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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Το Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου προκηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη 

αναδόχου, για την εκτέλεση 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 ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες της Α.Μ.Θ.», υποέργου 

«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, στην Π.Ε. Έβρου έτους 2019» με το 

σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 1403/14-01-2019 απόφαση 

Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 19.600,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %). 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε./Σ.Α.Μ.Π 031 της 

Περιφέρειας Αν. Μακ.-Θράκης έτους 2019, Έργο 2016ΜΠ03100009.  

 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου την 29 – 01 – 2019, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα 

επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 05 – 02 – 2019, ημέρα Τρίτη και 

χωρίς άλλη δημοσίευση. 

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 «Δασικές μελέτες» του άρθρου μόνου του Π.Δ. 541/1978 και που είναι 

εγκατεστημένα: 

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 ΣΔΣ, 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  
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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. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Ν. Έβρου. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, 

αντί του ποσού των 5,00€ με απόδειξη, από το γραφείο του Τμήματος Προγραμματισμού & 

Μελετών της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο 

μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Πέτρο Ανθόπουλο, (τηλέφωνο 25510 

31967) στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, Κανάρη 12, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

 

Ο Δ/ντής Δασών Ν. Έβρου 

 

 

 

Ζαχαρίας Μπακλαγής 

ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 
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