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Το Δαςαρχείο Κ.Νευροκοπιου προκθρφςςει  υνοπτικό Διαγωνιςμό ανάδειξθσ αναδόχου, για τθν 
εκτζλεςθ τθσ βοθκθτικισ εργαςίασ: Βοηθητική εργαςία υπολογιςμοφ ογκομετρικϊν και προςαυξητικϊν 
ςτοιχείων με λήψη δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν, για τη ςφνταξη Μελζτησ Προςταςίασ και Διαχείριςησ του 
Δημόςιου Δαςικοφ υμπλζγματοσ Δυτικά Ποταμοφ Νζςτου για την διαχειριςτική περίοδο 2017-2026 . 

 
Ο ςυνολικόσ Προχπολογιςμόσ τησ Εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 16.000 ευρϊ με ΦΠΑ και 

χρηματοδοτείται από πιςτϊςεισ ΑΜΠ 031 με ΚΑΕ 2016ΜΠ03100002 του Προγράμματοσ 
Δημοςίων Επενδφςεων 2016. Η κατανομή του παραπάνω ποςοφ ζγινε ςφμφωνα με την αριθμ. 
18204/9-11-2016 (ΑΔΑ: 68Φ8ΟΡ1Τ-ΦΦ) Απόφαςη του Δαςάρχη Κ.Νευροκοπίου. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν  τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ, 

Συγγραφζσ Υποχρεώςεων, Οικονομικι Προςφορά κ.λ.π) από τθν ζδρα τθσ υπθρεςίασ του Δαςαρχείου 
Κ.Νευροκοπίου (Γραφείο ΕΔΕ), μζχρι τισ 30-11-2016, ημζρα Σετάρτη ι από Ιςτοςελίδα τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ .  
Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίασ 2523021041, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για 
επικοινωνία είναι ο κοσ. Μαναρίδησ Μιχαήλ. 
 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 01 του μηνόσ Δεκεμβρίου  του ζτουσ 2016, θμζρα Πζμπτη και ϊρα 
10 π.μ. (ϊρα λήξησ επίδοςησ προςφορϊν) ςτα γραφεία του Δαςαρχείου Κ.Νευροκοπίου με τθν 
υποβολι οικονομικισ προςφοράσ με ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τθσ τιμισ τθσ 
μονάδασ (δοκιμαςτικισ επιφάνειασ) του τιμολογίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 125 του Ν. 
4412/2016  

Σε περίπτωςθ που κα αποβεί άγονοσ ι αςφμφοροσ ι αν για οποιονδιποτε ςοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπραςία την 01-12-2016, τότε θα διενεργηθεί την 08-12-2016, ημζρα Πζμτη και ϊρα 10π.μ. ςτον ίδιο 
τόπο και με τουσ ίδιουσ όρουσ. 
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Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί Δαςολόγοι που κατζχουν άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ από το 
ΓΕΩΤΕΕ, εγγεγραμμζνοι ι μθ ςτο Μθτρώο Μελετθτών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. βάςει του άρκρου 4 παρ. 2 του 
Π.Δ. 437/81. 

Δικαίωμα υποβολισ τθσ προςφοράσ , ανάλογα με τθ νομικι μορφι του ςυμμετζχοντα ςτθ διαδικαςία, 
ζχουν: 
α) ςε περίπτωςθ ατομικισ επιχείρθςθσ, ο ίδιοσ ο Δαςολόγοσ 
β) ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ο.Ε ι Ε.Ε , ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ι εξουςιοδοτθμζνοσ  
    ομόρρυκμοσ εταίροσ τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ, 
γ) ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ε.Π.Ε, ο εξουςιοδοτθμζνοσ επί τοφτω διαχειριςτισ τθσ, 
δ) ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Α.Ε, εξουςιοδοτθμζνοσ μζλοσ του Δ.Σ 
ε) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικών φορζων είτε ο κοινόσ εκπρόςωποσ (που πρζπει να είναι ζνασ εκ 
    των φορζων, διοριςμζνοσ με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο), είτε όλοι οι φορείσ μαηί 

 
 
 Σα δικαιολογητικά που ςυνοδεφουν την οικονοµική προςφορά, αναγράφονται ςτην Διακήρυξη 

του υνοπτικοφ  Διαγωνιςμοφ. 
 

  Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ  
 
Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Δ/νςθ  Δαςών Ν. Δράμασ. 

 
 

 Δ.Γ.Γ.Α.Δ. 
O ΔΑΑΡΧΗ  Κ.ΝΔΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

 
 

 ΣΙΣΛΑΚΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 
ΔΑΟΛΟΓΟ ΜΔ Α΄ ΒΑΘΜΟ 
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