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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θάσος    12 / 09 / 2017 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:   18172 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

KAI ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΘΑΣΟΥ 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την 

ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της εργασίας: «Συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων υ-

παίθρου για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης του ξυλώδους όγκου 

για τη «Διαχειριστική Μελέτη των Δημοσίων Δασών ν. Θάσου 2017 - 2026»», με το σύστημα 

προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, για ύψος δαπάνης 

μέχρι το ποσό των 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με δυνατότητα αυξομείω-

σης 30%, ανάλογα με την έκπτωση που θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση. 

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημο-

σίων Επενδύσεων έτους 2017 και βαρύνει τον κωδικό 2014ΣΕ58400008. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου την 28η Σεπτεμβρίου 

2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημό-

σιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 5η Οκτωβρίου 2017, ημέρα 

Πέμπτη και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιώτες Δασολόγοι: 

α. που κατέχουν βεβαίωση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ειδικότητας Δασολόγου 

(σε ισχύ), από το ΓΕΩ.ΤΕ.Ε., εγγεγραμμένοι ή μη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ., βά-

σει του άρθρου 4 §2 του Π.Δ. 437/1981. 

β. Προερχόμενοι από κράτος - μέλος της Ένωσης, ή κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (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 δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ-

σεις 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 συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-

σης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 

του άρθρου 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 νο-

μική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-

ναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας. 
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7. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, αντί 

του ποσού των 5,00 € με απόδειξη, από το γραφείο του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Δα-

σών, του Δασαρχείου Θάσου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

8. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κ. Βαρβάρα Κομνηνού, τηλ.: 

2313309796, στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Θάσου 

 

 

 

Χαράλαμπος Μαρουγκλιάνης 

Δασολόγος με βαθμό Α΄ 
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