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                                Ο Ποξϊρςάμεμξπ ςηπ Δ/μρηπ Δαρώμ Π.Δ. Πιεοίαπ 
 

                                             ΔΙΑΚΗΡΤΣΣΔΙ ΟΣΙ: 

    Θα γίμει πλειξδξςική δημξποαρίαπ για εκπξίηρη ςα σπό ςηπ Δαρικήπ Τπηοερίαπ 
καςαρυεθέμςα μέρα παοάμξμηπ σλξςξμίαπ: 

1. Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου STIHL  με αριθμό πλαισίου MS 280/HH 20-B76-58-HE πξσ 
καςαρυέθηκε ρςιπ 5-4-16 και δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 1193/12-5-2017 απόταρη Β΄ 
Μξμξμελξύπ Πλημμελειξδικείξσ Καςεοίμηπ και καςέρςη ςελερίδικη ρύμτωμα με ςημ από 17-1-
2018 Απόταρη ςξσ Πλημμελειξδικείξσ Καςεοίμηπ. 

2.  Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου STIHL  με αριθμό πλαισίου 9336362 πξσ καςαρυέθηκε 
ρςιπ 12-2-14 και δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 2102/26-6-2015 απόταρη Β΄ Μξμξμελξύπ 
Πλημμελειξδικείξσ Καςεοίμηπ και καςέρςη ςελερίδικη ρύμτωμα με ςημ από 1-10-2015 
Απόταρη ςξσ Πλημμελειξδικείξσ Καςεοίμηπ. 

3. Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου HUSQVARNA με αριθμό πλαισίου 20064904544 πξσ 
καςαρυέθηκε ρςιπ 24-3-15 και δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 1004/29-9-2015 απόταρη 
Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ και καςέρςη ςελερίδικη ρύμτωμα με ςημ από 16-8-2018 
Απόταρη ςξσ Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ. 

4. Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου STIHL MS 180 με αριθμό πλαισίου ΔΤ πξσ καςαρυέθηκε 
ρςιπ 22-11-12 και δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 978/28-5-2013 απόταρη 
Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ και καςέρςη ςελερίδικη ρύμτωμα με ςημ από 5-7-2013 Απόταρη 
ςξσ Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ. 

5. Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου ZENORH KOMATSU με αριθμό πλαισίου G-3100 πξσ 
καςαρυέθηκε ρςιπ 7-1-13 και δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 1422/1-10-2013 απόταρη 
Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ και καςέρςη ςελερίδικη. 

6. Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου VIKI 5200 με αριθμό πλαισίου ΔΤ πξσ καςαρυέθηκε και 
δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 1872/3-12-2013 απόταρη Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ και 
καςέρςη ςελερίδικη ρύμτωμα με ςημ από 26-2-2019 Απόταρη ςξσ Πςαιρμαςξδικείξσ 
Καςεοίμηπ. 

7. Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου MCCULLOCH-C340 με αριθμό πλαισίου 9666314-01 πξσ 
καςαρυέθηκε και δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 66/28-1-2014 απόταρη 

                                    
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Δ/ΝΗ  ΔΑΩΝ Π.Δ ΠΙΔΡΙΑ 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Κατερίνη:    01 Υεβοξσαοίξσ 2021 

Αριθμ. Πρωτ. :  ξικ. 448 

 
Σαυ. Δ/μρη: 

Σ. Κ.: 
Πληοξτξοίεπ: 

Σηλέτωμξ: 
 Fax: 

e-mail: 
 

 
Ηπείοξσ 10 
60 132 Καςεοίμη 
Παππάπ Κωμ/μξπ 
2351045479 
2351045561 
pappask@damt.gov.gr 
 

 
ΠΡΟ :1.  Δήμξ Καςεοίμηπ, Δήμξ Δίξσ - 
Ολύμπξσ και Δήμξ Πύδμαπ Κξλιμδοξύ για 
αμάοςηρη ρςξμ πίμακα αμακξιμώρεωμ με 
απξδεικςικό & με ςημ παοάκληρη ςηπ 
απξρςξλήπ ςξσ απξδεικςικξύ αμάοςηρηπ ρςημ 
σπηοερία μαπ. 
2. Σξπικά Μ.Μ.Δ. 
3. Πίμακα Αμακξιμώρεωμ ςηπ Δ/μρηπ Δαρώμ Ν 
Πιεοίαπ 
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Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ και καςέρςη ςελερίδικη ρύμτωμα με ςημ από 26-2-2019 
Απόταρη ςξσ Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ. 

8. Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου STIHL 064 με αριθμό πλαισίου ΔΤ πξσ καςαρυέθηκε ρςιπ 
14-9-12 και δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 976/28-5-2013 απόταρη Πςαιρμαςξδικείξσ 
Καςεοίμηπ και καςέρςη ςελερίδικη ρύμτωμα με ςημ από 5-7-2013 Απόταρη ςξσ 
Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ. 

9. Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου PARTNER με αριθμό πλαισίου P4-20XT πξσ καςαρυέθηκε 
ρςιπ 10-3-15 και δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 1005/29-9-2015 απόταρη 
Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ και καςέρςη ςελερίδικη ρύμτωμα με ςημ από 16-8-2018 
Απόταρη ςξσ Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ. 

10. Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου MAC 3200 με αριθμό πλαισίου ΔΤ πξσ καςαρυέθηκε ρςιπ 
22-11-12 και δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 89/3-2-2015 απόταρη Πςαιρμαςξδικείξσ 
Καςεοίμηπ και καςέρςη ςελερίδικη ρύμτωμα με ςημ από 5-3-2015 Απόταρη ςξσ 
Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ. 

11. Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου OLEO-MAC με αριθμό πλαισίου ΔΤ πξσ καςαρυέθηκε ρςιπ 
22-11-12 και δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 1869/3-12-2013 απόταρη Πςαιρμαςξδικείξσ 
Καςεοίμηπ και καςέρςη ςελερίδικη ρύμτωμα με ςημ από 26-2-2013 Απόταρη ςξσ 
Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ. 

12. Ενός (1) αλυσοπρίονου τύπου JONSERED με αριθμό πλαισίου CS2239 πξσ καςαρυέθηκε 
ρςιπ 14-8-17 και δημεύςηκε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 233/28-3-2018 απόταρη 
Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ και καςέρςη ςελερίδικη ρύμτωμα με ςημ από 30-4-2018 
Απόταρη ςξσ Πςαιρμαςξδικείξσ Καςεοίμηπ. 

ύμτωμα με ςξσπ πιξ κάςω όοξσπ και σπξυοεώρειπ: 

   1. Η δημξποαρία θα γίμει μόμξ για ςα ποξαματεοθέμςα καςαρυεμέμα αλσρξποίξμα και επ’ 
ασςώμ θα δίμξμςαι ποξρτξοέπ. 
   2. Δλάυιρςξ όοιξ ποξρτξοάπ ξοίζεςαι ςξ πξρό ςωμ:  

 A/A ΣΤΠΟ 
ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΟΤ 

ΠΟΟ 
ΠΡΟΥΟΡΑ 

 Α/Α ΣΤΠΟ 
ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΟΤ 

ΠΟΟ 
ΠΡΟΥΟΡΑ 

1 STIHL 20,00 €  7 MCCULLOCH 40,00 € 

2 STIHL 30,00 €  8 STIHL 50,00 € 

3 HUSQVARNA 50,00 €  9 PARTNER 10,00 € 

4 STIHL 40,00 €  10 MAC 30,00 € 

5 KOMATSU 40,00 €  11 OLEO-MAC 50,00 € 

6 VIKI 40,00 €  12 JONSERED 70,00 € 
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       και ςξ αμωςέοω πξρό ποξρασνάμεςαι με ςξμ αμαλξγξύμςα τόοξ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ 
(Υ.Π.Α)  24%). 
  3. Καμέμαπ δεμ γίμεςαι δεκςόπ ρςημ δημξποαρία αμ δεμ καςαβάλει ρςξμ εμεογξύμςα ςη 
δημξποαρία σπάλληλξ ωπ εγγύηρη ρσμμεςξυήπ ςξ έμα ςοίςξ 1/3 ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςωμ 
εκπξιξύμεμωμ αλσρξποίξμωμ σπξλξγιζόμεμηπ επί ςηπ αουικήπ ςιμήπ ςωμ εκπξιξσμέμωμ 
αλσρξποίξμωμ (υωοίπ ΥΠΑ) και πξσ αμέουεςαι ρε:  

