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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Το  Δασαρχείο  Αρναίας  διακηρύσσει  ότι  θα  διενεργήσει  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  

προσφορές, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 437/81 και την αριθ. 19347/13-9-2016 (ΑΔΑ:ΩΡΕΡΟΡ1Υ-Ι5Ο) 
Απόφαση έγκρισης της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής, για την ανάθεση της βοηθητικής εργασίας μελέτης με τίτλο ''Εκτέλεση 
βοηθητικών εργασιών για σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημοσίων Δασών Αρναίας και Χολομώντα και 
συγκεκριμένα τη λήψη ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων και σύνταξη των σχετικών πινάκων με τη 
μέθοδο των εξισώσεων'' με προϋπολογισμό 26.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αρναίας στις 27-09-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30–10.00 π.μ. 
Στο Διαγωνισμό θα γίνουν δεκτοί: 

α. Ιδιώτες Δασολόγοι που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕ, εγγεγραμμένοι ή μη στο 
Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 
437/81 και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη δημοσίων έργων αλλά ούτε και παρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο τις 
υπηρεσίες τους σε εργολήπτες δημοσίων έργων και που διαθέτουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.  

Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου: 
 σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο Δασολόγος. 
 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος 

εταίρος.  
 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της. 
 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. 
 σε περίπτωση Γραφείου Μελετητών, είτε ο κοινός εκπρόσωπος που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή 
αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω. 
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι: 
β1. προέρχονται από χώρες-μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω 
παραγράφου. 

β2. προέρχονται από χώρες-μέλη της ΕΕ ή ΕΟΧ που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη που 
έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα 
στα επαγγελματικά Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος ΙΧΓ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των 
χωρών τους. 
Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση των βοηθητικών εργασιών της μελέτης είναι 60 ημέρες. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 420,00 € και ισχύ τουλάχιστον 60 

ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.  
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής. 
Στη  δημοπρασία  θα  γίνουν  δεκτοί  όσοι  ενδιαφερόμενοι  προμηθευτούν  τη  Διακήρυξη, το  πρωτότυπο  έντυπο  

της  Οικονομικής  Προσφοράς κ.λ.π., από το Τμήμα Διαχείρισης Δασών του  Δασαρχείου  (αντί  του  ποσού  των  πέντε 
(5)  ευρώ),  μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  της  Δημοπρασίας.   

Περισσότερες  πληροφορίες  παρέχονται  στα  γραφεία  του  Δασαρχείου  Αρναίας και στο τηλέφωνο 23720-21200 & 
21211 από τη Δασολόγο κ. Λάμπου Ελένη. 

  
   
 ΠΡΟΣ 

1.  Εφημερίδα                                                                                            ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ  
                                                                                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

   ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                               
   για την δημοσίευση μία (1) φορά 
 μέχρι  20-09-2016  και  αποστολή 

      δύο  (2) εντύπων με τα σχετικά                                                             Ανέστης Αναστασιάδης 
 δικαιολογητικά για πληρωμή.                                                                 Δασολόγος με A’ βαθμό                                              

2. Δήμο  Αριστοτέλη.                                                                                                         
3. Δασαρχείο  Πολυγύρου, 
           -//-        Κασσάνδρας 
   για την δημοσίευση και αποστολή του 
   οικείου αποδεικτικού. 

  4. Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής  
  5. Μέλη Επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.   
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