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Θέμα: Ανακοίνωση υποβολής προσφορών  

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’  αριθ.  1290/02-05-2012  πρόσκλησης 
του Πράσινου Ταμείου για υποβολή προτάσεων που αφορά το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη 
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» με κωδικό 15/2012/ΦΔΠΠ, καλεί φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν,  εντός 3  εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση τής παρούσας στον 
ιστότοπό του (http://www.fdor.gr), ενδιαφέρον συνοδευόμενο από Προσφορά για την κατάρτιση 
μελέτης προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρικού εργάτη σε όχημα 4Χ4  τύπου πικ-απ τού Φορέα,  
μάρκας TOYOTA Hilux . 

Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει την κατάρτιση μελέτης:  

α) διατύπωσης επακριβών προδιαγραφών τού ηλεκτρικού εργάτη και  

β) τοποθέτησής του στο προαναφερόμενο όχημα που διαθέτει ο Φορέας. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

- Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας, 

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος για τη σύνταξη μηχανολογικής 

μελέτης διασκευής – τοποθέτησης ηλεκτρικού εργάτη, 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και αποδέχεται την 

εκτέλεση των εργασιών χωρίς επιφύλαξη. 

- Υπεύθυνη δήλωση με την οικονομική προσφορά τού υποψήφιου. 

Χρονοδιάγραμμα: η μελέτη θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ανάθεση. 

Τρόπος πληρωμής: εφάπαξ, με την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών 
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Διαδικασία συμμετοχής: Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή θα 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία τού ΦΔ στη διεύθυνση 660  35  
Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2012 στις 12.00. 

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν. Η τήρηση 
των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική. 

 

 
 
 
 
  

Για το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης 
Ο Πρόεδρος τού Δ.Σ. 

 
 
 

Δρ. Νικόλαος Αβτζής 
Ομότιμος Καθηγητής 

 

 


