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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου,
για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης
‘‘Αειφορική διαχείριση, ανάδειξη και προστασία δασικού οικοσυστήματος Σαμοθράκης’’ Ανάλυση των γενικών συνθηκών του δάσους και παντοειδής σχεδιασμός ή οργάνωση της
δασοπονίας του» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής του τιμολογίου
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 11211/04-06-2018
απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 15.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 584 έτους
2018 (2014ΣΕ58400008 – Δασικές Μελέτες).
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου την 21-06-2018, ημέρα
Πέμπτη 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 28-06-2018, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10.00 π.μ. και χωρίς άλλη δημοσίευση.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιώτες Δασολόγοι που κατέχουν βεβαίωση άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος (σε ισχύ), από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εγγεγραμμένοι ή µη στο Μητρώο
Μελετητών του Υ.ΥΠΟΔ. ΜΕΤ. & ΔΙΚ., βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 437/81 και
προέρχονται από:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης ή
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) με αντίστοιχη άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή
γ) 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 σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας ή
δ) 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.
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 τη Δ/νση Δασών Ν. Έβρου.
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 την κ. Ιωάννα Καραμιχάλη (2ος όροφος της Δ/νσης
Δασών Ν. Έβρου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη
ημέρα του διαγωνισμού.
7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ειρήνη Ξύκη (τηλέφωνο 25510 31967)
στο Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών (4ος όροφος) στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν.
Έβρου, Κανάρη 12, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου

Χρήστος Τρομπούκης
ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό
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