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Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (Α΄/120), για την ανάδειξη 

αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου 

ξυλώδους κεφαλαίου σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Έδεσσας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών 

έτους 2018, προκειμένου να συνταχθεί μέρος των αντίστοιχων Διαχειριστικών Μελετών, για τη 

διαχειριστική περίοδο 2019-2028»  με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης εκφραζόμενο σε ακέραιες 

μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη 

Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την  21029/14- 11 - 2018 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Πέλλας,  για ύψος 

δαπάνης μέχρι το ποσό των 31.555,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ Μέτρο 2 «Εκπόνηση δασοπονικών μελετών» του Α.Π. 2 «Προστασία & διαχείριση δημοσίων δασών 

& δασικών εκτάσεων» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία & αναβάθμιση Δασών 2018» Ο 

διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Έδεσσας την  29– 11 – 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 06 –12 – 2018, ημέρα Πέμπτη και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν ιδιώτες Δασολόγοι: 

α.  που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και κατέχουν Άδεια Ασκήσεως 

Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Δασολόγου (σε ισχύ) από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  

β. που προέρχονται από: 1) Κράτος-μέλος της Ένωσης ή Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 

επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 2) 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 τρίτες 
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χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προαναφερόμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι 

στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους ή είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 και ασκούν αποδεδειγμένα, 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής τους, το επάγγελμα του Δασολόγου. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται, έναντι 

της αναθέτουσας αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 

συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του ν.4412/2016. 

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

5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Πέλλας. 

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 Έδεσσας, κατά τις 

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

7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Γεωργία Μπόνου, τηλ.: 23810 28342 στα γραφεία του 

Δασαρχείου Έδεσσας στην οδό Διοικητήριο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

Δασαρχείου Έδεσσας 
 
 
 

Σοφία Βαβούρη 
Δασολόγος με Α΄ βαθμό 

 
 
 
 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 1. Δήμο Έδεσσας, Πέλλας, Σκύδρας                             
     Για την αυθημερόν δημοσίευση στον Πίνακα                                               
    Ανακοινώσεων και αποστολή 
    του σχετικού αποδεικτικού  
 
2. Iστότοπο ΑΔΜΘ 
                                                                                 
3. Μέλη Επιτροπής της Υπηρεσίας μας.          
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