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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 116, 117 και 177 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αντιπυρικής 

προστασίας δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων με τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου των 

δασικών συμπλεγμάτων Νότιας, Περίκλειας, Αρχαγγέλου-Τριών Ελάτων, Πευκωτού και Λυκοστόμου για 

το έτος 2021 –Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 115 Hp και άνω» 

με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αρχική τιμή 60,00 ευρώ/ώρα εργασίας (Διαμορφωτήρα-ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER) ιπποδύναμης 115 HP 

και άνω. 

Το ποσό προσφοράς (ωριαίας αντιμισθίας) θα είναι σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θα αναγράφεται αριθμητικά και 

ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που 

εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.139660/13-07-2021 (ΑΔΑ:9Ψ9ΥΟΡ1Υ-ΚΥΜ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών 

Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αριδαίας που εγκρίθηκε με την αριθ. Πρωτ: 32120/05-04-2021 

(ΑΔΑ: 6Δ46ΟΡ1Υ-ΚΗΣ) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας, για ύψος δαπάνης  μέχρι το ποσό των 

20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρου 116 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 

CPV: 43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 2021, του Τμήματος Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής & Ανάπτυξης του 

Υ.Π.& Ε., σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/50014/1544/24-05-2021 Απόφαση έγκρισης 

πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του έργου 2014ΣΕ8400003 

«Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ.2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη - 

Συντήρηση-Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων)» (ΑΔΑ:92ΙΠ4653Π8-Γ5Π)  

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας την Πέμπτη 29 Iουλίου 2021 και ώρα 

10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

3. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δε διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
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αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 

απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, ΠΕΝΤΕ (5) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 

έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ. Αν και στη νέα 

αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα 

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων (διαμορφωτήρων 

(GRADER) με ιπποδύναμη 115 HP (ίππων) και άνω με σύστημα προώθησης (μπροστινό μαχαίρι). 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης μεταξύ του 

προσφέρων και του μηχανήματος (παραχωρητήριο, μισθωτήριο, ενοικιαστήριο κλπ.) 

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

7.  Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη-Συγγραφή Υποχρεώσεων, τα 

υπόλοιπα Τεύχη της Δημοπράτησης καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο δίνεται 

πρωτότυπο, από το γραφείο του τμήματος εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων του Δασαρχείου Αριδαίας, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

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

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

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα. Μαρία Τζαμπάζη, τηλ. 2384021242, στα γραφεία 

του Δασαρχείου Αριδαίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Δασάρχης 

 

 

 

 

Άννα Πουσίνη 

Δασολόγος με Α΄ βαθμό 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δασαρχείου Αριδαίας 

2. Ισότοπο ΑΔΜ-Θ  

3. Μέλη επιτροπής της υπηρεσίας μας 
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