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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
Η Διεύθυνση Δασών Δράμας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα 

με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επείγουσες ερ-
γασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων 
σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιό-
τητος ΑΔΜ-Θ στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Ανατολικής Μακεδονίας» με το σύστημα προσφοράς 
ποσοστού έκπτωσης επί των τιμολογίων της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 29.700,00 
€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), καθώς και τη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, την Περίληψη διακήρυξης, τις πε-
ριγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Δ/νση Δασών Δράμας της Α.Δ.Μ.Θ.  και ειδικότερα από την επιτρο-
πή που προβλέπεται από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) την 29ην/08/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα 
γραφεία της Υπηρεσίας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη - 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, 
στη δ/νση: Αγίου Κωνστσντίνου 1 - Δράμα, μέχρι τις 25/08/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο:  2313309873  
Αρμόδιος υπάλληλος: Παντελεήμων Ξόφης  

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Δράμας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι µε 
ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 125 του Ν. 4412/2016. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση  εγγυητικής επιστολής  2% του ποσού της προε-
κτιμημένης αμοιβής των υποστηρικτικών εργασιών.  

2. Η προαναφερόμενη εργασία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε / Σ.Α.Μ.Π 031 της Περι-
φέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης  και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας  Θράκης σύμφωνα με την υπ'αριθμ.53762/1038/11.05.2017(ΑΔΑ:ΩΟΘΚ7ΛΒ-ΩΛΠ)  α-
πόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  .  

3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Δράμας 
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                                 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΓΓΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 
 
 
 

 
Δράμα:  10- 8 -2017 
Αριθμ. Πρωτ. 11770 




