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H   ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ ΔΑΣΑΧΗΣ  ΔΑΜΑΣ 

Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 117 του Ν. 4412/2016, για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου, για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν: «Βοηθητική εργαςία λήψησ δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν για τον 
υπολογιςμό ογκομετρικϊν & προςαυξητικϊν ςτοιχείων για τισ μελζτεσ Ρροςταςίασ και Διαχείριςησ των 
Δημόςιων Δαςικϊν Συμπλεγμάτων Δυτικοφ Νζςτου & Μενοικίου Προυσ, για τισ διαχειριςτικζσ περιόδουσ 
2017-2026 και 2020-2029 αντίςτοιχα του Υποζργου « Δράςεισ προςδιοριςμοφ και καταγραφήσ του 
διαθζςιμου ξυλϊδουσ λήμματοσ ςε ςυμπλζγματα του Δαςαρχείου Δράμασ με λήψη δοκιμαςτικϊν 
επιφανειϊν ζτουσ 2018 »  τησ Μελζτησ  « ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ Κ.Α.Ε. 2016ΜΡ03100002 ΤΗΣ ΣΑΜΡ 031 » με το ςφςτθμα 
προςφοράσ ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί των τιμϊν του τιμολογίου τθσ Τπθρεςίασ, ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ 
που εγκρίκθκε με τθν 14801/3-10-2018(ΑΔΑ: ΨΚΚ2ΟΡ1Τ-Ω68) απόφαςθ Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. Δράμασ και τθν 
ςχετικι μελζτθ του Δαςαρχείου Δράμασ που εγκρίκθκε με τθν αρ. 12414/28-8-2018 ΑΔΑ : ΨΕΡ6ΟΡ1Τ-ΔΑΙ   
Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. Δράμασ,  για φψοσ δαπάνθσ μζχρι το ποςοφ των 29.984,00 € 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%). 

1. Η δαπάνθ που κα προκλθκεί κα καλυφκεί  από πιςτϊςεισ τθσ  αριθ. Ρρωτ. 100593/1515/20-7-2018 (ΑΔΑ 
6ΦΑΥ7ΛΒ-Β8Ο απόφαςη Ρεριφερειάρχη Ανατολικήσ Μακεδονίασ –Θράκησ «Απόφαςη οριςμοφ υποζργων 
τησ μελζτησ « ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ Κ.Α.Ε. 2016ΜΡ03100002 ΤΗΣ ΣΑΜΡ 031 » και ζγκριςη διάθεςησ 
προκαταβολήσ.  

2. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτα γραφεία του Δαςαρχείου Δράμασ  ςτισ  23– 10 – 2018, θμζρα  Τρίτη  και ϊρα 
10.00 π.μ. (λιξθ επίδοςθσ προςφορϊν). 
3.  Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα,  ι αν μζχρι τθ 
μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα 
μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ. Η απόφαςθ αυτι 
κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ 
οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτθν ιςτοςελίδα 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ (www.damt.gov.gr). Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν 
καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων.το διαγωνιςμό δικαιοφνται να 
ςυμμετάςχουν Δαςολόγοι: 

α.   Που κατζχουν  άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ (ςε ιςχφ) , από το ΓΕΩΣΕΕ, εγγεγραμμζνοι ι μθ ςτο 
μθτρϊο μελετθτϊν του Τ.ΤΠΟΔ.ΜΕΣ & ΔΙΚ., βάςθ του άρκρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 437/81 
β.  Προερχόμενοι από  κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι  κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
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(Ε.Ο.Χ.), με αντίςτοιχθ άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 
γ.  ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ.  ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του                  
Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια 
που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (π.χ. 
κοινοπραξία). 

Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό    δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ. 

4. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθ Δ/νςθ Δαςϊν Δράμασ. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι, μποροφν να προμθκευτοφν  το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ το οποίο 
δίνεται πρωτότυπο, από το γραφείο του Σμιματοσ Εκτζλεςθσ Δαςοτεχνικϊν Ζργων του Δαςαρχείου 
Δράμασ , κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και το αργότερο μζχρι  και τθν προθγοφμενθ θμζρα 
του διαγωνιςμοφ. 

6. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται από τουσ κα Αρναοφτογλου Γεωργία  και κ.  Κωνςταντινίδθ 
Παντελι, τθλ.: 2313309894-895 ςτα γραφεία του Δαςαρχείου Δράμασ ςτθν οδό Αγ. Κωνςταντίνου 1 , 
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 

 
Ε.Σ.Α.Δ.Μ-Θ. 

Η Αναπληρϊτρια  Δαςάρχησ Δράμασ 
 
 

Θεοδωρίδου Σοφία  
Δαςολόγοσ με Αϋ βαθμό 
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