
                             

   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

•    Προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για το έργο: «ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ:  Εργασίες  υπολογισμού  ογκομετρικών  και  προσαυξητικών  στοιχείων  με  λήψη 
δοκιμαστικών επιφανειών,  για τη σύνταξη μέρους  της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του 
Δασικού  Συμπλέγματος  Δημοσίων  Δασών  Αλμωπίας  2015-2024»,  σύμφωνα  με  την  με  αριθμό 
4727/24-04-2015 (ΑΔΑ: ΩΧ8ΨΟΡ1Υ-ΙΧ6) απόφαση έγκρισης της Δ/νσης Δασών Πέλλας.

•    Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 19.924,89 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 
και η χρηματοδότησή του είναι από την Α.Δ.Μ.Θ. (προϋπολογισμός εξόδων) στον Ειδικό Φορέα 
99-723/073 σε βάρος του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων». Η πίστωση έχει εγκριθεί με την 
23177/23-03-2015 απόφ. της Δ/νσης Οικονομικού του Τμήματος Προϋπολογισμού της Α.Δ.Μ.Θ.
(ΑΔΑ:7ΠΔΑΟΡ1Υ-Ο4Ψ)  και  βεβαιώθηκε  με  την  αριθμό  3932/03-04-2015  απόφαση  Δ/νσης 
Οικονομικού Ν.Πέλλας (ΑΔΑ:67ΩΟΟΡ1Υ-ΥΦΞ).

• Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (προκήρυξη, 
συγγραφή υποχρεώσεων κλπ στοιχεία φακέλου) από την Διαύγεια ή από την έδρα του Δασαρχείου 
Αριδαίας (τηλ. 2384021242)

•    Η υλοποίηση του έργου  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81  «Περί μελέτης και 
εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων». Η ανάθεση θα γίνει στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 4 του α΄ 
σχετ.  ως  έργο  «....βοηθητικές  εργασίες  μελέτης  σε  ιδιώτες  δασολόγους...» ως  μικροεργολαβία 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 με πρόχειρο διαγωνισμό. 

•    Το έργο αφορά λήψη ογκομετρικών και  προσαυξητικών στοιχείων υπαίθρου σε δοκιμαστικές 
επιφάνειες του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Αλμωπίας, σύμφωνα με την συνημμένη 
Τεχνική  Έκθεση.  Η  τιμή  ανά  Δ.Ε.  ανέρχεται  στα  179,99  €  χωρίς  ΦΠΑ  23%.  Συνολικά  ο 
προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 16.199,10 € και με ΦΠΑ τα 19.924,89 €. 

•    Η προσφορά θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής εργασίας του τιμολογίου 
δηλαδή έκπτωση ανά δοκιμαστική επιφάνεια και ο αριθμός των δοκιμαστικών επιφανειών θα είναι 
το ακέραιο πηλίκο των  16.199,10  € διά της προσφερόμενης τιμής. Η επιλογή θα γίνει μειοδοτικά 
σύμφωνα με την μικρότερη ζητούμενη αμοιβή ανά Δ.Ε.(πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς). Ο ανάδοχος θα είναι  ιδιώτης Δασολόγος ή γραφείο μελετητών. 

• Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της βοηθητικής εργασίας είναι πενήντα (50) ημέρες. 
• Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 324,00 Ευρώ.
• Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 

διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. 3822/27-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΡΟΡ1Υ-ΤΝ9)  απόφαση του 
Δ/ντή Δασών  Πέλλας,  την  06-05-2015  ,    ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  11.00  π.μ  . (λήξη  επίδοσης 
προσφορών).  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  13-05-2015, ημέρα 
Τετάρτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

Με εντολή Γ.Γ. 
Ο Δασάρχης Αριδαίας

Νικόλαος Μέντης
Δασολόγος με Β΄ βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Α.Υ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο  Α Ρ Ι Δ Α Ι Α Σ

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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