
 

                              
 

 

 

 

 

 

 

    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΝΕΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 «Βοηθητική εργασία μελέτης 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 προϋπολογισμού  11.229,40 € 

χωρίς Φ.Π.Α. (13.924,46 € με ΦΠΑ)» 

 

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 

    Ανακοινώνει τη λήψη εγγράφων προσφορών άνευ δημοπρασίας για το έργο: «Βοηθητική εργασία 

μελέτης 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 10797/8-8-

2016 (ΑΔΑ:6Π85ΟΡ1Υ-9ΟΘ) απόφαση Δασαρχείου Αριδαίας. 

    Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 13.924,46 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016, 

4η κατανομή Ορίου  Πληρωμών της ΣΑΕ 584 (Έργο 2014ΣΕ58400008 Π.Κ. 2002ΣΕ08400001) 

από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 14.000,00 ευρώ με την αριθ. πρωτ. 10385/2-8-2016 

(ΑΔΑ:Ω64ΤΟΡ1Υ-ΜΦ4) απόφαση Δ/νσης Δασών Π.Ε.Πέλλας, κατόπιν της με 

αριθ.140410/2363/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΨ4Ρ4653Π8-ΜΑΦ) απόφασης ΥΠΕΝ περί 2ης Έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης ΣΑΕ 584. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (ανακοίνωση- 

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 το Π.Δ. 437/81 με λήψη εγγράφων προσφορών άνευ δημοπρασίας.  

    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 172,76 € χωρίς ΦΠΑ 24%. Συνολικά ο 

προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 11.290,40 € και με ΦΠΑ τα 13.924,46 €.  

    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 11.290,40 € 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 τριάντα (30) ημέρες.  

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 225,00 Ευρώ. 

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμό οικ.879/26-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΥΝ0ΟΡ1Υ-ΕΓΠ)  

απόφαση του Δ/ντή Δασών Π.Ε. Πέλλας, την 16-8-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 

Με εντολή Γ.Γ.  

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 

 

 

Αριδαία  8-8-2016 

Αριθμός πρωτ.: 10854 

ΑΔΑ: 6179ΟΡ1Υ-ΚΡΞ



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 23-8-2016, 

ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΠΡΟΣ :  

Μέλη επιτροπής διαγωνισμού  

Ενταύθα 

 

ΚΟΙΝ.:  

1.  Δασαρχεία: Έδεσσας, Γουμένισσας, Φλώρινας 

    Έδρες τους (Για τοιχοκόλληση και    

    αποστολή του σχετικού αποδεικτικού).  

2. Δήμος Αλμωπίας  

    (Για τοιχοκόλληση και    

    αποστολή του σχετικού αποδεικτικού). 

4. Δ/νση Πληροφορικής Α.Δ.Μ.Θ. 

Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

5. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης  

    Α.Δ.Μ.-Θ. 

    Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46 

    551 34  Θεσσαλονίκη 

6. Δ/νση Δασών Πέλλας 

    Διοικητήριο 

    58200 Έδεσσα 

7. Πίνακας Ανακοινώσεων Δασαρχείου Αριδαίας 

    Ενταύθα 

 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 

 

 

 

Ιωάννης Ιωαννίδης 

Δασολόγος με Γ΄βαθμό  

ΑΔΑ: 6179ΟΡ1Υ-ΚΡΞ
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