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H   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΑΡΧΗΣ  ΔΡΑΜΑΣ 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη 
αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Βοηθητική εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών έτους 
2020 για τον υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών  στοιχείων για τη σύνταξη των Μελετών 
Προστασίας και Διαχείρισης των Δημόσιων Δασικών Συμπλεγμάτων Θόλου-Αμισινού & Μυρσινέρου-
Λιβαδερού-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου  για τη διαχειριστική περίοδο  2024-2033» 
με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
την Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 11891/23-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΛ3ΥΟΡ1Υ-9ΟΝ) απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. 
Δράμας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Δράμας που εγκρίθηκε με την αρ. 11533/16-9-2020 (ΑΔΑ: 
607ΠΟΡ1Υ-ΨΗΑ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας,  για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσού των 15.703,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις της ΣΑΕ 584 με ΚΑΕ 2014ΣΕ8400008 
(ΠΚ.2002ΣΕ08400001)του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως κατανεμήθηκαν με την αριθμ. 
5997/17-6-2020 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας «Κατανομή 1ης Εγκεκριμένης διάθεσης πίστωσης 
του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020 στις δασικές Υπηρεσίες 
Ν. Δράμας (ΑΔΑ: 6ΠΞΡ1Υ-ΡΡΨ).  

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Δράμας  στις  13/10/2020, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 
3.  Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα,  ή αν μέχρι τη 
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (www.damt.gov.gr). Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να 
συμμετάσχουν Δασολόγοι: 

α.   Που κατέχουν  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (σε ισχύ) , από το ΓΕΩΤΕΕ, εγγεγραμμένοι ή μη στο 
μητρώο μελετητών του Υ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ & ΔΙΚ., βάση του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 437/81 
β.  Προερχόμενοι από  κράτος-μέλος της Ένωσης, ή  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος 
γ.  σε 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.  σε 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 με 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 (π.χ. 
κοινοπραξία). 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

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

4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Δράμας. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν  το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο 
δίνεται πρωτότυπο, από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου 
Δράμας , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι  και την προηγούμενη ημέρα 
του διαγωνισμού. 

6. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κα Αρναούτογλου Γεωργία, κ. Κωνσταντινίδη 
Παντελή και κα Δημητριάδου Σταυρούλα, τηλ.: 2313309894-95-83 στα γραφεία του Δασαρχείου 
Δράμας, στην οδό  Αγ. Κωνσταντίνου 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 
Ε.Σ.Α.Δ.Μ-ΘΡ. 

Η Αναπληρώτρια   
Δασάρχης Δράμας 

 
 

Θεοδωρίδου Σοφία  
Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
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