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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το Δασαρχείο Αρναίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 116,117  του Ν. 

4412/2016  για  την  εκτέλεση   εργασιών  «  Αντιπυρική  Προστασία  Δημοσίων  Δασών  και  Δασικών 
Εκτάσεων,  Συντήρηση Δασικού Οδικού δικτύου και Έργων Προστασίας Δημοσίων Δασών Δασαρχείου 
Αρναίας  έτους  2018–  Μίσθωση  δύο  (2)  μηχανημάτων  για  συντήρηση  της  βατότητας  του  Δασικού 
Οδικού δικτύου του Δασαρχείου Αρναίας έτους 2018 » σύμφωνα με την Διακήρυξη Δημοπρασίας που 
εγκρίθηκε με την  15445/8-10-2018   Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν.Χαλκιδικής. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι    15.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Η  δαπάνη  που  θα  προκληθεί  θα  καλυφθεί   από  πιστώσεις   του  προγράμματος   Δημοσίων 

Επενδύσεων της ΣΑΕ 584. με κωδικό αριθμό  Κ.Α.:2014ΣΕ58400003.
 Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  23-10-2018   ημέρα  Τρίτη   και ώρα 10.00 π.μ. 
Δεν απαιτείται  η κατάθεση εγγυητικής  επιστολής συμμετοχής  στην δημοπρασία σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  ιδιοκτήτες  καθώς  και  χρήστες  μηχανημάτων  διαμορφωτήρα 

(GRADER) με ιπποδύναμη 180 HP και άνω.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης μεταξύ 

του προσφέροντος και του μηχανήματος (παραχωρητήριο, μισθωτήριο, ενοικιαστήριο κ.λ.π.) 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.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω της 
ιστοσελίδας (http://www.damt.gov.gr/).
             Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2372021205,  
2372021211 fax:2372022057, κ.Ροκά-Κ.Κύρος 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης
                                                                    

              Άγγελος Αυγολούπης
                                                                                                  Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
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