
 

 

 

       

 

 
 

      ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία :  

« Βελτίωση συνθηκών πυροπροστασίας  

                    και  ανόρθωση αλσών οικισμών ΄΄Κυψέλης ΄΄, ΄΄Ν. Αμισσού΄΄ και ΄΄Διομήδειας΄΄ 

 Ν. Ξάνθης»  . 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Δασαρχείο Ξάνθης 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).  

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 
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» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΞΑΝΘΗΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 

          Ξάνθη  08-12-2021 
Αριθ. Πρωτ.: 303078 

 
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
  
 Κοιν. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
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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. 
14. 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»).  

       15. 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». 

16. Τη Μελέτη του Δασαρχείου Ξάνθης «Βελτίωση συνθηκών πυροπροστασίας  και  ανόρθωση αλσών   

οικισμών΄΄Κυψέλης ΄΄, ΄΄Ν. Αμισσού΄΄ και ΄΄Διομήδειας΄΄ Ν. Ξάνθης    που εγκρίθηκε με την υπ' 

αρίθμ. πρωτ.  285630/24-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΘΙΟΡ1Υ-0ΕΜ)   Απόφαση του Εκτελούντα καθήκοντα Δ/ντή 

Δασών Ξάνθης.                              Ν.Ξάνθης . 

17.Το αρ. πρωτ. 10595/2 Noεμβρίου 2020 έγγραφο-Υποβολή προγράμματος εκτέλεσης Δασικών 
Έργων  και εργασιών οικονομικού έτους 2021  Δασαρχείου Ξάνθης (πρωτογενές αίτημα :ΑΔΑΜ:  
21REQ009688769 2021-12-08)     

18. Την υπ' αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/41913/1300/28-06-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ724653Π8-ΚΨ5) Απόφαση τoυ 
Υπηρεσιακού Γραμματέα Περιβάλλοντος & Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «1η 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου 
πληρωμών της 

ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021.  

19. Tην υπ΄αρ. 149142/21-07-2021 Απόφαση ΄΄1η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2021.  

(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΔΑΜ :21REQ009688933 2021-12-08). 

  20.Τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν  για την «Βελτίωση συνθηκών πυροπροστασίας  

και    ανόρθωση αλσών    οικισμών΄΄Κυψέλης ΄΄, ΄΄Ν. Αμισσού΄΄ και ΄΄Διομήδειας΄΄ Ν. Ξάνθης  »    

   

                                                                                          Ανακοινώνει ότι: 

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, για την υπηρεσία  

        «Βελτίωση συνθηκών πυροπροστασίας  και  ανόρθωση αλσών   οικισμών΄΄Κυψέλης                      

                       ‘’Ν. Αμισσού ΄΄ και ΄΄Διομήδειας΄΄ Ν. Ξάνθης ΄΄». 

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

  Η Σύμβαση  που θα υπογραφεί  θα έχει  διάρκεια 3 μήνες από την υπογραφή της. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης (και για τα δύο μηχανήματα) ανέρχεται στο ποσό 

των  19.683,66 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ( 15.873,92 € άνευ Φ.Π.Α.) 

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 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 « Βελτίωση συνθηκών πυροπροστασίας  

          και  ανόρθωση αλσών οικισμών ΄΄Κυψέλης ΄΄, ΄΄Ν. Αμισσού΄΄ και ΄΄Διομήδειας΄΄ Ν. Ξάνθης»   

               (CPV:  77200000-2   Δασοκομικές εργασίες).  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι και 
παράλληλα να αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.  
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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 υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ.1 του 
ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα 
 (αφορά στα φυσικά πρόσωπα- μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα: 
 1) στις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, τους διαχειριστές,  
 2) στις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,  
 3) στους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  
 4) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
 
β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος (άρθρο 73 παρ.2 ν.4412/2016 όπως  ισχύει ). 
 
