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ΘΕΜΑ : ∆ιακήρυξη Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Το ∆ασαρχείο Σταυρού  προκηρύσσει δηµόσιο πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε 
προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύµφωνα µε την µε αριθ.  38685/20-05-2014    
∆ιακήρυξη  η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθ. πρωτοκ. 39177/27-05-2014 Απόφαση της 
∆/νσης ∆ασών Θεσ/νίκης ( Α∆Α:ΒΙΙΩΟΡ1Υ-ΨΛΕ ) για την ανάδειξη αναδόχου για την 
«Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων  αντιπυρικής προστασίας (ισοπέδωση 
καταστρώµατος – καθαρισµός τάφρων – άρση καταπτώσεων) στα συµπλέγµατα των 
∆ηµοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Σταυρού, έτους 2014». Το έργο θα 
εκτελεσθεί µε έναν ισοπεδωτήρα  ιπποδύναµης 130 ΗΡ και άνω, Caterpillar ή 
αναλόγου τύπου, καθώς και έναν φορτωτή ιπποδύναµης 150 ΗΡ και άνω. 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει στο ποσό των 
20.000,00  € (µαζί µε το Φ.Π.Α.). Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρόκειται 
για έργο εκτελούµενο µε αυτεπιστασία σύµφωνα µε το Π.∆. 437/81. 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 437/81 (Φ.Ε.Κ. 
120/Α/5-5-81). 

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στις  17-06-2014 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10ηπ.µ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών), ενώπιον αρµόδιας επιτροπής στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σταυρού. 

Σε περίπτωση επανάληψης, ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στις 24-06-2014, ηµέρα Τρίτη, 
στον ίδιο τόπο και χρόνο, χωρίς άλλη ανακοίνωση. 

Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτοί :  
α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ∆ηµοσίων έργων µε πτυχίο οδοποιίας, τάξεως Α1 ή Α2 
ή 1ης. 
β.  Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών έργων (Ε∆∆Ε), µε πτυχίο τάξεως Α ή Β. 
γ. Εξειδικευµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ∆ηµοσίων έργων µε πτυχίο πρασίνου, 
στελεχωµένες µε ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο, τάξεως Α1 ή Α2 ή 1ης. 
δ. Εµπειροτέχνες Εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων για έργα οδοποιίας ή χωµατουργικά 
που νοµιµοποιείται η συµµετοχή τους 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού ήτοι : 
325,20 € και απευθύνεται στο ∆ασαρχείο Σταυρού. 

 
Τα τεύχη δηµοπράτησης µαζί µε την έντυπη προσφορά της Υπηρεσίας, θα 

παραλαµβάνονται από τα γραφεία της Υπηρεσίας µας έως και την προηγούµενη 
εργάσιµη ηµέρα, πριν από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Για την 
παραλαβή του τεύχους θα καταβάλουν οι ενδιαφερόµενοι την δαπάνη αναπαραγωγής 
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τους, που ανέρχεται σε 10 €, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε 
δική τους δαπάνη και επιµέλεια. Για να παραλάβουν το τεύχος προς αναπαραγωγή, 
θα αφήνουν στην Υπηρεσία το δελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή το δίπλωµα 
οδήγησης ή εγγύηση 10 €, τα οποία θα παραλάβουν µε την επιστροφή του τεύχους. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του ∆ασαρχείου τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
1. Εφηµερίδα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
2. Τµ. ∆/κό ∆ασαρχείου Σταυρού                                              Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ& α/α                                           
3. ∆ήµο Βόλβης 
Για την αυθηµερόν δηµοσίευση στον Πίνακα 
    Ανακοινώσεων και αποστολή  
    του σχετικού αποδεικτικού                                                               Βασίλης  Καριπίδης 
4. Μέλη Επιτροπής της Υπηρεσίας µας.                                                ∆ασολόγος 
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