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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση βοηθητικής εργασίας μελέτης με τίτλο: 
«Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη 
δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των 
δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας περιόδου 2020-2021- 
Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων, κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής και 
μαζοπινάκων στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Ελαφοχωρίου – Πλαταμώνα – Διποτάμου - Δυσβάτου»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τον Π.Δ. 142/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ Α΄ 235), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει..
3. Τον Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α' 141) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.
4. Τον Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη  τα 
άρθρα 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 
την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

6. Τον Ν.4727/2020  (ΦΕΚ 184 Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Κεφάλαιο ΙΑ  
Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα Διαύγεια, άρθρα 75-83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

7. Το άρθρο 64 του  Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)  «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

8. Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 
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εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
9. Το Π.Δ. 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016).
10.Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
11.Την Υ.Α. 5143/2014 (ΦΕΚ Β' 3335) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης 

της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ», όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
πλέον σε 0,07%,  και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, 
κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, με καθαρή αξία άνω των χιλίων (1.000) 
ευρώ προ ΦΠΑ.

12.Την ΥΑ 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης»

13.Την Κ.Υ.Α.1191/14-3-2017 (ΦΕΚ Β’969/22-03-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 
350 του ν. 4412/2016.

13. Την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-2017 
«Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης»). 

14. Την απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. αρ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Β΄/07-06-2017), με θέμα: 
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους 
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

15.Το αρ. πρωτ. 74055/30-12-2019 έγγραφο - πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009435905) της Γενικής 
Δνσης Δασών & Αγρ. Υποθέσεων  της Α.Δ.Μ.Θ. με αίτηση ανάληψης πίστωσης.

16. Την με αρ. πρωτ. 224779/3007/10-1-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2020 της 
Α.Δ.Μ.-Θ. (ΑΔΑ:ΨΨΛΒ7ΛΒ-ΖΛ3) & ΑΔΑΜ : 21REQ009436073) με Κ.Α.Ε. 2016ΜΠΟ3100002 της ΣΑΜΠ 031

17.Τις διατάξεις του Ν.4824/2021 (ΦΕΚ 156/Α’/2021) για την κύρωση της από 13/08/2021 (ΦΕΚ 
143/Α’/2021) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) με θέμα «Έκτακτα μέτρα για την 
αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη 
των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» με την οποία 
ορίστηκε η κάθετη οργάνωση και υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ.

18.Την πραγματοποιηθείσα έρευνα του Τμήματος Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών της υπηρεσίας μας
19.Την υπ. αριθ. 280989/8738/12-10-2021 απάντηση του Τ.Σ. Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Καβάλας
20. Τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για την «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου 

ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής 
προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής 
ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας περιόδου 2020-2021- Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών 
δεδομένων, κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής και μαζοπινάκων στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα 
Ελαφοχωρίου – Πλαταμώνα – Διποτάμου - Δυσβάτου», εγκρινόμενες με την παρούσα.

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την  ανάθεση βοηθητικής εργασίας μελέτης με τίτλο «Δράσεις προσδιορισμού 
και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, 
μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών 
εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας περιόδου 2020-2021- Υπολογισμός ογκομετρικών 
και προσαυξητικών δεδομένων, κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής και μαζοπινάκων στο Δημόσιο Δασικό 
Σύμπλεγμα Ελαφοχωρίου – Πλαταμώνα – Διποτάμου - Δυσβάτου»

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έξι [6] μήνες από την υπογραφή της.
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Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (13.709,68 € άνευ Φ.Π.Α.)

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έκδοση και 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου 

ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας 

και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του 

Δασαρχείου Καβάλας περιόδου 2020-2021 - Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων, 

κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής και μαζοπινάκων στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Ελαφοχωρίου – Πλαταμώνα 

– Διποτάμου - Δυσβάτου»

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι και 
παράλληλα να αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. 

CPV: 77231300-1

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει εις διπλούν: 

Α) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, με τα ακόλουθα:

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, δίχως 
να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα κάτωθι:

α) Δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, για 
τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, περί κριτηρίων 
επιλογής και 77 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

γ) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο από την ημέρα υποβολής  της και για δώδεκα 
[12] ημερολογιακούς μήνες .

