
                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                      
 

 

                                    Κοµοτηνή      17 - 08 -2017 
                                         Αρ. Πρωτ.:   14324 
 

Παροχή τεχνικών και 
λοιπών συναφών 
επιστηµονικών 
υπηρεσιών 

 

Βοηθητικές εργασίες 
µελετών δασικής 
οδοποιίας ν. Ροδόπης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

13.000.00 € 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ   ∆/ΝΣΗ   ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                      

∆/ΝΣΗ   ∆ΑΣΩΝ   Ν.  ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
 
  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
Πιστώσεις ΣΑΕ 584 έτους 
2017                                                                   

                                                           
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η       ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
      
1. Η ∆ιεύθυνση ∆ασών N. Ροδόπης διακηρύσσει  µε  συνοπτικό  µειοδοτικό διαγωνισµό  την  
επιλογή αναδόχου για την Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών:  
«Βοηθητικές εργασίες µελετών δασικής οδοποιίας ν. Ροδόπης»    
Εκτιµώµενης αξίας  13.000,00 €  µε Φ.Π.Α 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4  του Π∆ 437/81 β)  τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και γ) τους όρους της ∆ιακήρυξης.   
 
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στην ιστοσελίδα 
www.damt.gov.gr της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης ή στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 
αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω 
στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε 
την αναθέτουσα αρχή, δαπάνη 10 € για την αναπαραγωγή των τευχών  και επιπλέον τη δαπάνη 
της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω 
των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.  
 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-30617, FAX επικοινωνίας 25310-37230, αρµόδιοι 
υπάλληλοι για επικοινωνία κος  Τηγανούριας Ελευθέριος και  κα Παρασχάκη Στέλλα.  
  
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  31/ 08 /2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα 
λήξης της υποβολής προσφορών) και η προσφορά θα δοθεί ως προσφερθείσα τιµή   επί της 
Εκτιµώµενης αξίας. 
 
4.  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι πτυχιούχοι δασολόγοι που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 
και είναι εγγεγραµµένοι στο ΓΕΩΤΕΕ ή οι πτυχιούχοι δασολόγοι που είναι εγγεγραµµένοι στο  
σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους ή οι πτυχιούχοι 
δασολόγοι  που είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήµατος XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 
 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 1 και 3 του άρθρου 19 
της διακήρυξης. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

ΑΔΑ: ΨΡΗΓΟΡ1Υ-328



      
 6. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 584 του Π∆Ε έτους 2017 . 

  
 7. ∆εν  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής  στον Ανάδοχο . 
      
 8.  Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τον ∆/ντή ∆ασών Ν. Ροδόπης.  

   

 
                                                                                   
                                                                                                               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                                                                                                           ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ  

                               

 

 

                                                                                                                          ΓΚΟΤΖΑΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

                                                                                                                     Μsc  Γεωτεχνικός ∆ασολόγος 
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