A/A ΣΤΠΟ 
ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΟΤ 

ΠΟΟ 
ΕΓΓΤΗΗ 

 Α/Α ΣΤΠΟ 
ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΟΤ 

ΠΟΟ 
ΕΓΓΤΗΗ 

1 STIHL 6,67 €  7 MCCULLOCH 13,33 € 

2 STIHL 10,00 €  8 STIHL 16,67 € 

3 HUSQVARNA 16,67 €  9 PARTNER 3,33 € 

4 STIHL 13,33 €  10 MAC 10,00 € 

5 KOMATSU 13,33 €  11 OLEO-MAC 16,67 € 

6 VIKI 13,33 €  12 JONSERED 23,33 € 

 
       Η Δγγύηρη ασςή επιρςοέτεςαι μεςά ςξ πέοαπ ςηπ δημξποαρίαπ ρςξσπ μειξδόςεπ και 
κοαςείςαι η ςξσ ςελεσςαίξσ πλειξδόςη η ξπξία επιρςοέτεςαι μεςά ςημ έγκοιρη ςωμ ποακςικώμ 
ςηπ δημξποαρίαπ και ςημ καςάθερη ςξσ εκπλειρςηοιάρμαςξπ ρςημ Σοάπεζα ςηπ Δλλάδξπ. 
  4. Σξ εκπλειρςηοίαρμα πξσ θα καςαςίθεςαι ρςημ Σοάπεζα ςηπ Δλλάδξπ θα επιβαούμεςαι και 
με ςξμ αμαλξγξύμςα Υ.Π.Α 24% πξσ θα καςαςίθεςαι ρςημ Σοάπεζα ςηπ Δλλάδξπ.  
  5. ύμτωμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 2γ’ ςξσ άοθοξσ 271 ςξσ Ν.Δ 86/69 όπωπ ασςέπ 
ςοξπξπξιήθηκαμ και ιρυύξσμ, ρςημ αμωςέοω δημξποαρία, δε δύμαςαι μα ρσμμεςέυξσμ ςα 
ποόρωπα, πξσ ρε ξπξιξδήπξςε ρςάδιξ και καθ’ ξπξιξδήπξςε ςοόπξμ ρσμμεςείυαμ ρςημ 
ποξαματεοόμεμη, παοάμξμη εμέογεια (σλξςξμίαπ, ρσλλξγήπ, μεςατξοάπ κλπ). 
  6. Όπξιξπ ρσμμεςέυει ρςη δημξποαρία, θεωοείςαι όςι δέυεςαι αμεπιτύλακςα ςξσπ όοξσπ 
ασςήπ και όςι έλαβε γμώρη ςηπ πξιόςηςαπ, ςηπ καςάρςαρηπ ςωμ εκπξιξύμεμωμ 
καςαρυεμέμωμ, καθόςι ςξ δημόριξ δεμ τέοει καμία εσθύμη για ςσυόμ ελλιπή πξρόςηςα ή κακή 
πξιόςηςα ςωμ εκπξιξύμεμωμ καςαρυεθέμςωμ. 
  7. Ο ςελεσςαίξπ πλειξδόςηπ δεμ επιβαούμεςαι με ςα ένξδα μεςατξοάπ και τύλανηπ ςωμ 
εκπξιξύμεμωμ καςαρυεθέμςωμ. 
  8. Η έγκοιρη ςωμ ποακςικώμ εμαπόκειςαι ρςξμ ποξϊρςάμεμξ ςηπ Δ/μρηπ Δαρώμ Ν. Πιεοίαπ 
ρύμτωμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ Ν.Δ. 86/69 «πεοί δαρικξύ κώδικα» και ςξσ Π.Δ 
19/11/1928 «πεοί Διαυειοίρεωπ Δαρώμ κλπ». 
  9. Μεςά ςημ έγκοιρη ςωμ ποακςικώμ ςηπ δημξποαρίαπ, ςημ καςάθερη ρςημ ςοάπεζα ςηπ 
Δλλάδξπ, ςόρξ ςξσ εκπλειρςηοιάρμαςξπ, σπέο ποάριμξσ ςαμείξσ ειδικξύ Υξοέα Δαρώμ, όρξ 
και ςηπ δαπάμηπ Υ.Π.Α και ςημ ποξρκόμιρη ςηπ ρυεςικήπ ςοαπεζικήπ απόδεινηπ είρποανηπ, η 
Δ/μρη Δαρώμ Πιεοίαπ θα εκδώρει, ρςξ όμξμα ςξσ ςελεσςαίξσ πλειξδόςη ρυεςικό ςιμξλόγιξ. 
Με ςξ εμ λόγω παοαρςαςικό παοαλαμβάμει ρςημ καςξυή και κσοιόςηςά ςξσ ςα καςαρυεθέμςα, 
με δικέπ ςξσ δαπάμεπ και με εσθύμη ςξσ, από ςξμ ςόπξ τύλανήπ ςωμ. 
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  10. Η δημξποαρία θα διεμεογηθεί ρςξ είρξδξ ςξσ κςηοίξσ  ςηπ Δ/μρηπ Δαρώμ Πιεοίαπ, επί 
ςηπ ξδξύ Ηπείοξσ 10 ρςημ Καςεοίμη, ςημ 15η ςξσ μημόπ Υεβοξσαοίξσ ςξσ έςξσπ 2021, ημέοα 
Δεσςέοα, θα αουίρει ςημ 9:00 π.μ ώοα και θα λήνει 9:30 π.μ ώοα. 
  11. ε πεοίπςωρη πξσ για ξπξιξδήπξςε λόγξ η δημξποαρία αμαβληθεί ή απξβεί άγξμξπ ή 
δεμ επιςεσυθεί ρσμτέοξσρα για ςξ Δλλημικό δημόριξ, θα επαμαλητθεί υωοίπ καμιά άλλη 
δημξρίεσρη ςημ 22η ςξσ μημόπ Υεβοξσαοίξσ ςξσ έςξσπ 2021 ημέοα Δεσςέοα,  ώοα 9:00 π.μ 
και θα λήνει 9:30 π.μ, με ςξσπ ίδιξσπ όοξσπ και σπξυοεώρειπ. 

 

 Ο Ποξϊρςάμεμξπ ςηπ Δ/μρηπ 

 

Γεώογιξπ Φ. Μασοίδηπ 

Δαρξλόγξπ με Α΄Βαθμό 
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