
 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 02-7-2014 

          Αριθμ. Πρωτ. : 9683  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

 

 

Τμήμα         : Ε.Δ.Ε. 

Γραφείο      :  

Ταχ.Δ/νση  :  

Τ.Κ             : 66033 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

Πληροφορ. : Μαναρίδης Μιχαήλ  

Τηλέφωνο  : 25230-22239     

FAX.          : 25230-21041 

Email         : das-nev@damt.gov.gr 

       

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Επιτροπής Ανάθεσης 

μικροεργολαβιών και παραλαβής 

Έργων (εργασιών, προμηθειών, 

μίσθωσης μηχανημάτων κλπ.) 

Π.Δ. 437/81 αρθ. παρ. 4 

 

Κοιν:  1. Τη Διεύθυνση Δασών Δράμας 

 Αγίου Κωνσταντίνου 1 

 66100  ΔΡΑΜΑ  

 

2.  Δασαρχείο Δράμας 

    Έδρα του Για την ανάρτηση & 

αποστολή αποδεικτικού 

 

3. Δήμο Κ.Νευροκοπίου Για την 

ανάρτηση & αποστολή αποδεικτικού 

 

 4. Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων Ν. Δράμας 

5. Ιστοσελίδα Α.Δ.Μ.Θ. 

6.Μέλη Επιτροπής 

7.Πίνακας Ανακοινώσεων Δασαρχείου 

 

 

 

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Για τη ανάθεση Φυτωριακών Εργασιών (Απολογιστικά) στο Δασικό Φυτώριο 

Δασωτού έτους 2014 με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους των απολογιστικών εργασιών. 
Συνολική δαπάνη 8.130,08 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (10.000,00 € με ΦΠΑ) 

 

Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου , δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές  σ΄ 
έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα: 
α) Με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 (….ανάθεση υπό επιτροπής της παρ. 4 κατόπιν 
λήψεως εγγράφων προσφορών άνευ  δημοπρασίας…) και την  παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.Δ. 
437/81, «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» που αφορούν την εκτέλεση 
δασοτεχνικών έργων δι΄ αυτεπιστασίας. 
β) Το με αριθμ.107987/1341/26-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ070-7ΞΒ) απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α  με το οποίο 
ορίζεται ο συντελεστής Μ ίσος με 18,28 για το έτος 2014, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 
του Π.Δ. 437/81  
γ) Την   αριθμ.   53844/10-7-2013   (ΦΕΚ   2017   Β΄/16-8-2013),   (ΑΔΑ:   ΒΛΩ3ΟΡ1Υ-Ν4Ν),απόφαση   
του   Γ.Γ.   Α.Δ.Μ.Θ.   «Ανάθεση   άσκησης   αρμοδιοτήτων   σε   οργανικές   μονάδες   της Α.Δ.Μ.Θ. 



και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα”, 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.Θ. 
δ) Την εγκεκριμένη με την αριθ. 4517/15-4-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΗΜΟΡ1Υ-ΤΡΩ)  απόφαση της Δ/νσης  
Δασών Δράμας , μελέτη του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου: «Φ υ τ ω ρ ι α κ έ ς  ε ρ γ α σ ί ε ς  σ τ ο  
Δ α σ ι κ ό  Φ υ τ ώ ρ ι ο  Δ α σ ω τ ο υ  έ τ ο υ ς  2 0 1 4 ». 
ε) Την αρ. πρωτ. 111559/2413/18-6-2014 (ΑΔΑ: 6ΙΗΚ0-ΡΤΨ) απόφαση του ΥΠΕΚΑ  Έγκριση διάθεσης 
πίστωσης ποσού 10.000 €  για το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου από πιστώσεις του Ειδικού φορέα 
Δασών του πράσινου ταμείου. 
  στ) Την αρ. πρωτ. 9673/02-07-2014 απόφαση της Δ/νσης Δασών Δράμας έγκριση διενέργεια 
διαδικασίας Διαγωνισμού με απ’ ευθείας ανάθεση,  κατόπιν λήψεως εγγράφων προσφορών από 
Επιτροπή και μέσα στα όρια που θέτει το Π.Δ.437/81, και με εφαρμογή του αρθ. 9 παρ. 3 του ίδιου 
Π.Δ για το έργο : «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού έτους 2014» 

ζ) Την αρ. πρωτ. 9680/02-07-2014 απόφαση του Δασάρχη Κ.Νευροκοπίου  για την λήψη  
εγγράφων προσφορών από Επιτροπή και μέσα στα όρια που θέτει το Π.Δ.437/81, και με 
εφαρμογή του αρθ. 9 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ για το έργο : «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό 

Φυτώριο Δασωτού έτους 2014» (Απολογιστικά). 
 
