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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 Το Δασαρχείο Βέροιας διακηρύσσει  συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου , για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση  δασικού 
οδικού δικτύου των δημοσίων και διαχ/νων  από το Δημόσιο Δασών περιοχής ευθύνης 
Δασαρχείου Βέροιας  έτους 2018 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα 
(GRADER) με ιπποδύναμη 140 ΗΡ και άνω» 
, προϋπολογισμού 8.000  € (Ευρώ) με το Φ.Π.Α. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του 
Πράσινου Ταμείου  
 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26η Ιουνίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. (ώρα 

λήξης επίδοσης των προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Βέροιας ενώπιον τριμελούς 

επιτροπής ,βάσει των  άρ.116, 117 και 177 του Ν. 4412/2016. 

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων: 

Διαμορφωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 140 ΗΡ (ίππων) και άνω    

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη 
σχέσης μεταξύ του προσφέροντος και του μηχανήματος (παραχωρητήριο, μισθωτήριο, 
ενοικιαστήριο κλπ) το οποίο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σε ισχύ, την ημέρα της δημοπρασίας, και για χρονικό διάστημα 
ισχύος τουλάχιστον τριών (3) μηνών και σε κάθε περίπτωση για όλο το χρονικό διάστημα 
εκτέλεσης των εργασιών. 
 

 Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν πληροφορίες από το Δασαρχείο Βέροιας τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 25-06-2018. 

 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος, θα γίνει επανάληψη στις 03-

07-2018 ημέρα Τρίτη  στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα, χωρίς άλλη δημοσίευση. 
 
                                                                                                     Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
                                                                                                         του Δασαρχείου Βέροιας 
 
 
 
                                                                                                            Ελένη Κατσανίδου  
                                                                                                        Δασολόγος με Α΄ βαθμό  
 

               Βέροια:   12-06-2018 
 
Αριθ. Πρωτ.:  5424                 
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