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Τμήμα         : Ε.Δ.Ε. 

Γραθείο      :  

Τατ.Δ/νζη  :  

Τ.Κ             : 66033 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

Πληροθορ. : Μαναρίδης Μιταήλ  

Τηλέθωνο  : 25230-22239     

FAX.          : 25230-21041 
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ΠΡΟ: Πρόεδρο Επιηροπής Ανάθεζης 

Εργαζιών  και παραλαβής 

Έργων  

Π.Δ. 437/81 αρθ. παρ. 4 

 

Κοιν:  1. Τη Διεύθσνζη Δαζών Δράμας 

 Αγίοσ Κωνζηανηίνοσ 1 

 66100  ΔΡΑΜΑ  

2.  Δαζαρτείο Δράμας 

    Έδρα ηοσ Για ηην ανάρηηζη & 

αποζηολή αποδεικηικού 

3. Δήμο Κ.Νεσροκοπίοσ  Για ηην 

ανάρηηζη & αποζηολή αποδεικηικού 

4. Ιζηοζελίδα Α.Δ.Μ.Θ. 

5.Μέλη Επιηροπής 

6.Πίνακας Ανακοινώζεων Δαζαρτείοσ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
 
Σο Δαςαρχείο Κ.Νευροκοπίου , δζχεται ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  ςϋ ζντυπο τθσ Τπθρεςίασ, ςφμφωνα: 
α) Με τθν παρ. 3 του άρκρου 9 του Π.Δ. 437/81 (….ανάκεςθ υπό επιτροπισ τθσ παρ. 4 κατόπιν λιψεωσ εγγράφων 
προςφορϊν άνευ  δθμοπραςίασ…) και τθν  παρ. 2 του άρκρου 4 του Π.Δ. 437/81, «Περί μελζτθσ και εκτζλεςθσ 
δαςοτεχνικϊν ζργων» που αφοροφν τθν εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν ζργων διϋ αυτεπιςταςίασ. 
β) φμφωνα με το αρικμ. 723  ΦΕΚ τεφχοσ Β   με το οποίο ορίηεται ο ςυντελεςτισ Μ ίςοσ με 17,94 για το ζτοσ 2015, 
για τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων του Π.Δ. 437/81. 
γ) Σθν αρικμ.  99386/6-11-2014 (ΦΕΚ  3105/Βϋ/2014) απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Μακεδονίασ-Θράκθσ περί ‘’εξουςιοδότθςθσ προσ υπογραφι «Με εντολι Γενικοφ Γραμματζα» ςτουσ 
Προϊςταμζνουσ των Δαςαρχείων’’. 
δ) Σθν αρικμ 13353/14-9-2015 (ΑΔΑ: ΩΕΘ8ΟΡ1Τ-9ΝΔ) απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Δράμασ για τθν Ανάκεςθ 
φνταξθσ τθσ Μελζτθσ Προςταςίασ και Διαχείριςθσ του Δθμόςιου Δαςικοφ υμπλζγματοσ Εξοχισ –  Λευκογείων- 
Κ.Νευροκοπίου για τθν διαχειριςτικι περίοδο 2015-2024. 
ε) Σθν αρ. πρωτ. 125997/2464/10-06-2015 (ΑΔΑ: 6101465ΦΘΗ-ΩΓΨ) απόφαςθ του ΤΠΕΚΑ  « ζγκριςθ διάκεςθσ 
πίςτωςθσ του Ορίου Πλθρωμϊν τθσ ΑΕ 584 του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 2015 ςτισ Δαςικζσ 
Τπθρεςίεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων » 
ςτ) Σθν κατανομι ορίου Πλθρωμϊν τθσ ΑΕ 584 με τθν αρικ. 8193/17-6-2015 (ΑΔΑ ΩΘΩΟΡ1Τ-8ΗΦ ) απόφαςθ τθσ 
Δ/νςθσ  Δαςϊν Δράμασ με κατανομι για το ζργο 2014Ε58400008 Δαςικζσ Μελζτεσ ποςοφ 15.000 € για το 
Δαςαρχείο Κ.Νευροκοπίου.  
η)Σθν αρ. πρωτ. 13593/18-9-2015(ΑΔΑ: 6ΡΗΜΟΡ1Τ-ΖΣΚ  ) απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Δράμασ ζγκριςθ διαδικαςίασ 
Διαγωνιςμοφ με απ’ ευκείασ ανάκεςθ,  κατόπιν λιψεωσ εγγράφων προςφορϊν από Επιτροπι και μζςα ςτα όρια 
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που κζτει το Π.Δ.437/81 για τθν Εργαςία λιψθσ δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν για τον υπολογιςμό ογκομετρικϊν & 
προςαυξθτικϊν  ςτοιχείων για τθ Μελζτθ Προςταςίασ και Διαχείριςθσ του Δθμόςιου Δαςικοφ υμπλζγματοσ 
Εξοχισ-Λευκογείων-Κ.Νευροκοπίου κ.λ.π. για τθν διαχειριςτικι περίοδο 2015-2024 
 θ) Σου μθ επαρκοφσ  μόνιμου προςωπικοφ (Δαςολόγοι – Δαςοπόνοι) για τθν ςφνταξθ Διαχειριςτικϊν Μελετϊν. 
 κ) Σθν ανάγκθ εκτζλεςθσ βοθκθτικϊν εργαςιϊν λιψθσ δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν για τον υπολογιςμό 
ογκομετρικϊν & προςαυξθτικϊν  ςτοιχείων για τθ Μελζτθ Προςταςίασ και Διαχείριςθσ του Δθμόςιου Δαςικοφ 
υμπλζγματοσ Εξοχισ – Λευκογείων- Κ.Νευροκοπίου  για τθν διαχειριςτικι περίοδο 2015-2024 
Ι) Σθν αρ. πρωτ. 13870/18-9-2015 (ΑΔΑ: Ω6ΤΟΡ1Τ-ΣΙΤ) απόφαςθ του Δαςάρχθ Κ.Νευροκοπίου  για λιψθ εγγράφων 
προςφορϊν από Επιτροπι και μζςα ςτα όρια που κζτει το Π.Δ.437/81, για τθν Βοθκθτικι εργαςία Μελζτθσ. 

