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Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας 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 εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε 

Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των 

δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Κεντρικής Μακεδονίας» με 

το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμολογίων της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι του ποσού των 

13.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), καθώς και τη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, την Περίληψη διακήρυξης, τις περιγρα-

φόμενες τεχνικές προδιαγραφές και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Δ/νση Δασών Πέλλας και ειδικότερα από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 221 

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους 

όρους στον ίδιο τόπο και ώρα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2017,  ημέρα Τρίτη, χωρίς άλλη δημοσίευση. 

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: Διοικητήριο, 582 00 Έδεσσα, 5ος 

όροφος, μέχρι τις 11-9-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο:  2381027620 & 2381022951.  

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περσεφόνη Σέξτου, Βασιλική Χατζηγιαννακίδου & Ζαχαρίας Παπαδόπουλος.  

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφο-

ρών), στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Πέλλας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτω-

σης επί των τιμών του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016. 

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση εγγυητική επιστολής 2% επί του ποσού της προεκτιμώμε-

νης αμοιβής των υποστηρικτικών εργασιών εκτός Φ.Π.Α., ήτοι διακόσια εβδομήντα ευρώ (270,00 €). 

3. Η προαναφερόμενη εργασία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε / Σ.Α.Μ.Π 008 της Περιφέρειας  Κεντρικής 

Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.128949/06-12-2016 (ΑΔΑ:6Β6Κ4653Ο7-Ν0Ξ) απόφαση του Αναπληρωτή Υ-

πουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 17252/16-3-2017 (ΑΔΑ: 7Σ2ΜΟΡ2Υ-ΛΞΓ) απόφαση κατανομής 

του εκτελούντα καθήκοντα Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.-Θ.  

4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Πέλλας. 

 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Δασών Πέλλας 

 

 

Μαρία Βαρουτσίδου 

Δασολόγος με βαθμό Α 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 

Γ.Δ. ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 

 

Έδεσσα       28-8-2017 

 

Αριθ. Πρωτ: οικ. 12156 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο  

Ταχ. Κώδικας: 582 00, Έδεσσα 

Πληροφορίες: Π. Σέξτου 

Τηλέφωνο: 2381022951, 27620 

FAX:  2381029954 

e-mail:  ddas-pel@damt.gov.gr 

              

  

ΑΔΑ: ΨΗ8ΛΟΡ1Υ-ΤΒΚ
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