η) Την  ανάγκη  εκτέλεσης  του  έργου  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  δασικού  
φυτωρίου. 
 

για το έργο : «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο 
Δασωτού έτους 2014» 

 
Προϋπολογισμός του έργου 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 10.000,00  Ευρώ 
και αναλύεται σε: 
 

Δαπάνη Εργασιών: 6.889,90 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18% : 1.240,18 € 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23% : 1.869,92 € 
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την λήψη εγγράφων προσφορών μέσα στα όρια που θέτει το 
Π.Δ.437/81, και με εφαρμογή του αρθ. 9 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ., για την ανάθεση εκτέλεσης 
εργασίας, στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2014. Αντικείμενο της παρούσας είναι 
η εκτέλεση απολογιστικά με συνεργεία εργατών. 

 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου την  

17-7-2014   ημέρα Πέμπτη   και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) με 
σφραγισμένες προσφορές και θα τον κάνει αρμόδια επιτροπή.  

  Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποβεί άγονο η 
ασύμφορο αυτός επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη δημοσίευση στον ίδιο τόπο και την 
ίδια ώρα στις    24-7-2014  ημέρα  Πέμπτη. 
 
Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτοί: 
 
Α) Μεμονωμένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες  στο  Μητρώο  
Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  που  τηρείται  στη  Γ.Γ.Δ.Ε.  του  
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  εφόσον  ανήκουν  στην  Α.1,  Α.2  και  1 η   τάξη  για  έργα  
κατηγορίας Πρασίνου στελεχωμένες με Δασολόγο ή Δασοπόνο εγγεγραμμένο  
στο ΜΕΚ  

Β) Εργολήπτες δημοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών (ΕΔΔΕ) A’ ή Β’ τάξη. 
 
 
 



 
Κάθε μειοδότης θα καταθέσει φάκελο στον οποίο θα περιέχει : 
Στο «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» απαραίτητα θα περιέχονται – με ποινή 
αποκλεισμού από το διαγωνισμό - τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α. Εργολαβικό Πτυχίο. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης 
εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. ή ΕΔΕ πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε 
αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται παραπάνω. Υποβάλλεται επίσης και 
φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της 
Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισμού για 
αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)   

 β.  Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από το διαγωνιζόμενο 
ότι: 

 α1. Έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της Σ.Υ. τους οποίους και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 α2. Δεν έχει σχέση συγγένειας άμεσα η έμμεσα με τα μέλη της επιτροπής 
του διαγωνισμού η με υπαλλήλους της Υπηρεσίας. 

 
 γ. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μίας των αναγνωρισμένων Τραπεζών ή 

γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του  Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

Εκατόν εξήντα πέντε Ευρώ  (165 €) και θα απευθύνεται στο Δασαρχείο 
Κ.Νευροκοπίου. 

  
 δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 
 ε. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
  

στ. Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο 
το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 

 
 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το 

σύστημα μειοδοσίας μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση 
απολογιστικών εργασιών. 

 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Ειδικού φορέα Δασών του πράσινου ταμείου. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες για το τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και το 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  
Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου και στο τηλέφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίας 
2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος. Μαναρίδης Μιχαήλ 
όλα τα παραπάνω θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης www.damt.gov.gr . 
 
 

 
           Ε.Γ.Γ.Α.Δ 
            Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

                
 
 
                 Τσιτλακίδης Αναστάσιος 
                   Δασολόγος με Β΄  βαθμό 
 

http://www.damt.gov.gr/

