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                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                       
                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Λαγκαδάς,  4 Οκτωβρίου 2016 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

  

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                            Αριθ. Πρωτ. :  68530 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ   

Ταχ. Δ/νση: Κ.Ηλιάδη 4 
Τ.Κ.: 572 00 Λαγκαδά 
Πληροφορίες: Τεπελή Αρετή                     
Τηλέφωνα: 23940 22452 
FAX          :23940 22153 
e-mail      :das-lag@damt.gov.gr 

 
 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Λαγκαδά 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 998/79 «περί Προστασίας Δασών και Δασικών εν 
γένει εκτάσεων της Χώρας». 

2.  Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 9 του Π.Δ. 437/81 «περί Μελέτης και Εκτέλεσης 
Δασοτεχνικών Έργων». 

3.  Την με αριθ.πρωτ. 135183/674/15-03-2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 859/Β/30-03-2016) 
«περί αναπροσαρμογής των χρηματικών ορίων του άρθρου 9 παρ. 3 του Π.Δ. 437/81» με 
την οποία ορίζεται ο συντελεστής Μ = 17,83. 

4.  Την ανάγκη σύνταξης Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δ.Σ. Δημόσιου Δάσους 
Φλαμουρίου – Σοχού – Βερτίσκου – Λαχανά για τη Διαχειριστική Περίοδο 2016-2025. 

5.  Την με αριθ. Δ.Υ./15-9-2016 αναφορά του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1.  Εγκρίνουμε τη διενέργεια λήψης εγγράφων προσφορών, από την Επιτροπή των άρθρων 
4 και 9 του Π.Δ. 437/81, για την ανάθεση των βοηθητικών εργασιών μελέτης: Εργασίες 
υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών 
επιφανειών, για τη σύνταξη μέρους της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του  Δασικού 
Συμπλέγματος Δημοσίου Δάσους Φλαμουρίου – Σοχού – Βερτίσκου – Λαχανά» την 11η 
Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Δασαρχείου Λαγκαδά 
σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης. Στην κρίση της επιτροπής εναπόκειται η 
παράταση ή όχι του χρόνου διενέργειας λήψης των προσφορών, (ανάλογα με την 
κανονική ροή των προσφορών) πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. Σε 
περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος ή αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την 11η Οκτωβρίου 2016, τότε θα διενεργηθεί την 18η 
Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους 
όρους.    
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2.  Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτοί ιδιώτες Δασολόγοι ή γραφεία μελετών (σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 437/1981). 

Συγκεκριμένα, στο Διαγωνισμό θα γίνουν δεκτοί: 

Δασολόγοι εγγεγραμμένοι ή μη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., βάση του 
άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 437/81, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη Δημοσίων 
έργων αλλά ούτε και παρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες 
δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παράγραφο στ’ στις ειδικές οδηγίες της υπ.αριθμ. 
140410/2363/22-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΨ4Ρ4653Π8-ΜΑΦ) απόφασής του ΥΠΕΝ για την 2η 
έγκριση διάθεσής πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

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 νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργ.Επ.,  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

 σε περίπτωση Κοινοπραξίας Γραφείου Μελετητών είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος 
(που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά 
τα παραπάνω.  

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζόμενων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο. 

Στο «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» απαραίτητα θα περιέχονται – με ποινή 

αποκλεισμού από το διαγωνισμό - τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Δασολόγου. Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής 

ΓΕΩΤΕΕ. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο 

επικυρώνεται από την Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεσή των οργάνων του 

διαγωνισμού για αποδεικτικούς λόγους.  

 Βεβαίωση ΓΕΩΤΕΕ για την εκπλήρωσή των οικονομικών υποχρεώσεων μέχρι το 

τέλος του έτους 2016.  

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία κα δηλώνεται από το διαγωνιζόμενο ότι:  

 έλαβε γνώση των όρων και υποχρεώσεων της Τεχνικής έκθεσης τους οποίους και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

 Δεν είναι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη Δημοσίων έργων αλλά ούτε και παρέχει με 

οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες του σε εργολήπτες δημοσίων έργων  

 Δεν έχει σχέση συγγένειας άμεσά ή έμμεσα με τα μέλη της επιτροπής του 

διαγωνισμού.  

 Έχει εμπειρία στην λήψη των δοκιμαστικών επιφανειών.  
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 Ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση.  

 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.  

 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  

 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το 

έντυπο Οικονομικής προφοράς της Υπηρεσίας.  

 

Η έγγραφη προσφορά θα είναι μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελλο που από έξω θα 

γράφει «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και στην οποία θα αναγράφονται 

αναλυτικά:  

Τα στοιχεία του Προσφέροντα.  

Ολόγραφα και αριθμητικά το ποσοστό έκπτωσης.  

Ημερομηνία   

Υπογραφή και σφραγίδα 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 «Περί μελέτης 

και εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων» στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 4 ως έργο 

«....βοηθητικές εργασίες μελέτης σε ιδιώτες δασολόγους...» και σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 κατόπιν λήψεως εγγράφων προσφορών. 

 

3.  Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 
2016, σύμφωνα την αριθμ.πρωτ. 54386/3-8-2016 (ΑΔΑ: 7ΦΙ6ΟΡ1Υ-Ω48) Απόφαση 
κατανομής πιστώσεων της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 
Διεύθυνσης Δασών Π.Ε.Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 
140410/2363/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΨ4Ρ4653Π8-ΜΑΦ) Απόφαση Υ.ΠΕΡ.ΕΝ. 

 

4.  Το έργο αφορά λήψη ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων υπαίθρου σε 

δοκιμαστικές επιφάνειες του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίου Δάσους «Φλαμουρίου –

Σοχού – Βερτίσκου – Λαχανά», σύμφωνα με την Τεχνική έκθεση.  

 

5.  Συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι 9.513,59 € (χωρίς 

Φ.Π.Α.) και  11.796,85 € ( με Φ.Π.Α.).  

 
 

6.  Η τιμή μονάδας που θα δοθεί η έκπτωση είναι 95,1359 € ανά δοκιμαστική επιφάνεια. 

 

7.  Η οικονομική προσφορά αναφέρεται σε έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό % 

ανά δοκιμαστική επιφάνεια κόστους (95,1359 €) και ο αριθμός των δοκιμαστικών 

επιφανειών θα είναι το πηλίκο των 9.513,59 € χωρίς ΦΠΑ διά της προσφερόμενης τιμής 

που θα διαμορφωθεί μετά την έκπτωση. 

 
 

8.  Για την συμμετοχή στην διενέργεια λήψης προσφορών απαιτείται κατάθεση  εγγυητικής 

επιστολής ύψους: 190,27€ Ευρώ, με τον όρο ότι ο  εγγυητής παραιτείται από το 

δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλλει το ποσό της 
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εγγύησης χωρίς καμιά ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη σχετική    

ειδοποίηση. Η εγγυητική πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα 

(30) ημέρες. 

 

9.  Το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και της Τεχνικής  έκθεσης  θα διατίθενται  από 

το Δασαρχείο Λαγκαδά μέχρι και την 10η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00 μ.μ.. Σε 

περίπτωση επανάληψης στις 18/10/2016, τα παραπάνω έντυπα θα διατίθενται σε νέους 

ενδιαφερόμενους ως και την 17η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00 μ.μ.. 

 
 

10.  Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ. 

Θράκης.  

 

 
 
 

                            Ο Αναπληρωτής 
                         Δασάρχης Λαγκαδά  
 
 
 
                       Απόστολος Στράντζαλης 
                       Δασολόγος με Α΄βαθμό 
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