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

Η ∆ιεύθυνση ∆ασών Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 

117 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες 

εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωµάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων 

και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών, στο πλαίσιο της ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών για την προστασία των δασών 

και δασικών εκτάσεων, περιοχής αρµοδιότητας Α∆Μ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες της Α.Μ.Θ.», 

υποέργου «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωµάτωσης των 

αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων σε περιβάλλον 

Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. 

Καβάλας έτους 2018» που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) 

και ιδίως των άρθρων 116 και 117, β) τις διατάξεις του Π.∆. 437/81 και γ) τους όρους της 

∆ιακήρυξης, συνολικού προϋπολογισµού 29.700,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%). 

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού και το 

έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Τέρµα 

Αργυροκάστρου, ΤΚ. 65404, Καβάλα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για 

πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2313309968. 

Αρµόδιος υπάλληλος: κ. Κων/νος Κουβουκλιώτης. Για την παραλαβή των εγγράφων της 

σύµβασης, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται 

σε πέντε (5) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συµφωνίας µε την 

αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο δαπάνης και τη 

δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα 

στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς 

αλληλογραφίας, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2018  ηµέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.µ. 

(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Καβάλας και το 

σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί της προεκτιµώµενης 

αµοιβής, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1957/5-2-2018 απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών 

Καβάλας. 
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3. 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 που 

είναι εγκατεστηµένα: α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού 

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 Ι 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. 

4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

5. Η προκαλούµενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π∆Ε/ΣΑΜΠ031 της 

Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης έτους 2018, Έργο 2016ΜΠ03100009. 

6. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Καβάλας. 

 

 

Ο 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
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∆ασολόγος µε βαθµό Α΄ 
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