Για τθν Βοθκθτικι Εργαςία Μελζτθσ με λιψθ δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν για τον υπολογιςμό 
ογκομετρικϊν & προςαυξθτικϊν  ςτοιχείων για τθ Μελζτθ Προςταςίασ και Διαχείριςθσ του 

Δθμόςιου Δαςικοφ υμπλζγματοσ Εξοχισ-Λευκογείων-Κ.Νευροκοπίου κλπ για τθν 
διαχειριςτικι περίοδο 2015-2024 

Ο σςνολικόρ πποϋπολογισμόρ τηρ Βοηθηηικής εργαζίας Μελέηης εκτιμήθηκε 
σύμυωνα με τιρ απιθ.74579/11-6-91, 81701/3908/28-8-91 και 83457/3967/3-9-91  
Απου. Υπ.Γεωπγίαρ σπησιμοποιήθηκε η πεπίπτωση 6 τηρ ανάλςσηρ τηρ τιμολόγησηρ 
εκπόνησηρ Διασειπιστικών μελετών βάση απιθ.74579/11-6-91 Απου. Υπ.Γεωπγίαρ και 
αναλύεται σε: 
 

Τπολογισμόρ Ξςλαποθέματορ και ππoσαύξησηρ όγκος 
 

  

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 
Άρθρο 

Σιμολ. 
ΠΟΟΣΗΣΕ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΟΛΙΚΗ 

  Εργαςία λιψθσ δοκιμαςτικϊν 
επιφανειϊν για τον υπολογιςμό 
ογκομετρικϊν & προςαυξθτικϊν  
ςτοιχείων 

ΑΡΘΡΟ 

1 122,00 99,96 

 
 
 

12.195,12   

ΣΥΝΟΛΟ            12.195,12 12.195,12 

Φόπορ Πποστιθέμενηρ 
Αξίαρ 23%               2.804,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             15.000,00 

 
Η ηιμή μονάδας ποσ θα δοθεί η έκπηωζη είναι 99,96 € ανά δοκιμαζηική 
επιθάνεια 

 
Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτα γραφεία του Δαςαρχείου Κ.Νευροκοπίου τθν  

29-09-2015   θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00 με ςφραγιςμζνεσ  προςφορζσ και κα τον κάνει αρμόδια 
επιτροπι.  

  ε περίπτωςθ που το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ αποβεί άγονο θ αςφμφορο αυτόσ 
επαναλαμβάνεται χωρίσ άλλθ δθμοςίευςθ ςτον ίδιο τόπο και τθν ίδια ϊρα ςτισ       06-10-2015 θμζρα 
Σρίτθ. 
το διαγωνιςμό κα γίνουν δεκτοί: 
Δαςολόγοι  εγγεγραμμζνοι ι μθ ςτο  Μθτρϊο Μελετθτϊν  του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  βάςθ του άρκρου 4 παρ. 2 
του Π.Δ. 437/81 . 
Ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τθν προςφορά, ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηόμενου:  

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ ατομικισ επιχείρθςθσ ο ίδιοσ ο Δαςολόγοσ 

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ο.Ε. ι Ε.Ε. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ι 
εξουςιοδοτθμζνοσ ομόρρυκμοσ εταίροσ τθσ Εργ.Επ.,  

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ε.Π.Ε. ο εξουςιοδοτθμζνοσ επί τοφτω διαχειριςτισ 
τθσ,   

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Α.Ε. εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του Δ..,  

 ε περίπτωςθ Γραφείου Μελετθτϊν  είτε α) ο κοινόσ εκπρόςωποσ (που πρζπει 
να είναι ζνασ εκ των κοινοπρακτοφντων, διοριςμζνοσ με ςυμβολαιογραφικό 
πλθρεξοφςιο) των κοινοπρακτουςϊν Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτοφντεσ 
μαηί, ο κακζνασ εκπροςωποφμενοσ ι αντιπροςωπευόμενοσ κατά τα παραπάνω.  
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 Απαγορεφεται θ εκπροςϊπθςθ δφο ι περιςςότερων  διαγωνιηομζνων από το ίδιο 
φυςικό πρόςωπο. 

