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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
&ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  
  
  
  Δράμα,  30 Σεπτεμβρίου 2021
  Αριθ. Πρωτ.: 

Τμήμα:
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδ.:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ε-mail:

Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
Δράμα
66133
Δημητριάδου Σταυρούλα
2313309883
2521057705
das-dra@damt.gov.gr

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Κοιν.: Δ/νση Δασών Ν. Δράμας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Δασαρχείο Δράμας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν προσφορά, για 
την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, της υπηρεσίας «Συλλογής 
κώνων και σπόρων Δασοπονικών Ειδών περιοχής Δασαρχείου Δράμας, έτους 2021» συνολικού 
προϋπολογισμού 5.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν μετά από την με αριθ. 213656/22-09-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης 
Δασών Δράμας (ΑΔΑ: 6ΛΝΞΟΡ1Υ-ΨΒ2) και σύμφωνα με την σχετική μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθ.  181659/24-8-2021 (ΑΔΑ: Ψ443ΟΡ1Υ-ΛΞΦ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας και θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις  20/11/2021.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 11/10/2021 και ώρα 15.00.  Η 
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επομένη από την καταληκτική ημερομηνία προσφορών. 

Οι οικονομικές προσφορές κατατίθενται στο Δασαρχείο Δράμας, είτε αυτοπροσώπως είτε με 
κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο das-dra@damt.gov.gr),                                    
οι οποίες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία μας έως την ανωτέρω ημερομηνία και 
ώρα.

To έργο θα εκτελεστεί από το Δασαρχείο Δράμας σύμφωνα με την 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/39571/1236/22-4-2021, εγκεκριμένη πίστωση του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 
Ταμείου, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων και ειδικότερα των 
άρθρων 116 και 117 του Ν. 4412/16 (Α147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» για τις εργασίες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν: Φυσικά ή 
Νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δασολόγου ή Δασοπόνου. 
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Ο προσφέρων φορέας θα πρέπει να υποβάλλει, μαζί με την οικονομική προσφορά, τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των σχετικών άρθρων 
του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν και συγκεκριμένα: 

1. «Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση» από την αρμόδια δικαστική αρχή, το 
οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. α) για το φυσικό πρόσωπο 
(ατομική επιχείρηση), β) για τον διαχειριστή για εταιρίες E.Π.E., O.E., E.E., I.K.E., 
γ) για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ. Σ. για εταιρία Α.Ε. και δ) για όλα τα 
μέλη του Δ. Σ. για Συνεταιρισμούς.

2. «Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο» από την Α.Α.Δ.Ε. «για κάθε νόμιμη 
χρήση εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου», το οποίο είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής του, αλλιώς στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα: 
α) «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας» από τον Ε.Φ.Κ.Α. «για συμμετοχή σε 
δημοπρασίες» που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, αλλιώς στην περίπτωση που 
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι «δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης».

4. «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης  καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα. 

5. «Γενικό Πιστοποιητικό» του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο προκύπτει ότι «το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων», το οποίο έχει εκδοθεί έως 
τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

6. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε. όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, για την απόδειξη της μη 
αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση  ότι «δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού για τις περιπτώσεις 
α΄, γ΄, δ΄, έ, στ΄, ζ, η΄και θ΄, της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016». 
Ειδικότερα για τους Δασολόγους για την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016», προσκομίζεται πιστοποιητικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., περί μη διάπραξης 
παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι «δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016». 

9. «Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εγγραφής» στο οικείο επαγγελματικό μητρώο για την απόδειξη 
της άσκησης συναφούς δραστηριότητας με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, 
εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση 
υπηρεσία, το οποίο γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, 
φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

10. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Δασολόγου ή 
Δασοπόνου, προσκομίζουν:
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α) «Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Δασολόγου» (Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων 
Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου)  
ή 

β)  «Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Δασοπόνου». 

11. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης ειδικότερα:
Α) Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται 
υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 
στο ΓΕΜΗ: 

α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό «Πιστοποιητικό 
Ισχύουσας Εκπροσώπησης» του Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  
β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
υποβάλλει «Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών» του Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Β) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (http://www.damt.gov.gr/) και θα αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Δασαρχείου Δράμας. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπαλλήλους Αρναούτογλου Γεωργία, Δημητριάδου 
Σταυρούλα και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δασοτεχνικών Έργων Κωνσταντινίδη Παντελή, στα 
τηλ.: 231330-9894/9883 & 9895 αντίστοιχα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα
1) 1. Παράρτημα Α. Αναλυτική Περιγραφή

2. Παράρτημα Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

                                       Ε.Σ.Α.Δ.Μ.-Θ.
                         Ο Αναπληρωτής  Δασάρχης

                              Δρ. Νικόλαος Κόντος
                             Δασολόγος με Α βαθμό
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