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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, με την αριθ. Πρωτ. 19610/18-11-2016 (ΑΔΑ: 615ΔΟΡ1Υ-Ζ0Κ) απόφαση 
έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και την ταυτάριθμη σχετική διακήρυξη – συγγραφή υποχρεώ-
σεων και λοιπών τευχών δημοπράτησης,  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου, 
για την εκτέλεση της εργασίας: «Βοηθητική εργασία υπολογισμού του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης 
όγκου, µε τη λήψη δοκιμαστικών επιφανειών και περιγραφής των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συ-
στάδα, σε τμήμα του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Κέχρου - Ν. Σάντας - Αρριανών - Φιλλύρας»  της Π.Ε. 
Ροδόπης, προκειμένου να συνταχθεί μέρος της αντίστοιχης  Διαχειριστικής Μελέτης, για την διαχειριστική πε-
ρίοδο  2015-2024», προϋπολογισμού 22.984,85 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (24%). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη - 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, στη 
δ/νση: 3ο χλμ. Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνή, μέχρι τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00. 

 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 25310 23326. Αρμόδιοι υπάλλη-
λοι: κ. ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ Νικόλαος, κ. ΓΚΡΕΠΑ Μαρία. Ταχυδρομική διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Δ/νση Δασών 
Ροδόπης, 3ο χιλ. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, στο 3ο χιλ. Κομοτηνής  - Αλεξανδρούπο-
λης, στην Κομοτηνή, µε την υποβολή οικονοµικής προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της 
μονάδας του τιμολογίου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Δασολόγοι, που κατέχουν βεβαίωση άδειας ασκήσεως επαγγέλμα-
τος από το ΓΕΩΤΕΕ, εγγεγραμμένοι ή µη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΥΠΟΔ. ΜΕΤ. & ΔΙΚ., βάσει του άρθρου 4 
παρ. 2 του Π.∆. 437/81. 

4. Δικαίωμα υποβολής της  προσφοράς , ανάλογα µε τη νοµική μορφή του συμμετέχοντα στη διαδι-
κασία, έχουν: α) σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, ο ίδιος ο Δασολόγος, β) σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε ή 
Ε.Ε , ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της εργοληπτικής επιχεί-
ρησης, γ) σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε, ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της, δ) σε περίπτωση με-
μονωμένης Α.Ε, εξουσιοδοτημένο µέλος του Δ.Σ. και ε) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, είτε ο κοινός 
εκπρόσωπος (που πρέπει  να είναι ένας εκ των φορέων, διορισμένος µε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο), είτε 
όλοι οι φορείς μαζί. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 
6. Η προαναφερόμενη εργασία χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΜΠ 031 και για το 2016 η δια-

τεθείσα πίστωση ανέρχεται σε 23.000 €. 
7. Το αποτέλεσµα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Ροδόπης. 

 
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Της Δ/νσης Δασών  Ροδόπης 
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