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 Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 

117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Υποστηρικτι-
κές εργασίες συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικού χάρτη Π.Ε. Ροδόπης», που θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116 και 117 β) τις δι-

ατάξεις του Π.Δ. 437/81 και γ) τους όρους της Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 7.200,00€ 
(με Φ.Π.Α. 24%). 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του 

Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/69551/2546/20-07-2021 (ΑΔΑ: 65ΖΒ4653Π8-ΠΛΖ) (Ορθή επανάληψη: 26-07-2021) α-

πόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την με αριθ. πρωτ. 175523/17-08-2021 

(ΑΔΑ: ΨΜΥ6ΟΡΙΥ-ΨΡΙ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης για την κατανομή των εγκεκρι-

μένων πιστώσεων.  

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, στην διεύθυνση: 3
ο
 

χλμ. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την 

παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν με δαπάνη και 

επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης www.m-t.gov.gr (Aνακοινώσεις/διαγωνισμοί). 

2. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 25310 

23326, αρμόδια υπάλληλος: κ. Τύρου Χάρις. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης και το σύστημα υ-

ποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, σύμφωνα 

με την με αριθ. 177124/18-08-2021 απόφαση Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δρα-

στηριοποιούνται στην παροχή των εργασιών – μελετών, είναι κάτοχοι πτυχίου Α΄ τάξης και άνω 

στην κατηγορία 24 «Δασικές μελέτες» του άρθρου μόνου του Π.Δ. 541/1978 που είναι εγκατεστη-

μένα σε: 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 ανά-
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θεση, 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 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. 

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

6. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του 

Πράσινου Ταμείου έτους 2021. 

7. Το αποτέλεσµα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης. 
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