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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 
 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου, 

για την υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου 

Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2018» σύμφωνα με τη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αρ. 16034/06-09-2018 

Απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αριδαίας που εγκρίθηκε με την 

Αρ. Πρ. 8887/04-06-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΟ7ΟΡ1Υ-Μ5Ρ)   Απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας, για ύψος δαπάνης ποσού 

26.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση προς το Δασαρχείο Αριδαίας από την Δ/νση 

Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ σύμφωνα με την αρ.171808/2434/30-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΤΖ4653Π8-ΙΩΗ) 

απόφαση του ΥΠΕΝ και την αρ. 14011/01-08-2018 απόφαση κατανομής της Δ/νσης Δασών Πέλλας, με την οποία 

κατανεμήθηκε συνολική πίστωση 26.000,00€. 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας την 20/09/2018, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων: 

Διαμορφωτήρων (GRADER) µε ιπποδύναµη 115 HP (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 ήµερα της δηµοπρασίας, και για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον τριών (3) µηνών και σε κάθε 

περίπτωση για όλο το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών 

 

mailto:das-arid@damt.gov.gr
ΑΔΑ: 7Ζ1ΨΟΡ1Υ-ΘΜΟ



3. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.  

4. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας για τον προσωρινό ανάδοχο θα επικυρωθεί µε απόφαση της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. ∆ιαβίβαση φακέλου του διαγωνισµού στη Προϊσταµένη Αρχή για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.  

5. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισµού µέσω της 

ιστοσελίδας (http://www.damt.gov.gr/).  

Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναλάβει µε δαπάνη και 

επιµέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα 

αρχή. 

 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Αγγελική Νάτσιου, τηλ.: 23840 21242 στα γραφεία 

του Δασαρχείου Αριδαίας στην οδό Ερμού 5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 

 
 

 

 
Ιωάννης Ιωαννίδης 

Δασολόγος με Α΄ βαθμό 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Δήμο Αλμωπίας 

(Για την αυθημερόν δημοσίευση στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων και αποστολή του 

σχετικού αποδεικτικού) 

2. Ισότοπο ΑΔΜ-Θ 

3. Μέλη επιτροπής της υπηρεσίας μας 
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