
 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   

 Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης προκηρύσσει
117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
σίες σύνταξης και κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και 
ξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 
στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών 
εκτάσεων περιοχής αρμοδιότητος ΑΔΜ
γουσες εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών 
Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών των δασών και δασικών 
εκτάσεων στην Π.Ε. Ροδόπης, έτους 2017
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, συνολικού 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς
μοτηνής – Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν 
Χάρις, κ. Λαμπέτσου Ευγενία. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε πέντε (5) 
φερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπα
να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβ
σουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης  
εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέ
λει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
λής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
την με αριθ. 744/16-01-2018 απόφαση

3. Στο διαγωνισμό γίνονται
στηριοποιούνται στην παροχή των εργασιών 
στην κατηγορία 24 «Δασικές μελέτες» του άρθρου 
μένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος
(Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 
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Ροδόπης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 

σίες σύνταξης και κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και 
Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 

στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών 
εκτάσεων περιοχής αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες ΑΜΘ

εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών 
Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών των δασών και δασικών 
εκτάσεων στην Π.Ε. Ροδόπης, έτους 2017», 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 

συνολικού προϋπολογισμού 19.800,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
πορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, στην διεύθυνση
Κομοτηνή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 25310 23326. Αρμόδιο
Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι 

καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ
φερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβ
σουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης  
εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέ
λει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.
θα διεξαχθεί στις 30 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη

στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης και το σύστημα υπ
σφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί της προεκτιμώμενης αμοιβής

απόφαση Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δρ

στηριοποιούνται 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 που είναι εγκατεστ

μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Ο
(Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

& ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 
 
 
 
 
           Κομοτηνή 16 Ιανουαρίου
           Αριθ. Πρωτ.:  

3ο χιλ. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης 

Λαμπέτσου Ευγενία 

rod@damt.gov.gr 

 
 

σύμφωνα με το άρθρο 
του έργου «Επείγουσες εργα-

σίες σύνταξης και κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και ε-
Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 

στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών 
Θ στις Περιφερειακές Ενότητες ΑΜΘ», υποέργου «Επεί-

εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών 
Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών των δασών και δασικών 

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 

24%). 
τεύχη του διαγωνισμού και 

ν διεύθυνση: 3ο χλμ. Κο-
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για πληροφορίες οι 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Τύρου 
Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι 

ευρώ, εκτός αν ο ενδια-
ραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβά-
σουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης  στο  προηγούμενο  
εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλ-
λει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

στον ενδιαφερόμενο. 
Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα 

και το σύστημα υποβο-
προεκτιμώμενης αμοιβής, σύμφωνα με 

ή ενώσεις αυτών που δρα-
μελετών, είναι κάτοχοι πτυχίου Β΄ τάξης και άνω 

. 541/1978 που είναι εγκατεστη-
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η, υπό ανά-

Ιανουαρίου 2018 
Αριθ. Πρωτ.:     748  

ΑΔΑ: Ω6ΙΜΟΡ1Υ-ΤΓ7



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. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 
5. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΠΔΕ/ΣΑΜΠ031 της Περι-

φέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης έτους 2017, Έργο 2016ΜΠ03100009.  
6. Το αποτέλεσµα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδόπης. 

 
 
 

                                                                                                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
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