δ) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2) Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) θα ζητηθεί η προσκόμιση 
των αντίστοιχων Δικαιολογητικών εντός τριών ημερών μόνο από τον προσφέροντα που υπέβαλε την 
οικονομικότερη προσφορά και πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης,  και συγκεκριμένα:

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους - στην περίπτωση νομικών 
προσώπων αφορά τα φυσικά πρόσωπα της παρ.Α.1α 
(εναλλακτικά  δυνατή είναι η κατάθεση επικαιροποιημένης Υπεύθυνη δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986- για τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 79Α 
του ν.4412/2016),

β) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Εάν ο οικονομικός 
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, 
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μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, 
το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή 
χώρας «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» (άρθρο 73 παρ.4 περ. β ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει). Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, 
τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό  ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το 
Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι 
μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

δ) Για τις περιπτώσεις (α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η) επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού (παρ. 4 άρθρου 73 περ. α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η του 
Ν.4412/2016). 

ε) Για την περίπτωση θ’ (παρ. 4 άρθρου 73 του Ν.4412/2016), πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής «Πιστοποιητικό 
Πειθαρχικού Ελέγχου Μέλους». Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, 
προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.(όταν αυτό έχει 
πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε 
πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα 
από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, 
υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα 
μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν 
έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα (παρ. 4 άρθρου 73 του Ν.4412/2016). 

στ) Yπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την 
κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ποινή του 
αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

ζ) Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εν ισχύ (Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών).

η) Σχετική εκτύπωση από το μητρώο της επιχείρησης στην Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
(taxisnet).

θ) Λοιπά δικαιολογητικά -νομιμοποιητικά έγγραφα και μόνο για τα νομικά πρόσωπα- 
τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 
σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα και η τήρηση των απαιτήσεων της κατά 
περίπτωση εφαρμοστέας νομοθεσίας. 
Συγκεκριμένα απαιτούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν :
- η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
- το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό,
- το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της απευθείας 
ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης,
- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

i) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 
Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρείες και για όσα νομικά πρόσωπα έχουν 
υποχρέωση ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ ως ακολούθως:

α. Πιστοποιητικό ισχύουσας/αναλυτικής νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ- με ημερομηνία έκδοσης 
εντός τελευταίων τριάντα εργάσιμων ημερών
β. Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ στο οποίο θα αναφέρονται τα σχετικά με την σύσταση στοιχεία και 
τις τυχόν μεταβολές- με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου
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ii) 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 (Υ.Δ.) του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 
τους.

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα.

• Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και

• Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε απλή φωτοτυπία εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω δικαιολογητικά αποστέλλονται επιπλέον και σε ηλεκτρονική μορφή στο email 
του Δασαρχείου Καβάλας: das-kav@damt.gov.gr

Β) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς

Εντός του εν λόγω φακέλου θα περιέχεται:

 Οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Ι, ως ρητά ορίζονται σε αυτό.

Γ) Χωριστό σφραγισμένο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης το οποίο θα πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο και να φέρει σφραγίδα 
της επιχείρησης.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 
καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην 
προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Προσφορά που θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% 
(………………..€), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επισημαίνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, για την περίπτωση των νομικών προσώπων υπογράφονται από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 Α του ν.4412/2016 και 
φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά από αυτήν της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

    Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του 
νόμιμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς, στην ελληνική 
γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, από την 29/10/2021 και ώρα 8:00 π.μ. μέχρι την 5/11/2021 και ώρα 
15:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις υποβολής προσφορών πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία του Δασαρχείου Καβάλας, οδός 
Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ.65404, ΚΑΒΑΛΑ, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα υποβολής 
προσφορών που αναφέρεται στην παρούσα. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσμη και επιστρέφεται.
      Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου της 
Υπηρεσίας. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη, σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
υποβολής των προσφορών.
    Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
τηλέφωνο 2313309944, -9949 (για τεχνικά θέματα) & στο τηλέφωνο 2313309945 (για λοιπά θέματα).
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ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

       Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται ο φάκελος των Δικαιολογητικών συμμετοχής, 
ήτοι η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και των λοιπών δικαιολογητικών. Κατόπιν, αξιολογείται 
ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, εφόσον απαιτείται και με τη συνδρομή υπηρεσιακών παραγόντων της 
υπηρεσίας με ειδικές γνώσεις επί του αντικειμένου της σύμβασης.
      Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των 
Φακέλων των Οικονομικών Προσφορών όπου και θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές με φθίνουσα 
σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

      Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώνει 
κάθε φορά την παραλαβή των υπηρεσιών και υλικών.
        Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και τους ειδικότερους όρους της σύμβασης.

