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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    ∆ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  
 

Η Διεφθυνςη υντονιςμοφ & Επιθεϊρηςησ Δαςϊν προκηρφςςει δημόςιο διαγωνιςμό με ανοικτή 
διαδικαςία ςφμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για την ανάδειξη αναδόχων εκτζλεςησ για 
τισ «Επείγουςεσ εργαςίεσ ενςωμάτωςησ των Αντιρρήςεων ςε Βάςη Δεδομζνων και εξαγωγή Σοπογραφικϊν 
Αποςπαςμάτων ςε περιβάλλον Γεωγραφικϊν υςτημάτων Πληροφοριϊν, των δαςϊν και των δαςικϊν ε-
κτάςεων αρμοδιότητοσ ΑΔΜ-Θ ςτισ Περιφερειακζσ Ενότητεσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ» με το ςφςτημα προ-
ςφοράσ ποςοςτοφ ζκπτωςησ επί των τιμολογίων τησ Τπηρεςίασ και για φψοσ δαπάνησ μζχρι το ποςό των 
161.290,30 € (πλζον Φ.Π.Α. 24%), καθϊσ και τη Διακήρυξη ανοιχτοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, την Περί-
ληψη διακήρυξησ, τισ περιγραφόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και το Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ.  

Ο διαγωνιςμόσ θα γίνει από τη Δ/νςη υντονιςμοφ και Επιθεϊρηςησ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ.  και ειδικότε-
ρα από την επιτροπή που προβλζπεται από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147) την Σρίτη 14  Μαρτίου 
2017 και ϊρα 10.00 π.μ. ςτα γραφεία τησ Τπηρεςίασ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχη του διαγωνιςμοφ (Διακήρυξη - 
υγγραφή Τποχρεϊςεων, κ.λπ.) και το ζντυπο τησ οικονοµικήσ προςφοράσ, από την ζδρα τησ υπηρεςίασ, 
ςτη δ/νςη: Λεωφ. Γεωργικήσ χολήσ 32 - Θεςςαλονίκη, μζχρι τισ 13 Μαρτίου 2017, ημζρα Δευτζρα και ϊρα 
14:00. 

Για πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καλοφν ςτο τηλζφωνο: 2313309114, 2313309300. 
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Φϊτιοσ Κιουρτςήσ ,κ. Καλλιόπη Σςιλίκη.  

1. Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ςτισ 14 Μαρτίου 2017, ημζρα Σρίτη και ϊρα 10:00 (ϊρα λήξησ επίδο-
ςησ προςφορϊν), ςτα γραφεία τησ Διεφθυνςησ υντονιςμοφ & Επιθεϊρηςησ Δαςϊν, και το ςφςτημα υποβο-
λήσ προςφορϊν είναι µε επιμζρουσ ποςοςτό ζκπτωςησ επί των τιμϊν του τιμολογίου τησ μελζτησ, ςφμφωνα 
µε τισ διατάξεισ του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016. 

2. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν : 
 Φυςικά ή νομικά πρόςωπα, ή ενϊςεισ αυτϊν που δραςτηριοποιοφνται ςτην παροχή των υποςτηρι-

κτικϊν εργαςιϊν μελετϊν, κάτοχοι πτυχίου ανάλογησ τάξησ ςτην κατηγορία 24 του άρθρου μόνου 
του Π.Δ. 541/197 και που είναι εγκατεςτημζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τησ Ζνωςησ,  
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανάθεςη δημό-
ςια ςφμβαςη καλφπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςημειϊςεισ του ςχετικοφ 
με την Ζνωςη Προςαρτήματοσ I τησ ωσ άνω υμφωνίασ, καθϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτην περίπτωςη γϋ τησ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυ-
νάψει διμερείσ ή πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με την Ζνωςη ςε θζματα διαδικαςιϊν ανάθεςησ δημοςίων 
ςυμβάςεων.  

 
 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςησ. 
 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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Θεςςαλονίκη:20 Φεβρουαρίου 2017 
Αριθμ. Πρωτ. :11134 

ΑΔΑ: 6ΓΛ8ΟΡ1Υ-Ψ1Π



του Ν. 4412/2016 
 

Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβληθοφν ςυγκεκριμζνη νομική μορφή για την υποβολή 
προςφοράσ. Η ζνωςη των φυςικϊν ή νομικϊν προςϊπων μπορεί να αφορά ςτην ίδια ή ςε διαφορετικζσ 
κατηγορίεσ μελετϊν.  

Κάθε ςυμμετζχων ζχει δικαίωμα να υποβάλλει ανεξάρτητεσ προςφορζσ μζχρι και  ςε δφο (2) Π.Ε (Νομοφσ) 

Για τη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςµό  απαιτείται η κατάθεςη αντίςτοιχων εγγυητικϊν επιςτολϊν 2% του πο-
ςοφ τησ προεκτιμημζνησ αμοιβήσ των επιμζρουσ κατηγοριϊν υποςτηρικτικϊν εργαςιϊν για κάθε (Π.Ε) για 
τισ οποίεσ καταθζτει προςφορά ο κάθε υποψήφιοσ.  

3. Η προαναφερόμενη εργαςία χρηματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Π.Δ.Ε / .Α.Μ.Π 008 τησ Περι-
φζρειασ  Κεντρικήσ Μακεδονίασ και η ςφμβαςη θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφζρεια Κεντρικήσ Μακε-
δονίασ ςφμφωνα με την υπ'αριθμ.128949/06-12-2016 (ΑΔΑ:6Β6Κ4653Ο7-Ν0Ξ) απόφαςη του Αναπληρωτή 
Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξησ  .  

4. Σο αποτζλεςµα τησ δημοπραςίασ θα εγκριθεί από τη Δ/νςη υντονιςμοφ & Επιθεϊρηςησ Δαςϊν. 
 

                                                                                                                                          Ο Προϊςτάμενοσ 
                                                                                                               τησ Δ/νςησ υντονιςμοφ & Επιθεϊρηςησ Δαςϊν 
                                                                                                    
 
                                                                                                                                     Δρ. Απόςτολοσ Αϊναλήσ 
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