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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
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ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αριθ. Πρωτ. : 15610

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλ. – FAX

:Τέρμα Ομονοίας
: 62125
: ΤΣΑΜΗΣ ΑΛ. – ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚ..
: 2321 0 46426/39126

E-Mail:

: das-ser@damt.gov.gr

2321 0 46262

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 116 και117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 9 του
ΠΔ 437/81 «Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων», για την ανάδειξη αναδόχου, για την υπηρεσία
«Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη, λήψη δοκιμαστικών
επιφανειών και ειδικής μελέτης διαχείρισης του δάσους, για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης του
Δημοσίου Δάσους Άνω Βροντούς» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες, επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την Διακήρυξη που εγκρίθηκε με
την 15097/02-10-2020 απόφαση Δ/νσης Δασών Σερρών, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 18.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση προς το Δασαρχείο Σερρών από τις
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020, σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ.
698/04-02-2020 (ΑΔΑ:Ω7ΗΒ46Ψ844-ΘΙΜ) & 4072/24-06-2020 (ΑΔΑ:6ΕΛΛ46Ψ844-8Ρ0) Αποφάσεις
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία μας κατανεμήθηκε πίστωση 18.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Σερρών την
20 –10– 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν::
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση Δασικών μελετών της κατηγορίας (24) και ανάλογης τάξης
πτυχίου, όπως ισχύουν μετά την έκδοση του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03 την μεταβατική περίοδο
εφαρμογής του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. (άρθρα 10 & 39)
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Σε κράτος-μέλος της Ένωσης, ή κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), με
αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του
Ν. 4412/2016.
 Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
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 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Σερρών.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
4. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς
και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, από το γραφείο του Τμήματος
Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Σερρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο
μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
5. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο Αλέξανδρο Τσάμη και κο Ματθαίου Νικόλαο, στο
τηλ.: 2321 0 46426 / 39126, στα γραφεία του Δασαρχείου Σερρών στην οδό Τέρμα Ομονοίας, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Μ.Θ.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Δασαρχείου Σερρών

Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου
Δασολόγος με Α' βαθμό
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. Για γνώση
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γενική Δ/νση Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων
Τάκη Οικονομίδη & Κ. Ρωσσίδη 11
540 08 Θεσ/νίκη
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Δ/νση Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών
Γεωργικής Σχολής 46
Φοίνικας – Καλαμαριά
551 34 Θεσ/νίκη
3. Δ/νση Δασών Σερρών
Τέρμα Ομόνοιας
Σέρρες 62125
Β. Για τοιχοκόλληση και αποστολή αποδεικτικού
Δήμο Σερρών

Γ. Πίνακας Ανακοινώσεων Δασαρχείου Σερρών
Δ. Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

