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Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του 

ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της εργασίας: «Συλλογή των απαιτούμενων στοι-
χείων υπαίθρου για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης του ξυλώδους όγκου για τη 
‘‘Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης του Νοτίου Δασικού Συμπλέγματος, για τη διαχειριστική περίοδο 2018-
2027’’», συνολικού προϋπολογισμού 29.600,00 €, 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: Σκρα 1 - Αλεξανδρούπολη, μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2251028326. Αρμόδιοι υπάλληλοι: 
κ. Παπαθεοδώρου Ιωάννης, κ. Βουρδόγλου Βασίλειος.  

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης με ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της 
μονάδας του τιμολογίου. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιώτες Δασολόγοι: 
α) που κατέχουν βεβαίωση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ειδικότητας Δασολόγου (σε ισχύ), από 

το ΓΕΩΤΕΕ, εγγεγραμμένοι ή µη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΥΠΟΔ. ΜΕΤ. & ΔΙΚ., βάσει του άρθρου 4 
παρ. 2 του Π.∆. 437/81 

β) Προερχόμενοι από κράτος-μέλος της Ένωσης ή κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-
ρου (Ε.Ο.Χ.), με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρ-
θρου 19 του Ν. 4412/2016. 

 Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μη-
τρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

4 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 
5 Η προαναφερόμενη εργασία χρηματοδοτείται από πιστώσεις της 2014ΣΕ58400008 Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 και η διατεθείσα πίστωση ανέρχεται σε 29.600,00 €. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 
 
Αλεξ/πολη:     08  Δεκεμβρίου  2016 
Αριθμ. Πρωτ.:  28079 

Ταχ. Δ/νση: 
Τ. Κ.: 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

 Fax: 
e-mail: 

 

Σκρα 1 
68131 
Παπαθεοδώρου Ιωάννης 
2551028326, 2551026236 
2551026 412   
jpapath@damt.gov.gr 
 

 

ΑΔΑ: 6Ρ85ΟΡ1Υ-0ΝΩ



6 Το αποτέλεσµα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Ν. Έβρου. 
 

Ο Δασάρχης Αλεξανδρούπολης 

 
 
 
 

Μπακλαγής Ζαχαρίας 
Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
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