    Με εντολή Σ.Α.Δ.Μ.Θ.
                                                                                           Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

         ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
                                                                                                   Δασολόγος με Α΄ βαθμό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει:
Υπολογισμό ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων με κατάρτιση Πινάκων Ογκομέτρησης (Π.Ο.), 
κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής και μαζοπινάκων στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Ελαφοχωρίου – Πλαταμώνα 
– Διποτάμου – Δυσβάτου, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Καβάλας.
2. Ο ανάδοχος θα προβεί στον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της τρέχουσας προσαύξησης 
δοκιμαστικών κορμών και  κατάρτιση μαζοπινάκων με ανάπτυξη των παρακάτω διαδικασιών και στατιστικών 
παραμέτρων και επεξεργασιών:
• Κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής Συστάδας (Φ.Π.Σ.) 
• Κατάρτιση Πινάκων Γενικής & Ειδικής Περιγραφής του δάσους 
• Κατάρτιση Πινάκων επιφανειών ανά Δημοτικό Διαμέρισμα ή Τοπική Κοινότητα εφόσον είναι εφικτό 
δημογραφικά και διαχειριστικά, ανά διαχειριστικές κλάσεις και συνολικά στο πλαίσιο της διαδικασίας 
σύνταξης οικείας Διαχειριστικής Μελέτης (Δ.Μ.). 

Το κόστος της εργασίας αυτής υπολογίστηκε με βάση την ισχύουσα σήμερα ανάλυση τιμών των βασικών 
τιμών έργων και εργασιών, αφού εκτιμήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων και ο μ.ο. εργασίας, παράμετροι 
που λεκτέον ότι συνθέτουν μια «κατ’ αποκοπή» βοηθητική εργασία και θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα του 
φακέλου του έργου.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι όλα τα παραπάνω αλλά και τα εν συνεχεία αναφερόμενα αλλά και οι πάσης 
φύσεως απαιτούμενες και αναγκαίες τροποποιήσεις χάριν της πληρότητας, λειτουργικότητας και 
δυνατότητας απρόσκοπτης αξιοποίησης των δεδομένων υπό το πνεύμα των ισχυόντων διαχειριστικών αρχών 
και πρακτικών είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Για να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και άρα την 
αναγκαία εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, απαιτείται να ισχύουν 
τα κάτωθι: 
(α) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει για την προκηρυσσόμενη βοηθητική εργασία μελέτης κατηγορίας 
24, Δασικές μελέτες, τάξης πτυχίου Β' και άνω, τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας.
(β) Κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  πρέπει έχει εκπονήσει και ολοκληρώσει εντός της 
τελευταίας δεκαετίας (ημερολογιακό έτος 2011 και έκτοτε), τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις συναφούς 
αντικειμένου.
(γ) Για τις συμβάσεις συναφούς αντικειμένου που θα δηλωθούν, θα πρέπει υποχρεωτικά να ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
(i) σε τουλάχιστον μία από αυτές ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να είναι ανάδοχος σε ποσοστό 100%.
(ii) σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, σε τουλάχιστον μία από αυτές ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 
είναι ανάδοχος σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.
(iii) το ύψος της αμοιβής (άνευ ΦΠΑ) τουλάχιστον μίας από τις συμβάσεις συναφούς αντικειμένου θα πρέπει 
να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 8.000 €.

