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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                         Πολύγυρος 28 Σεπτεμβρίου 2016                              
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ: 21012 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                            
Τμήμα             : Εκτέλεσης  

   Δασοτεχνικών Έργων                             
Πληροφορίες  :  Θωμάς Αρβανίτης 
Ταχ. Δ/νση      : Πολύγυρος  63 100                                               
Τηλ             :  2371 0 21683 - 21672                                                     
Fax              :  2371 0 23919                                                        
E-mail             :  tharvanit@damt.gov.gr                                        
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣ: 1. Δ/νση Δασών Χαλκιδικής  

       Πολύγυρος, 63100 
 3. Δασαρχεία Κασσάνδρας & Αρναίας  
      Για τοιχοκόλληση και αποστολή      
      του σχετικού αποδεικτικού 
 4. Δήμο Πολυγύρου 
     Για τοιχοκόλληση και αποστολή      
     του σχετικού αποδεικτικού 
 5. Μέλη Επιτροπής Διαδικασίας                
 6. Πίνακα Ανακοινώσεων  

     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Το Δασαρχείο Πολυγύρου ανακοινώνει τη λήψη έγγραφων προσφορών άνευ δημοπρασίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81, για την ανάδειξη ενός (1) 
αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, και σε εφαρμογή του αρθρ. 4 παρ. 2 του 
ιδίου Π.Δ. του αρθρ 9 παρ. 3 του ιδίου Π.Δ καθώς και του άρθρ. 12 παρ.1 του ιδίου Π.Δ.  σε 
συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές του Δασαρχείου Πολυγύρου για την εκτέλεση 
βοηθητικών εργασιών μελετών ήτοι: 

1. «Λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό των ογκομετρικών και 
προσαυξητικών στοιχείων ως και των αντίστοιχων πινάκων για τη σύνταξη 
διαχειριστικών μελετών Δημοσίων Δασών περιοχής ευθύνης  Δασαρχείου Πολυγύρου».  

2. Λήψη οριζοντιογραφικών και υψομετρικών στοιχείων για τη βελτίωση δασικού 
δρόμου Αγ. Παύλου – Κουρμπάτσι».  

με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της υπηρεσίας που 
εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και για ύψος δαπάνης έως 9.000€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) σε έντυπη οικονομική προσφορά που θα χορηγηθεί από 
την Υπηρεσία μέχρι συνολικού ποσού δαπάνης 9.000 Ευρώ (Με Φ.Π.Α.)  

Η διαδικασία θα γίνει στις την Τρίτη 4 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 
9.30 – 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους μειοδότες η 10.00πμ) μπροστά σε 
Επιτροπή, που συστήθηκε με την αριθ. 8425/08-04-2015 Απόφαση  (Επανάληψη στο Ορθό) 
Απόφαση της Δ/σης Δασών Χαλκιδικής, στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου.  

Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη θα επαναληφθεί την 11η του μήνα 
Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ – 10.00π.μ, (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών από τους ενδιαφερόμενους η 10.00π.μ) στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς 
άλλη δημοσίευση. 

ΑΔΑ: Ω40ΘΟΡ1Υ-Υ5Ψ
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Στη διαδικασία δικαιούνται να συμμετάσχουν μελετητές με πτυχίο μελετητή κατηγορίας Γ24 
(Δασικές Μελέτες) Α΄ Τάξης και άνω. 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 145,00 Ευρώ και απευθύνεται στο Δασαρχείο 
Πολυγύρου. 
Η Ανακοίνωση - Συγγραφή Υποχρεώσεων και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται 
από το Δασαρχείο Πολυγύρου και συγκεκριμένα από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης 
Δασοτεχνικών Έργων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός από την ημέρα της διαδικασίας. 

 
 

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ 

 

 

Ελευθέριος Πιτσόκος 
Δασολόγος με Β΄ Βαθμό 
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