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Ο Αναπληρωτής Δασάρχης ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
  Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του Ν. 4412/2016, για την 

ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ  ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», και συγκεκριμένα σε ζώνες παρόδιας δασικής 

βλάστησης της περιοχής Φλαμουρίου και Βερτίσκου, όπου διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται κλαδεύσεις και 

καθαρισμοί καθώς και σε πρανή και καταστρώματα δασικών δρόμων όπου έχει αναπτυχθεί δασική βλάστηση και 

θρυμματισμός των προϊόντων υλοτομίας και διασκορπισμός των θρυμμάτων μέσα στις συστάδες, με το 

σύστημα προσφοράς χαμηλότερης τιμή μονάδας επί του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την Διακήρυξη που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 62471/11-10-2018 (ΑΔΑ:64Ω2ΟΡ1Υ-ΚΕ2) απόφαση Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης, 

την 54013/5-9-18 Τεχνική Έκθεση και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Λαγκαδά που εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθ. 50081/27-08-2018 (ΑΔΑ:Ψ6Ο8ΟΡ1Υ-7ΣΩ) απόφαση Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης. Το μέσο στρέμμα 

υπολογισμού των εργασιών θεωρείται αυτό με μέσο βαθμό συγκόμωση 100% και ύψος δένδρων ή θάμνων 

τουλάχιστον 2m. Οι επιφάνειες και τα εμβαδά τους στις επιφάνειες των οδοστρωμάτων θα μετρώνται σε 

στρέμματα και θα ανάγονται με βάση την πυκνότητα της βλάστησης σε σχέση με το μέσο στρέμμα 

υπολογισμού των εργασιών. 

1. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ΣΑΕ 584 / Π.Δ.Ε. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 2014ΣΕ58400002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2018, σύμφωνα με την 49436/13-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΑΔΩΟΡ1Υ-Σ95)Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης 

με την οποία μας κατανεμήθηκε ποσόν 15.000,00 ευρώ.  

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά την 30η Οκτωβρίου 2018, ημέρα 

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

3. 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 6η Νοεμβρίου 2018,ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Δικαίωμα συμμετοχής. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία της παρούσας απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης κα ινα έχουν εκτελέσει την 
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τελευταία δεκαετία ένα τουλάχιστον αντίστοιχο έργο με εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη και τα παραρτήματά της.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται ως αποδεικτικό να διαθέτουν  

αντίγραφά τουλάχιστον μιας σύμβασης καθώς και τη βεβαίωση καλής περαίωσης, ενός τουλάχιστον 

αντίστοιχου έργου με εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, στην τεχνική έκθεση και 

στα παραρτήματά της, το οποίο να έχουν εκτελέσει την τελευταία δεκαετία.   

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

ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα δύο ευρώ (242,00 €). 

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

6. 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 (29/10/2018). 

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. 

 
 
 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 
 
 
Στράντζαλης Απόστολος 
Δασολόγος  
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