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Κοιν: 1. Τη Διεύθυνση Δασών Δράμας
Αγίου Κωνσταντίνου 1
66100 ΔΡΑΜΑ
2. Δασαρχείο Δράμας
Έδρα του Για την ανάρτηση &
αποστολή αποδεικτικού
3. Δήμο Κ.Νευροκοπίου
Για την ανάρτηση & αποστολή
αποδεικτικού
4. Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων Ν. Δράμας
5. Ιστοσελίδα Α.Δ.Μ.Θ.
6.Μέλη Επιτροπής
7.Πίνακας Ανακοινώσεων Δασαρχείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τη λήψη έγγραφων προσφορών για τη μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER)
Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου , δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σ΄ έντυπο της
Υπηρεσίας, σύμφωνα:
α) Με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 (….ανάθεση υπό επιτροπής της παρ. 4 κατόπιν
λήψεως εγγράφων προσφορών άνευ δημοπρασίας…) και την παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.Δ.
437/81, «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» που αφορούν την εκτέλεση
δασοτεχνικών έργων δι΄ αυτεπιστασίας.
β) Το με αριθμ.107987/1341/26-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ070-7ΞΒ) απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α με το οποίο
ορίζεται ο συντελεστής Μ ίσος με 18,28 για το έτος 2014, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων
του Π.Δ. 437/81
γ) Την αριθμ. 53844/10-7-2013 (ΦΕΚ 2017 Β΄/16-8-2013), (ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΡ1Υ-Ν4Ν),απόφαση
του Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Α.Δ.Μ.Θ.
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα”,
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.Θ.
δ) Την εγκεκριμένη με την αριθ. 4433/16-4-2014 (ΑΔΑ ΒΙΗΝΟΡ1Υ-ΖΜΨ) απόφαση της Δ/νσης Δασών
Δράμας , μελέτη του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου: «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου

Κ.Νευροκοπίου έτους 2014».
ε) Το υπ΄αρίθ. 110030/1985 /16 Μαΐου 2014 (ΑΔΑ ΒΙΦ50-ΓΘ4) έγγραφο Υπ.Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Γραμματεία Δασών Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος – Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων –
Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης με θέμα Χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής
προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένο «Προγράμματα δασικών
δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
έτους 2014» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2014 σύμφωνα
με το οποίο εγκρίθηκε η διάθεση για το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου το ποσό των 17.000 ευρώ.
στ) Το υπ΄αριθμ. 36454/13-5-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών υποθέσεων με
θέμα «Διαδικασία Υλοποίησης Έργων Πράσινου Ταμείου έτους 2014>>.
ζ) Την αρ. πρωτ. 7790/29-05-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΙΨΟΡ1Υ-ΨΛΨ) απόφαση του Δασάρχη Κ.Νευροκοπίου για
την Κατανομή Πιστώσεων για την μίσθωση μηχανημάτων για υλοποίηση έργων και εργασιών ΄΄
Αντιπυρικής Προστασίας και Οδοποιίας΄΄ Έτους 2014
η) Την αρ. πρωτ. 8269/30-06-2014 (ΑΔΑ:Ω2Φ8ΟΡ1Υ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Δράμας έγκριση
με απ’ ευθείας ανάθεση, κατόπιν λήψεως εγγράφων προσφορών από Επιτροπή και μέσα στα όρια
που θέτει το Π.Δ.437/81, και με εφαρμογή του αρθ. 9 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ για τη μίσθωση ενός (1)
διαμορφωτήρα (GRADER)
θ) Την αρ. πρωτ. 9593/01-07-2014 απόφαση του Δασάρχη Κ.Νευροκοπίου για λήψη εγγράφων προσφορών
από Επιτροπή και μέσα στα όρια που θέτει το Π.Δ.437/81, και με εφαρμογή του αρθ. 9 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ
για τη μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER)
ι) Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου Δασικού
Συμπλέγματος Δυτικά Ποταμού Νέστου από το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου έτους 2014.

