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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)), για την ανάδειξη αναδό-
χου για την παροχή των υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες για τη στελέχωση - λειτουργία των ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Πέλλας», συνο-
λικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), 
στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Πέλλας (Δ/νση: Διοικητήριο, 582 00 Έδεσσα, 5ος όροφος) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς, από την έδρα της Υπηρεσίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2381027620 & 2381022951. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περσεφόνη Σέξτου & 
Βασιλική Χατζηγιαννακίδου. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία  της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν με 
δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή τους. Επιπλέον, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην  νέα ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  -
 Θράκης (www.damt.gov.gr / Ανακοινώσεις / διαγωνισμοί). 

 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ασκούν δραστηριότητα συ-
ναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληρο-
φοριών (G.I.S.).και είναι εγκατεστημένοι: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε 
τρίτες χώρες που υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Πα-
ραρτήματα 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 πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου,  σύμφωνα με την 
υπ' αριθμ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26-07-2021 ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/69551/2546/20-7-2021 (ΑΔΑ: 65ΖΒ4653Π8-ΠΛΖ) απόφαση Υ.Π.ΕΝ. 
"περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης-χρηματοδότησης των Δ/νσεων Δασών Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, 
Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών & Χαλκιδικής της Α.Δ.Μ.-Θ. για την υλοποίηση της δράσης «Δαπάνες των 
Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και την τήρησή 
τους» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2021", Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Προστασία και 
αναβάθμιση Δασών έτους 2021»   

 Η παρούσα προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & τοιχοκολλείται στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Δ/νσης Δασών Πέλλας & των Δασαρχείων Έδεσσας & Αριδαίας. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης 
δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ & στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (http://www.damt.gov.gr/). 

 

 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Δασών Πέλλας 
 
 

Βαρουτσίδου Μαρία 
Δασολόγος με βαθμό Α 
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