γ) Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν 
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης (ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, αλλά τηρεί τους όρους αυτής) και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (άρθρο 73 παρ.4 
περ.β ν.4412/2016 όπως  ισχύει ). 

 
δ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 ν.4412/2016). 
 
ε) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο από την ημέρα υποβολής της και για   
    180 ημέρες. 
 
στ) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
2) Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση 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 όπως ισχύει έως σήμερα- 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,  
 
γ)Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο σε  ισχύ. 
 
δ) Σχετική εκτύπωση της καρτέλας ΄΄ Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης‘’από την ηλεκτρονική    
   πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  (taxisnet). 
 
ε) 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. 
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία.  

Συγκεκριμένα απαιτούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν : 
- η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,  
- το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό, 
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- το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της 
απευθείας ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής), 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.),  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 (30) 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 
 
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 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 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 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 Ξάνθης (Τμήμα Έργων), tede-xan@damt.gov.gr. 
 
 

Β)  Χωριστό Σφραγισμένο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς 

 
   O φάκελος ΄΄Οικονομικής Προσφοράς΄΄ περιλαμβάνει το έντυπο οικονομικής προσφοράς στο 
οποίο αναγράφονται (όπως και στον φάκελo) τα στοιχεία του προσφέροντος και η προσφερόμενη 
έκπτωση. 

   Oι συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την 
προσφερόμενη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της σύμβασης (υπηρεσίας 
παροχής των συγκεκριμένων εργασιών).  

   Το ποσοστό έκπτωσης επι του προϋπολογισμού , μπορεί να εκφράζεται μέχρι το  δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο.  

Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο συνολικό ποσό 
χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 15.873,92 € και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση 
που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή , η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα 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 
νομίμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς, στην ελληνική 
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γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, από την Πέμπτη 09-12-2021 και ώρα 07:00 π.μ ως την 
Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.  

Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στο Δασαρχείο Ξάνθης (Αδριανουπόλεως 4, Τ.Κ. 67 133, Ξάνθη), 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. 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία λήξης , στις 16 Δεκεμβρίου 2021 
και ώρα  

10 :00 π.μ 

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. 

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 τον επόπτη εργασιών που ορίζεται από την 
Υπηρεσία  ή από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια τριών (3) μηνών από την 
επομένη της υπογραφής της σύμβασης.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της 
Α.Δ.Μακεδονίας –Θράκης (http:// damt.gov.gr. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ.Τσολακίδη 
Θεόδωρο (email: tede-xan@damt.gov.gr-τηλ.:2313309009)  και την κα Βαλικάκη Μαρία (τηλ, 
2313309010)  

                                                                                ΑΡΘΡΟ  6ο  

                                                   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 Το Π.Δ. 541/1978 όπως ισχύει σήμερα. 

 To Π.Δ 437/81 όπως ισχύει, σήμερα. 
 Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει. 

 Ο Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει. 
  Ο Ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 
άλλες      

        διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει. 

 Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις». 

   Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση 
των κλειστών επαγγελμάτων». 

 Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για 
τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή 
την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

 Ο Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 
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 Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

 Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το 
άρθρο 1 αυτού. 

  Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

 Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 

 Ο Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι 
κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

 Ο Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
          Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" (Α' 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη  τα άρθρα 

118   και   120 αυτού,   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». 

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

 Τα άρθρα του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων» 

 
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 
(Νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, ισχύουν και 
υπερτερούν της παρούσας πρόσκλησης. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της 
πρόσκλησης μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία 

 
  ΑΡΘΡΟ 7ο 
                                              ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

                          Α.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της 
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των  όρων  της  
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 8.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,(οικονομικοί φορείς) ή ενώσεις αυτών που  είναι 
εγκατεστημένοι σε: 
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α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων  

και 

 

                               1. είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π)  για έργα κατηγορίας      
ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένοι με Δασολόγους ή  Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ (άρθρο 7 π.δ   146/88) ή  

            2. είναι εργολήπτες κάτοχοι ειδικού πτυχίου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων      

               (Ε.Δ.Δ.Ε) Α΄και β΄τάξης (άρθρο 16 Π.Δ 437/81 όπως ισχύει) 

 Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των  παρ. 8.4 και 8.5   ( Καταλληλότητα για άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας & Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα ) της παρούσας  

  

 8.2    Έκαστος Οικονομικός Φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 8.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 

 

 8.4    Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

                Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εκτός των Δασοπόνων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤΕΕ και να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σ΄ αυτό. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασης 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο παράρτημα ΧΙ του προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016.  

