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Πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Μ. 4412/2016, 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ, γηα ηελ παξνρή ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ  εξγαζηψλ γηα:  «Βοηθητικζσ εργαςίεσ για την ςφνταξη διαχειριςτικήσ 
μελζτησ Δημόςιου Δαςικοφ υμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου. (Τπολογιςμόσ 
ογκομετρικών & προςαυξητικών ςτοιχείων).» CPV: 77231300-1 Τπεξεζίεο Δαζψλ,  

κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο, κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο επί ηνηο εθαηφ (%), ζχκθσλα κε ηελ ηαπηάξηζκε 

Δηαθήξπμε πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 157566/7-12-2020 (ΑΔΑ:6Σ95ΟΡ1Γ-39) 

Απφθαζε πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Ηπείξνπ-Δπηηθήο Λαθεδνλίαο 

θαη ηα ζρεηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ Σκήκαηνο Δηνίθεζεο & Δηαρείξηζεο Δαζψλ, 

πξνυπνινγηζκνχ 25.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ 

Επελδχζεσλ έηνπο 2020 ηεο ΑΕ 584, Ελάξηζκν έξγν 2014Ε51400008, ζχκθσλα κε ηηο ππ’ 

αξηζκ. πξση. ΤΠΕΜ/ΔΠΔΠ/53540/1554/4-6-2020 απ. ΤΠ.ΕΜ. (Α∆Α: ΦΚΦΙ4653Π8-ΕΘΙ  απφ 

ην νπνίν καο εγθξίζεθε ην πνζφλ ησλ 25.000,00 € κε ηελ αξ. πξση. 155344/2-12-

2020 (ΑΔΑ: ΧΧΖ6ΟΡ1Γ-1ΜΑ) απ. .Α.Δ.Η.-Δ.Λ. «Ιαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο 

έξγσλ θαη εξγαζηψλ ηεο Δ/λζεο Δαζψλ Ιαζηνξηάο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ  Επελδχζεσλ 2020 (ΑΕ 584)».  

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Δηεχζπλζεο Δαζψλ Ιαζηνξηάο ηελ   22 – 12 

– 2020, εκέξα ρίτη θαη ψξα 10.00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ). 

Aλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκέξα ή αλ κέρξη ηελ κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε 
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απνζθξάγηζε θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη 

εγγξάθσο, πέληε  (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ λέα εκεξνκελία, ζε 

φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη αλαξηάηαη ζην 

ΙΗΛΔΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα apdhp-dm.gov.gr. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ 

θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, 

κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.  

ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

εθπφλεζε Δαζηθψλ κειεηψλ της κατηγορίας 24 θαη αλάινγεο ηάμεο πηπρίνπ, φπσο 

ηζρχνπλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΙ 112/Α/3-7-2019) ηδίσο θαηά ηε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Λεηξψνπ Λειεηεηηθψλ Επηρεηξήζεσλ Δεκνζίσλ 

Έξγσλ (ΛΗ.Λ.Ε.Δ.Ε.) (άξζξα 10 & 39) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) θξάηνο – 

κέινο ηεο Έλσζεο, β) θξάηνο – κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Θ ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαη δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηε ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηελ παξ.  1 α΄ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Μ. 4412/2016   

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε 

Ηπείξνπ-Δπηηθήο Λαθεδνλίαο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη, κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηελ παξνχζα Δηαθήξπμε – Σεχρε 

Δεκνπξάηεζεο, (ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δίλεηαη πξσηφηππν), απφ ην 

γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Δηνίθεζεο & Δηαρείξηζεο Δαζψλ ηεο Δηεχζπλζεο Δαζψλ 

Ιαζηνξηάο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ηνλ θ. Φίιηππν αξάθε , ηει. 24670 

22995 (γξαθείν.3), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο . 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηνλ θ. Φίιηππν αξάθε , ηει. 24670 

22995  ζηα γξαθεία ηεο Δηεχζπλζεο Δαζψλ Ιαζηνξηάο,  Δηνηθεηήξην εκηψξνθνο, 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 

                                                                                        Η Αν. Οροϊσταμένη 

                                                                                    Δ/νσης Δασών Ιαστοριάς 

 

 

Ζησοπούλοσ Αργσρούλα 
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