για τη μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) Ιπποδύναμης 115 HP μέχρι 180
HP, με σύστημα προώθησης (μπροστινό μαχαίρι.) , με ωρομίσθιο, για την ΣυντήρησηΒελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά Ποταμού Νέστου από
το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου.
Η μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 6.178,86 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.( 7.600 € με ΦΠΑ)
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου την
15-7-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 με σφραγισμένες προσφορές και θα τον κάνει
αρμόδια επιτροπή.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποβεί άγονο η ασύμφορο
αυτός επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη δημοσίευση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα στις
22-7-2014 ημέρα Τρίτη.
Κάθε μειοδότης θα καταθέσει φάκελο στον οποίο θα περιέχει :
α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από το διαγωνιζόμενο ότι:
α1. Έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της Σ.Υ. τους οποίους και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
α2. Είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του μηχανήματος.
 α3. Δεν έχει σχέση συγγένειας άμεσα η έμμεσα με τα μέλη της επιτροπής
του διαγωνισμού η με υπαλλήλους της Υπηρεσίας.
β. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μίας των αναγνωρισμένων Τραπεζών ή
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
εκατό Ευρώ (125€) και θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «Περί ατομικής ευθύνης κ.λ.π. συνεργείουμηχανουργείου επισκευών» στην οποία θα φαίνεται η χρονολογία της τελευταίας γενικής
επισκευής του κινητήρα κλπ.
δ. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος αρμόδιας αρχής, όπου θα
φαίνεται η ιπποδύναμη, ο τύπος, η σειρά κατασκευής, το έτος κατασκευής και
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν την επιτροπή στη μόρφωση γνώμης για την
καταλληλότητα του μηχανήματος, η οποία θα αντικατασταθεί με ακριβές φωτοαντίγραφο
μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

ε. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαραίτητη είναι η προσκόμιση εταιρικού και
πληρεξουσίου εκπροσώπησης στο διαγωνισμό, εκτός αν η προσφορά υπογράφεται από
όλους τους συνιδιοκτήτες.
στ. Δήλωση σύμφωνα με το Ν.Δ1599/66 ΄΄περί ατομικής ευθύνης΄΄ ότι δεν
χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα σε περιοχές οπού έχει εντοπισθεί ο επιβλαβής οργανισμός
καραντίνας Ceratocystis platani.
ζ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
η. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
θ. Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών από το Ι.Κ.Α. εφόσον απασχολεί
προσωπικό.
ι. Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης του Μ.Ε.
κ. Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο
το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.
Έγγραφη προσφορά στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά:
1) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
2) Ολόγραφα και αριθμητικά η προσφερόμενη τιμή για κάθε ώρα εργασίας του
μηχανήματος.
3) Ημερομηνία και
4) Υπογραφή
Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο που από έξω θα γράφει τη λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Η πρόκριση από την επιτροπή θα γίνει με βάση το μικρότερο συντελεστή, που θα
προκύπτει από το πηλίκο της προσφερθείσης τιμής προς την ιπποδύναμη. Για τον
υπολογισμό του συντελεστή ως ιπποδύναμη θα λαμβάνεται η ισχύς από 115 ΗΡ έως 180
ΗΡ. Η ισχύς των 180 ΗΡ θα θεωρείται η ανωτέρα ανεξάρτητα αν η ιπποδύναμη του
μηχανήματος είναι άνω των 180 ΗΡ.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου
Ταμείου έτους 2014. Τα ποσά που καταβάλλονται στον εργολάβο υπόκεινται σε
κρατήσεις ανάλογα με την πηγή που χρηματοδοτείται το έργο και αυτές βαρύνουν τον
εργολάβο. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες για το τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και το έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Κ.
Νευροκοπίου και στο τηλέφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος. Μαναρίδης Μιχαήλ όλα τα παραπάνω θα
αναρτηθούν στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
www.damt.gov.gr .
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