού και πληρεξουσίου εκπροσώπησης στο διαγωνισµό, εκτός αν η 
προσφορά υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. 

4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό  δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής. 
5. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ασαρχείο Σερρών 
6. Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να προµηθευτούν την παρούσα ∆ιακήρυξη – Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, καθώς και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο δίνεται 
πρωτότυπο, αντί του ποσού των 5,00 € µε απόδειξη, από το γραφείο του Τµήµατος 
Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Σερρών, κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες και το αργότερο µέχρι  και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού. 
7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο  Νικόλαο Ματθαίου και κα 
∆ήµητρα Γατίδου, τηλ.: 2321039126. στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σερρών στην οδό 
Τέρµα Οµονοίας- Σέρρες, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ 
1. ∆ιεύθυνση ∆ασών Συντονισµού 

& Επιθεώρησης ∆ασών 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46 

Φοίνικας – Καλαµαριά 
55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
2. ∆ιεύθυνση ∆ασών Σερρών 

Τέρµα Οµόνοιας 
62125 ΕΝΤΑΥΘΑ 

 Σέρρες, 12 / 07 /2017 
Ο ∆ασάρχης Σερρών  

 
 
 

Κωνσταντίνος Ζάββος 
∆ασολόγος µε βαθµό Α΄ 
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Β. ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
1. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Παράρτηµα Ανατολικής 
Μακεδονίας 
Βενιζέλου 55 
65403 ΚΑΒΑΛΑ 

 
2. ∆ήµο Σερρών 

62100 ΕΝΤΑΥΘΑ 
 
 
(Με την παράκληση για τη 
δηµοσίευση και την αποστολή 
αποδεικτικού) 
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