
                             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Προκηρύσσει  Πρόχειρο  δημόσιο  Μειοδοτικό  διαγωνισμό  σύμφωνα  με  την  παρ  2  του
άρθρου 4 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81  για την εκτέλεση του έργου  «Βοηθητική
εργασία υπολογισμού ογκομετρικών  και προσαυξητικών στοιχείων  με λήψη δοκιμαστικών
επιφανειών,  για  τη  σύνταξη  μέρους  της  Διαχειριστικής  Μελέτης  του  Δημόσιου  Δασικού
Συμπλέγματος ΓΕΡΑΚΑ – ΞΑΝΘΗΣ – ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ περιόδου  2017-2026», σύμφωνα με την
αριθμ. 8367/30-07-2015 Απόφαση έγκρισης της Δ/νσης Δασών Ξάνθης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 16.118,30 € χωρίς Φ.Π.Α. (19.825,51
€ με ΦΠΑ), και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος Δ.Ε. έτους 2015, της ΣΑΕ
584 έργο 2014ΣΕ58400008, ποσού 20.000,00 ευρώ σύμφωνα με την με την αριθ.125997/2464/10-
6-2015  (ΑΔΑ:6101465ΦΘΗ-ΩΓΨ)  απόφασης  ΥΠΑΠΕΝ  και  αριθ.  πρωτ.  6597/12-6-2015
(ΑΔΑ:Ω5ΙΒΟΡ1Υ-86Μ) απόφαση Δ/νσης Δασών Ξάνθης .

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  παραλάβουν τα  συμβατικά  τεύχη  δημοπράτησης  και  το
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, από το Δασαρχείο Ξάνθης (οδός Αδριανουπόλεως 4  Τ.Κ.67100,
τηλ. 2541020012 Κο Τσάκαλο Γεώργιο).

Το  έργο  αφορά  την  λήψη  ογκομετρικών  και  προσαυξητικών  στοιχείων  υπαίθρου  σε
δοκιμαστικές  επιφάνειες  του  Δημοσίου  Δασικού  Συμπλέγματος  ΓΕΡΑΚΑ  –  ΞΑΝΘΗΣ  –
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ.  Η τιμή ανά Δοκιμαστική Επιφάνεια ανέρχεται σε 146,53 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Η προσφορά  θα  αναφέρεται  σε  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  της  τιμής  εργασιών  του
τιμολογίου ( ανά δοκιμαστική επιφάνεια) και ο αριθμός των δοκιμαστικών επιφανειών θα προκύψει
από το ακέραιο πηλίκο του προϋπολογισμού του έργου  (16.118,30 €) δια της προσφερόμενης
τιμής.

Στο  διαγωνισμό  μπορούν  συμμετέχουν  Δασολόγοι  εγγεγραμμένοι  ή  μη  στο  Μητρώο
Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 437/81 ή γραφείο μελετητών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε 60 ημέρες.
Για  την  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείτε  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  ύψους

323,00 ευρώ.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης από την επιτροπή

που ορίσθηκε με την αριθμ. 453/16-1-2015 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ξάνθης, στις 19 Αυγούστου
2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Σε περίπτωση που θα αποβεί
άγονος  ή  ασύμφορος  ή  αν  για  οποιονδήποτε  σοβαρό  λόγο  δεν  διεξαχθεί  η  δημοπρασία  θα
επαναληφθεί στις 26-08-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους
όρους.

Με εντολή Γ.Γ.Α.ΔΜ.Θ.
Ο Δασάρχης Ξάνθης

Χρήστος Μήλιος
Γεωτεχνικός - Δασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

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

ΔΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο  Ξ Α Ν Θ Η Σ

      
Ξάνθη 28 Ιουλίου 2015
  
Αριθμός πρωτ.:  8344

ΑΔΑ: 7Δ7ΕΟΡ1Υ-95Θ
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