Ως συμβάσεις συναφούς αντικειμένου ορίζονται οι Μελέτες Διαχείρισης Δασών, τα Διαχειριστικά Σχέδια 
5ετούς ή 10ετούς ισχύος, οι εργασίες Υπολογισμού Δασοαποδοτικών προτύπων με κατάρτιση Φύλλων 
Περιγραφής Συστάδων και Πινάκων Περιγραφής Δάσους και οι Πίνακες Υλοτομίας, σε κάθε περίπτωση 
δε οι σχετικές επικαλούμενες συμβάσεις θα έχουν ενσωματωμένα όλα τα δεδομένα του αντικειμένου της 
παρούσας διακήρυξης. Οι εργασίες Λήψεις Δοκιμαστικών Επιφανειών δεν θεωρούνται συναφείς υπηρεσίες.
Ολοκληρωμένες θεωρούνται μόνον οι συμβάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης ή παραλαβής 
του εργοδότη της εκάστοτε σύμβασης μετά το 2011 και έκτοτε. Δεν συνυπολογίζονται ως υλοποιηθείσες οι 
συμβάσεις για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος κηρύχθηκε έκπτωτος.

Διευκρινίζεται ότι για τα διαγωνιζόμενα νομικά πρόσωπα την παραπάνω εμπειρία δύναται να την κατέχουν 
και άτομο ή άτομα που σχετίζονται άμεσα με τα νομικά πρόσωπα (πρέπει δηλαδή να είναι εταίροι ή υπάλληλοι 
του νομικού προσώπου) αρκεί να δηλώνονται στην ομάδα έργου.
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Γ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους και περαιτέρω αυτοί που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε [5%] τοις εκατό επί 
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Αυτή εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61791035cb6ed9b031953dee στις 27/10/21 12:48
9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΙΙ.1.  Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγούμενο από την Αναθέτουσα 
Αρχή έντυπο Οικονομική Προσφοράς, το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη 
τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης, ολογράφως και αριθμητικώς.
Επισημαίνεται ότι:
α) η ολόγραφη αναγραφή υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής
β) αποκλείονται προσφορές που δεν αναγράφουν ολογράφως και αριθμητικώς τη συνολική προσφερόμενη 
τιμή 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων 
που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά 
σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η αρμόδια Επιτροπή διορθώνει τα σφάλματα 
και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.

Οι ως άνω οικονομικές προσφορές για σύμβαση του παρόντος αντικειμένου σύμβασης κρίνονται ως 
παραδεκτές, άλλως απορρίπτονται, εφόσον:
α) Είναι συνταγμένες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και
β) Δεν υπερβαίνουν την προεκτιμώμενη αμοιβή.

ΙΙ.2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Η Επιχείρηση με την επωνυμία ………………… ...... που εκπροσωπείται από τον/την 
................................... καταθέτει την οικονομική προσφορά της, αποδεχόμενη πλήρως τους όρους της 
αριθ.:  ………………………………….. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της σύμβασης: 
«Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη 
δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των 
δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας περιόδου 2020-2021- 
Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων, κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής και 
μαζοπινάκων στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Ελαφοχωρίου – Πλαταμώνα – Διποτάμου - Δυσβάτου»

Είδος δαπάνης Προεκτιμώμενη 
αμοιβή σε € 

Προσφερόμενη τιμή 
σε €

Προσφερόμενη τιμή με 
Φ.Π.Α. ολογράφως

………………………………. 13.709,68€ ……………………. €

Φ.Π.Α. (24%) 3.290,32€ ……………………. €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.000,00€ ……………………. €

Η προσφορά μου ισχύει για 365 ημέρες.
(Ημερομηνία): .........../.........../2021
(Ο Προσφέρων)

........................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
«Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη 
δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των 
δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας περιόδου 2020-2021- 
Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων, κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής και 
μαζοπινάκων στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Ελαφοχωρίου – Πλαταμώνα – Διποτάμου - Δυσβάτου»

Το κάτωθι πινάκιο αμοιβής βασίζεται:

1.Στο τιμολόγιο των διαχειριστικών μελετών με βάση την υπ΄ αριθ. 74579/3022/11-7-91 απόφαση Υπ. 
Γεωργίας και τις τιμές του 3ου τριμήνου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Τιμές 
σύμφωνα με 3ο τρίμηνο 2012)

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΩΝA/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € Επιβαρ. 

