
         

 

 

ΘΕΜΑ : Μετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας διεξαγωγής διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου: «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, 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 αρµοδιότητος Α∆Μ-Θ στις Περιφερειακές 

Ενότητες της Α.Μ.Θ.» µε Κ.Α.Ε.2016ΜΠ03100009 της ΣΑΜΠ 031,  υποέργο: «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» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α’/29-12-1979) «Περί προστασίας δασών και των 

δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως ισχύει σήµερα. 

2. Το Π.∆. 437/81 (ΦΕΚ 120/Α’/5-5-1981) «Περί µελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 146/88 (ΦΕΚ 65/Α/6-4-1988) «Περί οργάνων που αποφασίζουν 

κ.λ.π.». 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010)  περί ενίσχυσης της διαφάνειας. 

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». 

8. Την αριθ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/Β/7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Περί ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων σε 

οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Συντονιστή” στους 
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προϊστάµενους των οργανικών µονάδων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Μακεδονίας – 

Θράκης». 

9. Την υπ’ αριθµ. 5225/51/29-1-2018 (Α∆Α:6ΨΖΦ7ΛΒ-Ω3Ο) απόφασή του Περιφερειάρχη 

Αν.Μακεδονίας Θράκης που αφορά την συµπλήρωση αποφάσεων ορισµού υποέργων του 

έργου «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωµάτωσης των αντιρρήσεων 

σε βάση δεδοµένων 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 

περιφερειακές ενότητες της Α.Μ.Θ.» µε Κ.Α.Ε. 2016ΜΠ03100009 της ΣΑΜΠ 031. 

10. Την υπ’αριθµ.1957/5-2-2018 (Α∆Α: Ω41ΚΟΡ1Υ-ΑΛΩ) απόφαση του ∆/ντή ∆ασών Ν. Καβάλας 

που αφορά την έγκριση διενέργειας διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του εν θέµατι 

έργου. 

11. Την υπ’αριθµ. οικ.3221/12-2-2018 (Α∆Α: 7ΥΜΙΟΡ1Υ-954) απόφαση του ∆/ντή ∆ασών Ν. 

Καβάλας που αφορά την Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και εισήγησης για 

ανάθεση του έργου: «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». 

12. Το µε ηµεροµηνία 20-2-2018 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και εισήγησης 

για ανάθεση του έργου, σύµφωνα µε το οποίο δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά µέχρι την 

λήξη της παραλαβής προσφορών. 

13. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε      

Α.  Εγκρίνουµε το µε ηµεροµηνία 20-2-2018 πρακτικό 1 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 

εισήγησης για ανάθεση του έργου. 

 

Β.  Μεταθέτουµε την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών, του δηµοσίου 

διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου  εκτέλεσης του 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»  για την ηµέρα Πέµπτη 1 

Μαρτίου 2018    στα γραφεία της Υπηρεσίας µας. 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και εισήγησης για 

ανάθεση του έργου που έχει συγκροτηθεί µε το ανωτέρω (11) σχετικό και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης µε Α.∆.Α.Μ. 18PROC002626161 2018-02-

05. 

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης έχει δηµοσιευτεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και η περίληψη της διακήρυξης 

έχει αναρτηθεί στο «πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης. 

Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από την υπηρεσία µας και η δαπάνη εκτέλεσης των 

εργασιών θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις σύµφωνα µε το ανωτέρω (9) σχετικό. 

Η παρούσα θα δηµοσιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 
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 1. ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.  

  

2.  Νικόλαος Πιλίλης 

 

3.  ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ε.Σ.Α.∆.Μ.Θ. 

Ο ∆/ντής ∆ασών Ν. Καβάλας 

 

 

 

Ιωάννης Καπετανγιάννης 

∆ασολόγος µε Α’ βαθµό  
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