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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό,  σύμφωνα με τα άρθρα 116, 117 και  177 του Ν. 4412/2016,  για την  

ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών:  «Συντήρηση-βελτίωση αντιπυρικών δρόμων-

ζωνών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Λαγκαδά έτους 2018 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) 

διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και  άνω»,  για την εκτέλεση χωματουργικών 

εργασιών με αυτεπιστασία, με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της 

Υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  την  Διακήρυξη  που  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  39320/02-07-2018 

(ΑΔΑ:7ΝΜΝΟΡ1Υ-3Μ0) απόφαση Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου 

Λαγκαδά που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 27028/12-06-2018 (ΑΔΑ:6Ι2ΜΟΡ1Υ-0ΣΘ) απόφαση Δ/νσης Δασών 

Θεσσαλονίκης,  για  ύψος  δαπάνης  μέχρι  του ποσού  των  15.999,99 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 116).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου 

έτους  2018,  από  τις  οποίες  μας  κατανεμήθηκε  το  ποσόν  των  16.000,00  €  με  την  με  αριθ.  πρωτ. 

169429/1647/24-04-2018 (ΑΔΑ:6ΙΙ74653Π8-ΥΔΕ) απόφαση του Υ.Π.ΕΝ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους 

ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 31η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

1. Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  ιδιοκτήτες,  καθώς  και  χρήστες  μηχανημάτων  διαμορφωτήρων 

(GRADER) με ιπποδύναμη 180 ΗΡ (ίππων) και άνω.

ΑΔΑ: ΨΜΨΛΟΡ1Υ-ΙΨΙ
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2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης μεταξύ του 

προσφέροντος και του μηχανήματος (παραχωρητήριο, μισθωτήριο, ενοικιαστήριο κλπ.).

3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (258,00 €).

4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης.

5. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο δίνεται 

πρωτότυπο, από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Λαγκαδά, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού (23/07/2018).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο Κυριαζάκο Αλέξανδρο, κα Τοκμακίδου Ελπίδα και κο Δέπο 

Γεώργιο, τηλ.: 2394025788, στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά στην οδό Κ. Ηλιάδη 4, κατά τις εργάσιμες  

ημέρες και ώρες.

Η Αναπληρώτρια Δασάρχης
κ.δ.

Αρετή Τεπελή
Δασολόγος με Α΄ βαθμό
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