
ΑΔΑ: 9ΒΜΠ46ΨΖ3Π-76Β

A/A Έργο, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Τίτλος, Πρωτόκολλο Φορέας Χρηματοδότηση Απόφαση

Αποφάσεις Πρακτικού   68/13-01-2021
A3. Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προϋπολογισμός Ποσό Περιγραφή

5 € 54.000,00 - Έγκριση80603, ΖΑΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διενέργεια υδρολογικής έρευνας 

για τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην υδρολογική λεκάνη 

Οχυρού Δήμου Κ. Νευροκοπίου, 136/2021

ΔΗΜΟΣ Κ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - 1ο και 2ο Πρακτικό 

Αξιολόγησης Υποψηφίων της 

υπ. αριθμ. 38793/04-12-2020 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 

τα οποία προτείνεται για τη 

Θέση 1 με την  ειδικότητα του 

Γεωλόγου με εξειδίκευση στην 

υδρομετρία και μοντελοποίηση 

επιφανειακών υδάτων) η 

επιλογή του/της με α.π. 

38793/08-12-2020 

υποψηφίου/ας, για τη Θέση 2 

με την ειδικότητα του  

Δασολόγου/Δασοπόνου ή 

Περιβαλλοντολόγου με 

εξειδίκευση σε θέματα GIS, 

παρόχθιων περιοχών και 

παρόχθιων πρωτοκόλλων η 

επιλογή του/της με α.π. 

39224/09-12-2020 

υποψηφίου/ας, για τη Θέση 3 

με την ειδικότητα του  

Δασολόγου/Δασοπόνου ή 

Περιβαλλοντολόγου με 

εξειδίκευση/επαγγελματική 

εμπειρία στην υδρομέτρηση 

και δειγματοληψία σε ρέματα 

και παρόχθιες περιοχές και την 

χρήση οπτικών παρόχθιων 

πρωτοκόλλων και δεικτών η 

επιλογή του/της με α.π. 

39255/08-12-2020 

υποψηφίου/ας και για τη Θέση 

4 με την ειδικότητα του 

Αγρονόμου Τοπογράφου 

Μηχανικού με 

εξειδίκευση/επαγγελματική 

εμπειρία σε θέματα 

Αποτύπωσης και Δημιουργίας 

Υποβάθρων Κτηματολογικών 

Χαρτών και Εφαρμογών 

Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών η επιλογή 

του/της με α.π. 40833/17-12-

2020 υποψηφίου/ας. Ως τόπος 

εκτέλεσης του έργου ορίζεται 

η περιοχή μελέτης (λεκάνη 

απορροής Οχυρού) πλησίον 

των εγκαταστάσεων του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην 

Πανεπιστημιούπολη Δράμας, 

αλλά και η δυνατότητα 

τηλεργασίας. Δεδομένου ότι 

υποβλήθηκε μόνο μία 

υποψηφιότητα για κάθε θέση, 

η οποία έγινε δεκτή, παρέλκει 

η αναγκαιότητα τήρησης 

προθεσμίας υποβολής 

ενστάσεων.
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