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             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
             Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 116,117  του Ν. 4412/2016 για 
την ανάδειξη αναδόχου  για την προμήθεια/υπηρεσία  « Αντιπυρική προστασία δηµοσίων δασών και 
δασικών εκτάσεων - Συντήρηση ∆ασικού Οδικού δικτύου και Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών 
∆ασαρχείου Σερρών  έτους 2020 µε τη µίσθωση µε ωροµίσθιο ενός (1) ∆ιαµορφωτήρα (GRADER) µε 
ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω σύμφωνα με την ταυτάριθμη  Διακήρυξη Δημοπρασίας      που  εγκρίθηκε με την 
9419/14-7-2020   Απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών.   
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  10.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί  από πιστώσεις  του προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ584. 
με κωδικό αριθμό  Κ.Α.:2014ΣΕ58400003 
Η  ημερομηνία  διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 4-8-2020   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: 
του διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150 HP και άνω με υδραυλικό σύστημα χειρισμού και με σύστημα 
προώθησης (μπροστινό μαχαίρι). 
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  τεσσάρων (4) μηνών και σε κάθε περίπτωση για όλο το 
χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών. 
     Οι ενδιαφερόμενοι   μπορούν να προμηθευτούν   την παρούσα   Διακήρυξη –Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς  και 
το έντυπο της οικονομικής  προσφοράς  το οποίο δίνεται πρωτότυπα ,  από το γραφείο του τμήματος  Εκτέλεσης 
Δασοτεχνικών έργων  του Δασαρχείου Σερρών , κατά της εργάσιμες  ημέρες  και ώρες  και το αργότερο μέχρι  και 
την προηγούμενη  ημέρα του διαγωνισμού  επίσης  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.: 2321039126, fax:2321046262, 
από την  αρμόδια υπάλληλο κ. Δήμητρα Γατίδου & Νικόλαος Ματθαίος  στο τμήμα Ε.Δ.Ε. Δασαρχείου Σερρών, 
Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ.62125, Σέρρες.  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ                                                                                                     Σέρρες   20 -    7-   2020 
1) Διεύθυνση Δασών Συντονισμού &                                                              Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Επιθεώρησης Δασών                                                                                            του Δασαρχείου Σερρών 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32  
ΤΘ 22487                                                                                                         Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου 
 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                                                    Δασολόγος με Α’ βαθμό  
2) Διεύθυνση Δασών Σερρών                    
62125 ΣΕΡΡΕΣ      
Β. ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
1) Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε. 
Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας 
Βενιζέλου 55 
65403 ΚΑΒΑΛΑ 
2) ∆ήµο Σερρών 

62100 ΣΕΡΡΕΣ(Με την παράκληση για τη δηµοσίευση και την αποστολή αποδεικτικού) 

ΑΔΑ: ΩΦ9ΟΟΡ1Υ-ΡΚ2
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