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  Ρόδορ 16-03-2021 

Απ. Ππωη. : 13921 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΧΝ 

& ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΧΝ ΓΧΓ/ΟΤ 

 

ΜΕΛΕΣΗ: «ΥΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ 

DAMA DAMA – ΠΛΑΣΧΝΙ ΣΗ 

ΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ» 

  

  

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Ζ Γηεχζπλζε Γαζψλ Γσδεθαλήζνπ πξνθεξχζζεη Γεκφζην πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 117 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη κε ηνλ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36
Α
) γηα ηελ Αλάζεζε ηεο Μειέηεο κε 

ηίηιν «σέδιο Δπάζηρ για ηην Πποζηαζία ηος Είδοςρ Dama dama Πλαηώνι ζηη νήζο Ρόδο» κε 

πξνεθηηκψκελε ακνηβή 19.877,40 επξψ πιένλ ΦΠΑ 24% 4.770.58 επξψ ζχλνιν 24.647,98 εςπώ (είκοζι 

ηέζζεπιρ σιλιάδερ εξακόζια ζαπάνηα επηά εςπώ και ενενήνηα οκηώ λεπηά) θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε  πξνζθνξά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ –ηιμήρ  

1. Ζ δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί, ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο ζηηο πηζηψζεηο ηεο ΑΔ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ   Δπελδχζεσλ κε ηελ αξηζ. πξση. ΤΠΔΝ/ΓΠΓ/12037/360/11-03-2021 

Απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο Γαζηθήο Πνιηηηθήο & Αλάπηπμεο ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ & Αμηνιφγεζεο Γαζηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΠΔΝ κε ζέκα «1ε Έγθξηζε δηάζεζεο 

πίζησζεο ζηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο ηνπ νξίνπ πιεξσκψλ ηεο ΑΔ 584 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ 2021 γηα ηελ ηαθηνπνίεζε πιεξσκψλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 2021» (ΑΓΑ ΦΘ534653Π8-Ε7) κε ην νπνίν εγθξίζεθε ην πνζφ ησλ 

24.840,00 επξψ ζηνλ θσδηθφ Έξγν 2014Δ58400008 Γαζηθέο Μειέηεο (Π.Κ. 2002ΗΔ08400001) 

2. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Γσδεθαλήζνπ ζηηο 06-04-2021 ημέπα 

Σπίηη και ώπα 10.00 (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ).  

3. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο ή αζχκθνξνο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην ζα 

επαλαιεθζεί κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ζηνλ ίδην ηφπν θαη ψξα ζηηο 13-04-2021 εκέξα Σξίηε θαη ρσξίο 

άιιε δεκνζίεπζε.  

4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ησλ εξγαζηψλ – κειεηψλ, είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Β΄ ηάμεο θαη άλσ 

ζηελ θαηεγνξία 24 «Γαζηθέο κειέηεο» ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ Π.Γ. 541/1978 πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα:  

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Ο Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

5. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

6. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

7. Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα εγθξηζεί απφ ηε Γ/λζε Γαζψλ Γσδεθαλήζνπ. 
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8. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη εθείλν ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε  

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο  

9. Οη ελδηαθεξφκελνη, κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε  κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ 

απηήο είηε απφ ην Γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ 

Γσδεθαλήζνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε 

εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ, είηε απφ ηελ Γηαδηθηπαθή ηνπο αλάξηεζε ζηνπο ηζηνηφπνπο «Γηαχγεηα – 

ΚΖΜΓΖ – Δπίζεκε Ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ ή ζηνλ ηζηφηνπν 

«dasarxeio.com».  

10. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηνλ Λεθάθε Γεκήηξην Γαζνιφγν Πξ/λν Σκήκαηνο 

Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ, Γεζιή Υξπζάλζε Γαζνιφγν Πξ/λε Σκ. Πξνγξακκαηηζκνχ & 

Μειεηψλ θαη Μπαιαηζνχθα Αηθαηεξίλε Πξ/λε Γ/λζεο Γαζψλ Γσδεθαλήζνπ ζηα ηει.: 22410-

43685, 22410 - 43681 & 22410 - 43680 ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Γσδεθαλήζνπ ζηελ 

νδφ Μαχξνπ Γεσξγίνπ 2, Σ.Κ. 85132, Ρφδνο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  

 

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΓΑΧΝ ΓΧΓ/ΟΤ 

 

ΜΠΑΛΑΣΟΤΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

Δασολόγος Msc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζ Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 21PROC008288344  

 Ζ Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε κε ζπλλεκκέλα ηα ηεχρε ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  ΔΝΣΤΠΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ - ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ  ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  - ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΜΟΗΒΖ έρνπλ 

αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ κε ΑΓΑ Φ4ΔΥΟΡ1Η-6Γ7 

 Σν Σ.Δ.Τ.Γ. θαη ην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο έρνπλ  αλαξηεζεί ζην Γηαχγεηα κε ΑΓΑ 

6ΠΠΦΟΡ1Η-9Φ0 
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