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Λ Ι Γ Ν Ι Τ Ι Κ Η    Μ Ε Γ Α Λ Ο Π Ο Λ Η Σ   Α. Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   ΛΜ - 2019 Ε21  (1200002237)   

 

Ζ ΙΗΓΛΗΣΗΘΖ ΚΔΓΑΙΟΠΟΙΖ Α.Δ. (ΙΗΓ. ΚΔΓ. Α.Δ.), κε έδξα ζηελ ΑΘΖΛΑ νδόο ΒΔΡΑΛΕΔ-

ΡΟΤ 57,  πξνζθαιεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

 ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ λ 4412/2016 (ΦΔΘ Α΄147), όπσο ηζρύεη γηα ηηο Δηαηξείεο ηνπ θεθα-

ιαίνπ Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΘ Α’ 314) πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξ-

γεηαο, ιακβαλνκέλεο ππόςε θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 222 ηνπ λ. 4412/2016, 

 ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο, ε νπνία δηακνξθώζεθε βάζεη θαηεπζύλζεσλ ηνπ Γηνηθεηη-

θνύ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. κε ηελ ππ’ αξηζ. 128/08.11.2016  απόθαζή ηνπ, ε νπνία 

έρεη αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΙΗΓΛΗΣΗΘΖ ΚΔΓΑΙΟΠΟΙΖ Α.Δ. ζηελ ε-

ιεθηξνληθή δηεύζπλζε :www.lignitiki-megalopolis.gr, 

 

όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ζε κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε ζθξαγη-

ζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ΛΜ-2019 Ε21 

(1200002237) " Επιζηημονική ζσμβολή και ζσμμεηοτή ζηην εκηέλεζη και ηον έ-

λεγτο ηων ηοπογραθικών μεηρήζεων ηων ορστείων και ηων τωμαηοσργιών εργο-

λαβιών ηης Λιγνιηικής Μεγαλόπολης Α.Ε.", ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ηε κειέ-

ηε ηεο Δπηρείξεζεο 29.900  €   ν νπνίνο  απνηειεί αλώηαην όξην πξνζθνξάο θαη δηάξθεηαο 

δώδεθα (12) κήλεο. 

 

Οη Πξνζθνξέο  πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνύλ  ζθξαγηζκέλεο ζην Πρωηόκολλο ηης 

ΛΙΓΝΙΣΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Α.Ε. ή λα ππνβιεζνύλ ηαρπδξνκηθά επί απνδείμεη ή  κέζσ 

Δηαηξεηώλ  δηαθίλεζεο  εληύπσλ   ζην  Πξσηόθνιιν  κε  επζύλε  ηνπ  πξνζθέξνληνο  ζε  

ζρέζε   κε  ην πεξηερόκελν  θαη ην  ρξόλν άθημεο,  ην αξγόηεξν κέρξη 20/08/2019 

εκέξα ΣΡΙΣΗ   θαη ώξα 14:00 (εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ). 

Ζ  απνζθξάγηζε  ησλ  πξνζθνξώλ  ζα  γίλεη   ζηα  Γξαθεία ηνπ Σνκέα Κεηαιιεπηηθνύ 

ρεδηαζκνύ & Απόδνζεο ηνπ Θιάδνπ Οξπρείσλ ηεο ΙΗΓΛΗΣΗΘΖ ΚΔΓΑΙΟΠΟΙΖ Α.Δ. ζηε 

Κεγαιόπνιε  ζηηο 21/08/2019 εκέξα ΣΕΣΑΡΣΗ θαη  ώξα 10:30  ελώπηνλ Δπηηξνπήο 

πνπ ζα ζπζηήζεη ε ΙΗΓΛΗΣΗΘΖ ΚΔΓΑΙΟΠΟΙΖ Α.Δ. Ζ ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ ζα είλαη  (6) 

κήλεο. 

 

Ζ πξνο δηαθήξπμε Παξνρή Τπεξεζίαο πεξηιακβάλεη: 

 Γηελέξγεηα θαη έιεγρν ηνπνγξαθηθώλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιε-

ζε ρσκαηνπξγηθώλ έξγσλ από αλαδόρνπο εξγνιαβηώλ κε επίγεηεο θαη ελαέξηεο απν-

ηππώζεηο 

 Δθηέιεζε ηνπνγξαθηθώλ απνηππώζεσλ ησλ κεηώπσλ ησλ Οξπρείσλ θαη επηκέηξεζε 

ησλ εμνξπζζόκελσλ καδώλ 

 Σνπνγξαθηθή ππνζηήξημε θαη εθηέιεζε ησλ ραξάμεσλ όισλ ησλ έξγσλ επζύλεο 

ηνπ Θιάδνπ 

 ύληαμε ηνπνγξαθηθώλ ραξηώλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ρώξνπο επζύλεο ηνπ Θιάδνπ  

 Έιεγρν ησλ κηθξνκεηαθηλήζεσλ ησλ πξαλώλ κε ρξήζε γεσδαηηηθνύ   ζηαζκνύ θαη 

δνξπθνξηθώλ δεθηώλ 
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Αξκόδηα Τπεξεζία ηεο ΙΗΓΛΗΣΗΘΖ ΚΔΓΑΙΟΠΟΙΖ Α.Δ. γηα θάζε ζέκα ζρεηηθό κε ην Γηα-

γσληζκό, είλαη ν Θιάδνο Οξπρείσλ ηεο ΙΗΓΛΗΣΗΘΖ ΚΔΓΑΙΟΠΟΙΖ Α.Δ., Σ.Θ. 22200 ΚΔ-

ΓΑΙΟΠΟΙΖ. Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηελ θα. ΠΑΛΣΟΤ ΑΘΖΛΑ, ηειεθσληθά (+30 

2791025045 εζση.33007) ή κε ηειεκνηνηππία (+30 2791024564). 

 

ην Γηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ όια ηα ελδηαθεξόκελα θπζηθά πξόζσπα ηα 

νπνία θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδώλ Γηπισκαηνύρνπ Σνπνγξάθνπ Κεραληθνύ ΠΔ θαη αληίζηνηρε 

άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο.  

Οη σο άλσ νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα έρνπλ εκπεηξία επηηπρνύο εθηέιεζεο ζπλαθώλ ή 

παξόκνησλ ππεξεζηώλ (πάζεο θύζεσο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο κεγάιεο θιίκαθαο) ηνπιά-

ρηζηνλ νθηώ  (8) κελώλ.   

 

Σα Σεύρε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 1 ησλ 

Όξσλ θαη Οδεγηώλ διαηίθενηαι δωρεάν μόνο ηλεκηρονικά μέζω ηης επίζημης 

ιζηοζελίδας (site) ηεο Δπηρείξεζεο: eprocurement.lignitiki-megalopolis.gr, όπνπ θαη ζα 

παξακείλνπλ αλεξηεκέλα κέρξη θαη ηρεις (3) μέρες πξηλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο π-

πνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

 

 

 

 

 


