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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Δασ. Χαρτογραφήσεων 
Ταχ.Δ/νση: Κολοκοτρώνη 30 
Ταχ.Κώδ.: 42 132
Πληροφ.:Αθ. Κοφίτσας του Κων/νου
Τηλέφωνο :2431 063 462
E-mail: athanasios.kofitsas@apdthest.gov.gr

Τρίκαλα  11  /  05  /    2022

Αριθμ. Πρωτ.: 85380

Προς  Π.Δ.

Θέμα: «Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς στη διαδικασία για την Ανάθεση 
Δημόσιας Σύμβασης τύπου CPV:77231900-7 Δασικού Τομεακού Σχεδιασμού, με τίτλο 
«Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης ,συμπλήρωσης και διόρθωσης των Δασικών Χαρτών του 
συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων της ΠΕ Τρικάλων 
και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους – 
Αντιρρήσεις ΕΠ.Ε.Α.»

Η Δ/νση Δασών Τρικάλων, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής 
υποστηρικτικών υπηρεσιών για το έτος 2022 με τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης 
,συμπλήρωσης και διόρθωσης των Δασικών Χαρτών του συνόλου της περιοχής 
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων της ΠΕ Τρικάλων και λοιπών εργασιών 
έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους – Αντιρρήσεις ΕΠ.Ε.Α.», για τις 
ανάγκες του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, αφορούν υποστηρικτικές εργασίες προετοιμασίας 
και

προώθησης αντιρρήσεων επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη στις αρμόδιες ΕΠ.Ε.Α. 
της ΠΕ Τρικάλων. (σχετικό το παράρτημα που συνοδεύει την παρούσα 
πρόσκληση).

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (21.200,00€) πλέον Φ.Π.Α. (24%), ήτοι συνολικά ποσό είκοσι 
έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (26.288,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. (24%), και η αναθέτουσα αρχή θα ακολουθήσει τη διαδικασία της «απευθείας 
ανάθεσης» του άρθρου 118 του νόμου 4412/2016 (Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 
4782/2021 (Α’36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων κλπ» και ισχύει.

Η δαπάνη, για τις ανωτέρω υποστηρικτικές εργασίες, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2022, στα πλαίσια του 
Μέτρου 1: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 
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ΧΑΡΤΩΝ» του Α.Π.4 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση 
Δασών έτους 2022».

Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, παρακαλείσθε να μας υποβάλλετε προσφορά, η 
οποία θα περιλαμβάνει:

1. Οικονομική προσφορά για τις εργασίες του άρθρου 6 των γενικών όρων της 
προσφοράς όπως αναλυτικά αναφέρονται  στο επισυναπτόμενο σχετικό παράρτημα.

2. Αντίγραφο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 24 του άρθρου μόνου του 
Π.Δ. 541/1978,  τουλάχιστον Β΄ τάξης.

3. Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν για εσάς οι 
υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 
4412/2016.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει έως την Τρίτη 17 Μαΐου  2022 και ώρα 
10:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Τρικάλων 

ddasontrik@apdthest.gov.gr 
Με την παρούσα πρόσκληση αποστέλλονται συνημμένα οι γενικοί όροι (ΤΕΥΧΟΣ Α) 

και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. (ΤΕΥΧΟΣ Β)  

  Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
    της Δ/νσης Δασών Τρικάλων

    Χρήστος Μπουλογεώργος
     Δασολόγος με Α’ βαθμό 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.»
Έδρα: Ελευθερίου Βενιζέλου 24
Τ.Κ. 15341 Αγία Παρασκευή Αθήνα
Τηλ: 2106422919
e-mail: info@nerco.gr

2. «ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
Έδρα: Καλαμπάκα
Κονδύλη  αρ.41
Τ.Κ. 42200 Καλαμπάκα
Τηλ: 2432075761
e-mail: moulasg@gmail.com 
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3. «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.»
Έδρα: 3ης Σεπτεμβρίου 76
Τ.Κ. 10433 Αθήνα
Τηλ:2108227171
e-mail: xylotech@otenet.gr

Κοινοποίηση:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Νίκης 4
Τ.Κ. 10563 Αθήνα
Τηλ: 2103291200
e-mail: meletes@central.tee.gr
(για ανάρτηση στη ιστοσελίδα του ΤΕΕ)
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