(καταγγελία 
σύμβασης+ 

υπερεργασία) 
%

€ Πακέτο 
ασφαλιστικής 

κάλυψης %

€

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ €

1 Εργάτης 
ανειδίκευτος 
(ΑΤΕΟ 111)

60,47 13,58% 8,21 65,891 % 41,50 113,05

2 Χειριστής 
ελαφρού 

μηχανήματος 
(ΑΤΕΟ 115)

107,44 14,99% 16,11 31,21% 34,93 163,63

 Δασολόγος
3 Εργασία Γ 

ραφείου 
(ΑΤΕΟ 

115X1,1)

118,18 14,99% 17,72 31,21% 38,42 179,99

4 Εργασία 
Υπαίθρου ( 

Εργασία 
Γραφ. X 1,55)

183,18 14,99% 27,46 31,21% 59,56 278,98

 Τεχνολόγος Δασοπονίας

5 Εργασία Γ 
ραφείου 
(ΑΤΕΟ 

115X0,9)

96,70 14,99% 14,50 31,21% 31,44 147,26

6 Εργασία 
Υπαίθρου ( 

Εργασία 
Γραφ. X 1,55)

149,89 14,99% 22,47 31,21% 48,73 228,26

 Βοηθητικό Προσωπικό (Σχεδιαστής)
7 Εργασία Γ 

ραφείου 
(ΑΤΕΟ 

115X0,9)

96,70 14,99% 14,50 31,21% 31,44 147,26
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Άρθρο 5: Ειδική μελέτη διαχείρισης

Εργασία Υπαίθρου: Τύπος Υπολογισμού Τιμή Μονάδας / στρέμμα
Δασολόγου Ημερήσια Δαπάνη / 1050 0,266
Τεχνολόγου Δασοπονίας Ημερήσια Δαπάνη / 2100 0,109
Εργάτη Χειρονάκτη Ημερήσια Δαπάνη / 1050 0,107
Μερικό Σύνολο 0,482
Λοιπά
Γενικά έξοδα 18% 0,087
Σύνολο 0,568

Τιμές Εφαρμογής / στρέμμα

Ι. Σε δάσος σπερμοφυές και 
διφυές Το 100% της τιμής μονάδας 0,568

ΙΙ. Σπερμοφυές δάσος όπου 
συντάσσεται και διάγραμμα 
συστάδας 1:5000

Τιμή εφαρμογής / στρέμμα 
(το 150% της περίπτωσης I)

0,852

ΙΙΙ. Δασοσκεπής έκταση 
πρεμνοφυούς δάσους 

Τιμή εφαρμογής (το 65% της περίπτωσης I)
 0,369

ΙV. Μερικώς δασοσκεπείς και 
λοιπές εκτάσεις <10 στρ Τιμή εφαρμογής (το 25% της περίπτωσης I) 0,142

ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Διαχειριστικών μελετών βάση της υπ΄αριθμ. 74579/3022/11-7-91 απόφαση Υπ. Γεωργίας και τις τιμές του 
4ου τριμήνου 2012.

ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
(με τιμές Δ΄ τριμήνου 2012)

Αμοιβή (€)Α/α Είδος Εργασιών Άρθρο 
Τιμολογίου Ποσότητες 

εργασιών 
(στρ.)

Τιμή 
μονάδας (€) Μερική Ολική

Ειδική μελέτη και διαχείριση του 
δάσους 5
Ι. Σε δάσος σπερμοφυές και διφυές 5/Ι 0 0,568 0,00  
ΙΙ. Σπερμοφυές δάσος όπου 
συντάσσεται και διάγραμμα συστάδας 
1:5000 5/ΙΙ 0 0,852 0,00  
ΙΙΙ. Δασοσκεπής έκταση πρεμνοφυούς 
δάσους 5/ΙΙΙ 36.000 0,369 13.284,00  
ΙV. Μερικώς δασοσκεπείς και λοιπές 
εκτάσεις κάτω από 10 στρ 5/ΙV 44.375 0,142 6.301,25

5

Σύνολο άρθρου (5)  19.585,25

Α/α Είδος Εργασιών  Αμοιβή (€)

1 Ειδική μελέτη και διαχείριση του δάσους  19.585,25
3 ΣΥΝΟΛΟ Α  19.585,25

4

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 30% ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ

ΛΗΜΜΑΤΟΣ
-5.875,58

6 ΣΥΝΟΛΟ Β 13.709,68
7 ΦΠΑ 24% 3.290,32
8 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.000,00
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