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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση 

των βοηθητικών εργασιών Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος 

σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Αριδαίας /Δ/νσης Δασών Πέλλας με λήψη δοκιμαστικών 

επιφανειών και Μελέτες και βοηθητικές εργασίες μελετών διευθέτησης ορεινών υδάτων, δασικής 

οδοποιίας και αντιπυρικής προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, έτους 2017,  για την 

σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης "Προστασία και Διαχείριση του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών 

Αλμωπίας για την διαχειριστική περίοδο 2015-2024", με επιμέρους εργασίες: Υπολογισμό του ξυλαποθέματος και 

της προσαύξησης όγκου & Ανάλυση των γενικών συνθηκών του δάσους και παντοειδής σχεδιασμός ή οργάνωση 

της δασοπονίας του, με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 14689/10-10-2017 απόφαση Δ/νσης 

Δασών Π.Ε. Πέλλας, το τεύχος της Τεχνικής περιγραφής που θεωρήθηκε από τον Δασάρχη Αριδαίας για ύψος 

δαπάνης μέχρι το ποσό των 40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).   

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 

2017 ΣΑΜΠ 008  (2017ΜΠ00800004)- Μελέτες διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης των δασών και των 

δασικών εκτάσεων αρμοδιότητας ΑΔΜ-Θ. 
 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας την 24 – 10 – 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

 

2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με 

τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 31-10 – 2017, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

 

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν ιδιώτες δασολόγοι : 

α) μελετητές εγγεγραμμένοι στο υπό το Ν.716/77 προβλεπόμενο Μητρώο Μελετητών και Γραφείων Μελετών του 

Υ.ΥΠΟΔ. ΜΕΤ. & ΔΙΚ., βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.∆. 437/81. Το εν λόγω σε ισχύ μελετητικό πτυχίο τάξης 

Β΄ και άνω στην κατηγορία 24. «Δασικές μελέτες» τίθεται ως βασικό κριτήριο καταλληλόλητας βάσει Ν 

4412/2016, αρ.75. 

β) Προερχόμενοι από κράτος-μέλος της Ένωσης, ή κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

με αντίστοιχο μελετητικό πτυχίο.  

γ) από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια  
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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) από τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει  

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 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 νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια  

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου 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. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δασαρχείο Αριδαίας. 

6. 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 Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Αριδαίας, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι  και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κα Αγγελική Νάτσιου, τηλ.: 23840 21242 στα γραφεία του 

Δασαρχείου Αριδαίας στην οδό Ερμού 5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 
 

 
 

 
Ιωάννης Ιωαννίδης 

Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Δήμο Αλμωπίας 

(Για την αυθημερόν δημοσίευση στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων και αποστολή του 

σχετικού αποδεικτικού 

2. Ισότοπο ΑΔΜ-Θ 

3. Μέλη επιτροπής της υπηρεσίας μας 

4. Εφημερίδα ΄Γιαννιτσά΄ 
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