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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 

Η ∆/νση ∆ασών Ξάνθης  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου 
«Επείγουσες εργασίες ενσωµάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων και 
εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την προστασία 
των δασών και των δασικών εκτάσεων  περιοχής αρµοδιότητας Α∆Μ-Θ στις  Π.Ε της 
Α.Μ.Θ», υποέργου «Επείγουσες εργασίες ενσωµάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση 
∆εδοµένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών ,των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε Ξάνθης 
έτους 2017» µε προϋπολογισµό 29.700,00 EΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.).  

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 
(∆ιακήρυξη, Συγγραφές Υποχρεώσεων,κλπ) και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς 
από την έδρα της υπηρεσίας, -  ∆ιοικητήριο 5ος όροφος γρ.519,520,521 ΞΑΝΘΗ , µέχρι 
τις 18 Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα.  

2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541066010,22115, FAX επικοινωνίας 2541022115, 
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Π.Μουχταρίδης, Μ. Τριανταφυλλίδου 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 19η Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ 
στα γραφεία της ∆νσης ∆ασών Ξάνθης και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης , σύµφωνα µε το άρθρο 125 του Ν. 4412/16. 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή των εργασιών – µελετών, είναι κάτοχοι πτυχίου Β΄ 
τάξης και άνω στην κατηγορία 24 «∆ασικές µελέτες» του άρθρου µόνου του Π.∆. 
541/1978 και που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς 
και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

5. Η χρηµατοδότηση προέρχεται  από πιστώσεις του έργου µε Κ.Α.Ε 2016ΜΠ03100009/ 
Σ.Α.Μ.Π 031, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 53762/1038/11.05.2017(Α∆Α:ΩΟΘΚ7ΛΒ-
ΩΛΠ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

6. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα κατακυρωθεί από την ∆/νση ∆ασών Ξάνθης 
 

Ο εκτελών καθήκοντα ∆/ντή ∆ασών Ξάνθης 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙ∆ΗΣ 
Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος  µε Α’ Βαθµό 

 




