
Περίληψη διακήρυξης 

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Αλεξανδρούπολη   03  -03-2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Αριθ. Πρωτ.:  3548 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ  
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ   

 
ΤΜΗΜΑ : Δασοτεχνικών Έργων 
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 5 
Ταχ. Κώδικας : 68 132 
Πληροφορίες : Παπαθεοδώρου Ι. 
Τηλ. – FAX : 2313309087, 2313309919 
e Mail: : das-ale@damt.gov.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016, για την 
ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο «Δράσεις προσδιορισμού και 
καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες 
ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του 
Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης έτους 2021» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί 
του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 
3512 / 02 - 03 - 2021 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 
27.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %). 
Η δαπάνη που θα προκληθεί, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου με  
Κ.Α.Ε. 2016ΜΠ03100002 της ΣΑΜΠ 031 σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 37812/328/26-02-2021 
(ΑΔΑ: 9ΜΑΕ7ΛΒ-2ΩΦ Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας - Θράκης. 

 
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης στις 16-03-2021, 
ημέρα Τρίτη 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 στις 23-03-2021, ημέρα Τρίτη και 
χωρίς άλλη δημοσίευση. 
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή των εργασιών – μελετών, είναι κάτοχοι πτυχίου Β΄ τάξης και 
άνω στην κατηγορία 24 «Δασικές μελέτες» του άρθρου μόνου του Π.Δ. 541/1978 και που είναι 
εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε 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, καθώς και 
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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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 
5. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Ν. Έβρου. 
6. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας CONVID19, τα τεύχη 
του διαγωνισμού και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το 
παραλάβουν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης (www.m-t.gov.gr – Ενημέρωση – Διαγωνισμοί).  
7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο Ιωάννη Παπαθεοδώρου και 
κο Βουρδόγλου Βασίλειο, τηλ.: 2313309087, 2313309091 στα γραφεία του Δασαρχείου 
Αλεξανδρούπολης στην οδό Ελ. Βενιζέλου 5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 

 

 

Πιστόλας Γεώργιος ΠΕ Γεωτεχνικών 

(Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 
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