Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αρχικές προσφορές για τη Σύνταξη Τεχνικής
Έκθεσης Αξιολόγησης των Δένδρων εντός της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα
Χαλκιδικής και επίβλεψη των εργασιών κλάδευσης και υλοτομίας των επικίνδυνων δένδρων, εκτάσεως 130
στρεμμάτων περίπου. Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν τους εξής τομείς:

• Κλάδευση με σκοπό την απομάκρυνση ξηρών κλαδιών.
• Κλάδευση με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας των δένδρων και την απομάκρυνση εκτός των ξηρών και
κάποιων χλωρών κλαδιών, προκειμένου να βελτιωθεί η σταθερότητά τους.
• Βελτίωση τομών και περιποίηση πληγών των δένδρων.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με την έγκριση του τοπικού Δασαρχείου Κασσανδρείας και για το λόγο αυτό, θα
πρέπει να συνταχθεί ειδική τεχνική έκθεση η οποία θα αποδεικνύει, τόσο περιγραφικά όσο και
φωτογραφικά, την αναγκαιότητα της υλοτομίας.
Συγκεκριμένα οι εργασίες θα διεξαχθούν στα ακόλουθα στάδια:
1. Αρίθμηση και σήμανση των δένδρων στα οποία θα γίνουν κλαδεύσεις,
2. Αξιολόγηση, αρίθμηση και σήμανση δένδρων τα οποία πρόκειται να υλοτομηθούν ως επικίνδυνα
3. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
4. Υποβολή προς έγκριση της τεχνικής έκθεσης στο Δασαρχείο
5. Υλοποίηση της εγκριθείσας τεχνικής έκθεσης από εξωτερικό συνεργείο το οποίο θα διαθέτει τα κατάλληλα
μηχανήματα και την απαραίτητη εμπειρία, και,
6. Μεταφορά των προϊόντων κλάδευσης και υλοτομίας σε κατάλληλο χώρο με ευθύνη του συνεργείου
υλοποίησης των εργασιών.
Ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, ορίζεται, η 10-06-2015 η οποία είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε
ενδιαφερόμενο.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς
(Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ έως και 13.00μ.μ. μέχρι τις 28-05-2015.
Κριτήρια επιλογής αποτελούν: ο συνδυασμός, της αποδεδειγμένης έγγραφης εμπειρίας, η τιμή, πτυχίο
δασολόγου περιβαντολόγου ΑΕΙ, μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι -συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής:
Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους
συμμετέχοντες.
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να τροποποιήσει μέρος
ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή
άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να μη αποδεχθεί τις προτάσεις που θα
υποβληθούν, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές της ανάγκες.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή, δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα,
αξίωση για αποζημίωση από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη παρούσα Πρόσκληση
ενδιαφέροντος.
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς
τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.

Για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ
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