 το «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» απαραίτθτα κα περιζχονται – με ποινι 
αποκλειςμοφ από το διαγωνιςμό - τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 

α. Πτυχίο ι Άδεια αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ Δαςολόγου . Πρωτότυπο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
ςε αυτό. Τποβάλλεται επίςθσ και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρϊνεται από 
τον Πρόεδρο τθσ Ε.Δ. και παραμζνει ςτθ διάκεςθ των οργάνων του διαγωνιςμοφ για 
αποδεικτικοφσ λόγουσ (εκδίκαςθ ενςτάςεων και προςφυγϊν)   

 β.  Τπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνεται από το διαγωνιηόμενο ότι: 
     β1. Ζλαβε γνϊςθ των όρων και προχποκζςεων τθσ .Τ. τουσ οποίουσ και αποδζχεται 
             ανεπιφφλακτα. 
 β2. Δεν ζχει ςχζςθ ςυγγζνειασ άμεςα θ ζμμεςα με τα μζλθ τθσ επιτροπισ του 
           διαγωνιςμοφ θ με υπαλλιλουσ τθσ Τπθρεςίασ. 
 β3. Ζχει εμπειρία για τθν λιψθ των δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν. 

 
β4. Τπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 του άρκρου 23 τθσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων.   

  
 γ. Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 
 δ. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
  

ε. Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ «Οικονομικισ Προςφοράσ» περιζχει ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο 
Οικονομικισ Προςφοράσ τθσ Τπθρεςίασ. Ζγγραφθ προςφορά  ςτθν οποία κα αναγράφεται 
αναλυτικά: 
1)  Σα ςτοιχεία του Δαςολόγου. 
2)  Ολόγραφα και αρικμθτικά το ποςοςτό ζκπτωςθσ. 
3)  Ημερομθνία και 
4)  Τπογραφι 
Μζςα ςε ιδιαίτερο ςφραγιςμζνο φάκελο που από ζξω κα γράφει τθ λζξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 
ςτ) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό με Εγγυθτικι επιςτολι μιασ των αναγνωριςμζνων Σραπεηϊν 
και ΣΜΕΔΕ ι Γραμμάτιο ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων. Σο 
φψοσ του ποςοφ αυτισ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ (χωρίσ ΦΠΑ) του 
δθμοπρατοφμενου ζργου, ιτοι (245,00 €), θ οποία κα απευκφνεται προσ το Δαςαρχείο 
Κ.Νευροκοπίου. 
 

Η οικονομική προζθορά αναθέρεηαι ζε έκπηωζη επί ηοις εκαηό % ανά δοκιμαζηική 
επιθάνεια κόζηοσς (99,96 €)  και ο αριθμός ηων δοκιμαζηικών επιθανειών θα είναι ηο 
ακέραιο πηλίκο ηων 12.195,12 € διά ηης προζθερόμενης ηιμής ποσ θα διαμορθωθεί 
μεηά ηην έκπηωζη. 
Σο ζργο κα χρθματοδοτθκεί από πιςτϊςεισ του προγράμματοσ Δθμοςίων επενδφςεων του ζργου ΚΑΕ 
2014Ε58400008 (Δαςικζσ Μελζτεσ)  τθσ ΑΕ 584. Σα ποςά που καταβάλλονται υπόκεινται ςε κρατιςεισ 
ανάλογα με τθν πθγι που χρθματοδοτείται το ζργο και αυτζσ βαρφνουν τον Ανάδοχο.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το τεφχοσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων και το ζντυπο Οικονομικισ 
Προςφοράσ , οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο  Δαςαρχείο Κ. Νευροκοπίου και ςτο 
τθλζφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίασ 2523021041, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για επικοινωνία είναι ο κοσ. 
Μαναρίδθσ Μιχαιλ όλα τα παραπάνω κα αναρτθκοφν ςτον ιςτότοπο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Μακεδονίασ Θράκθσ www.damt.gov.gr . 

                Ε.Γ.Γ.Α.Δ 
            Ο ΔΑΑΡΧΗ Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

                
                 Σςιτλακίδθσ Αναςτάςιοσ 
                   Δαςολόγοσ με Bϋ  βακμό 

http://www.damt.gov.gr/
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