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Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ  ΚΙΛΚΙΣ 

 

Το Δασαρχείο Κιλκίς διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

για την ανάδειξη αναδόχου, για την Υπηρεσία «ʺΜίσθωση μηχανήματος για συντήρηση του 

δασικού οδικού και αντιπυρικού δικτύου του Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2018ʺ», 

προϋπολογισμού 12.200,00 € (Ευρώ) με το Φ.Π.Α.  

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 584). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27η -09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 η π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 

των προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς ενώπιον τριμελούς επιτροπής, βάσει των 

άρ.116, 117 και 177 του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 437/1981.  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες μηχανημάτων: Προωθητήρων (Μπολτόζες) με 

ιπποδύναμη 160 ΗΡ (ίππων) και άνω. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης 

μεταξύ του προσφέροντος και του μηχανήματος το οποίο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια 

εγκυρότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σε ισχύ, την ημέρα της 

δημοπρασίας, καθώς και για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.  

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

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

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

ιστοσελίδας http://www.damt.gov.gr. Επίσης τα έγγραφα του διαγωνισμού  διατίθενται στα γραφεία 

της Διευθύνουσας 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, πέραν της 

αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.  
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Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δίνεται πρωτότυπο από το γραφείο του Τμήματος 

Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 

το αργότερο μέχρι  και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο  Γεώργιο Καγιάννη και κο Στυλιανό Κεχαγιά, 

τηλ.: 2341022400 στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς στην οδό 21ης Ιουνίου 207, 3ος όροφος, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δασάρχης Κιλκίς 
 

 

 
Γεώργιος Βούρτσας 

M.sc. Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
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