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

Η Διεύθυνση Δασών Καβάλας προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με 

το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης 

«Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπές εργασίες 

έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησή τους, περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ν. 

Καβάλας», για την υλοποίηση της δράσης «Δαπάνες των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών 

χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησή τους» που θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) και ιδίως των άρθρων 116 και 

117, β) τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 και γ) τους όρους της Διακήρυξης, προϋπολογισμού 

24.800,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) (κωδικός CPV: 38221000-0). 

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας μας εγκρίθηκε από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού 

Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2020 με K.A.E. 02.001.2499 σύμφωνα με 

τις αποφάσεις με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/75214/2076/18/09/2020 (ΑΔΑ:ΩΩΙ74653Π8-ΖΒΙ) 

και ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/98251/2812/14-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΚ814653Π8-5Ι0) αντίστοιχα. 

 

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

σχέδιο της διακήρυξης, της περίληψης διακήρυξης, της τεχνικής προδιαγραφής, το έντυπο 

του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), της οικονομικής προσφοράς 

καθώς και της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων) από την έδρα της υπηρεσίας, στην 

διεύθυνση: Τέρμα Αργυροκάστρου, ΤΚ. 65404, Καβάλα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 

2313309973. Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Διαμαντής Σταγγίδης. Για την παραλαβή των 

εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους 

που ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και 

επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 

παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 

συμφωνίας με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο 
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δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 

τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 

μεταφοράς αλληλογραφίας, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 

ενδιαφερόμενο. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (εξαιρείται η οικονομική προσφορά), 

στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης www.damt.gov.gr 

(Aνακοινώσεις/διαγωνισμοί). 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Νοεμβρίου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. 

(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων 

της Διεύθυνσης Δασών Καβάλας (Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, Καβάλα) και το 

σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί της προεκτιμώμενης 

αμοιβής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16178/20-10-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών 

Καβάλας. 

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 10-11-2020, ημέρα Τρίτη και 

χωρίς άλλη δημοσίευση. 

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

σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 72 του νόμου 4412/2016. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους της σχετικής διακήρυξης, η περίληψη της 

διακήρυξης και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα 

δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και η περίληψη της διακήρυξης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

5. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στο τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών 

Καβάλας και αφορά τις ακόλουθες εργασίες έπειτα από τη ψήφιση του νόμου 4685/2020 

(ΦΕΚ Α 92/07.05.2020) και την έκδοση της υπουργικής απόφασης 

ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2-7-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/8-7-2020): 

 Την εκ νέου αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών (αναρτημένων, μερικώς κυρωμένων ή και 

ολικώς κυρωμένων), συμπλήρωση, διόρθωση, θεώρηση, έως την τελική ανάρτηση,  

 Την υποβολή αντιρρήσεων και προδήλων σφαλμάτων, τη σύνταξη υπομνημάτων για 

καθένα από αυτά και τη διαβίβαση τους στις  Ε.Π.Ε.Α.,  

 Την υποβοήθηση στην επεξεργασία των αντιρρήσεων από τις Ε.Π.Ε.Α., 

 Την υποβοήθηση στην επεξεργασία και ενσωμάτωση των αποφάσεων Ε.Π.Ε.Α., 

 Την εκ νέου θεώρηση των δασικών χαρτών έως την ολική κύρωσή τους,  

 Την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλον GIS (QGIS, ESRI, 

Autodesk,κλπ.) στα πλαίσια της αναμόρφωσης, θεώρησης, ανάρτησης και ολικής 

κύρωσης των δασικών χαρτών. 

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας ορίζεται σε 6 μήνες από την 

επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. 

7. 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 

(Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α/1978), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3889/2010, 

ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 153 παρ. (Α) του Ν. 4389/16 (Φ.Ε.Κ. 94/τ.Α/2016)  που 

είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 

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 Ι της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/618405
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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. 

8. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 698/04.02.2020 Απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: Ω7ΗΒ46Ψ844-ΘΙΜ) και την 182.3.4/2020 

(ΑΔΑ:6ΦΛΨ46Ψ844-ΡΓ1) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με 

την οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε γενική Δράση «Δαπάνες των Δ/νσεων Δασών των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση των εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης 

και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς & 

την τήρησή τους» στο Μέτρο 5 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ», του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και 

αναβάθμιση Δασών έτους 2020», εγκρίθηκαν οι κατηγορίες των επιλέξιμων λειτουργικών 

δαπανών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της εν λόγω δράσης και εξουσιοδοτήθηκε 

ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος για την κατανομή των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με 

την έκδοση σχετικών Αποφάσεων. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Καβάλας. 

 

 

 

Ο 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
α.α. 

 

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ    

Δασολόγος με βαθμό Α΄ 
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