Εφόσον απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς  να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του έν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

  

             8.5   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

                   Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης         

                                                   σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

 
 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού κλάδου Δασολόγων που να ασκεί το επάγγελμα του Δασολόγου 

τουλάχιστον 8 (οκτώ) έτη, ή 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 61b08c8d4544f5a995e030db στις08/12/21 14:33





 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δασοπόνου που να ασκεί το επάγγελμα του Δασοπόνου τουλάχιστον 8 (οκτώ)έτη 

 Να έχει αποδεδειγμένα αναλάβει την υλοποίηση παρόμοιων εργασιών τουλάχιστον μία (1) φορά την 
προηγούμενη οκταετία. 

 
        ΑΡΘΡΟ 9ο 

        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η προσφορά θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ( 
επί τοις %) θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία.Σε 
περίπτωση που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                   Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
του μεγαλύτερου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. 

ΆΡΘΡΟ 10Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές για όλους  όσους  έχουν  λάβει  μέρος  στο  διαγωνισμό  δεσμεύουν  τους 
συμμετέχοντες για τέσσερις (4 μήνες) από την ημέρα του διαγωνισμού. Η παράταση της ισχύος 
της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
την προβλεπόμενη από  τα έγγραφα της σύμβασης  αρχική  διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της  προσφοράς,  τα 
αποτελέσματα της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί  φoρείς που  συμμετέχουν στη  διαδικασία μπορούν να  
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  
περίπτωση,  η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φoρείς. 

             ΑΡΘΡΟ 11Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ           

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, μπορεί 
να γίνεται κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που 
θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2.Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης,θέτοντάς του προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα 
με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

            Άρθρο 12ο 
Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης – Επιτροπή παραλαβής 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  και  
τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται  η  διάρκεια  τριών (3) μηνών  από  την  
επομένη  ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβλεπόμενων από την σύμβαση 

υποχρεώσεων που θα του ζητηθούν. 
Ο κάθε ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το Παράρτημα Α, με τη θέση ευθύνης , 

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και την συναφθείσα σύμβαση. 
Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 206, 208, 209 του Ν.4412/2016. 
Η παραλαβή θα γίνει από την προβλεπόμενη επιτροπή σύμφωνα με το  άρθρο  221  του 

Ν.4412/2016. 
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                             Άρθρο 13ο 
Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει και το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των εργασιών. 
Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') 

• Καθώς και οποιαδήποτε κράτηση υπερ τρίτων προκύψει κατά την πληρωμή της εργασίας . Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ 20%. 

• Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
• Κάθε νόμιμη κράτηση που προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

                                                                  Ξάνθη, Δεκέμβριος 2021 

                             Ο Συντάκτης 
                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                    Τσολακίδης Θεόδωρος               Ο Δασάρχης Ξάνθης 
                               Γεωτεχνικός-Δασολόγος    
 με Α΄βαθμό  
                                                                                                        Μήλιος  Χρήστος 

            Γεωτεχνικός-Δασολόγος 
   με Α΄βαθμό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Σκοπός της σύμβασης είναι : α) η κοπή όλων των ξερών ιστάμενων δένδρων Πεύκης καθώς και η 

διαχείριση των υπόλοιπων υλοτομίας σε όλη την έκταση των τριών δασυλλίων , β) η  κοπή σε 

κορμοτεμάχια-αποκλάδωση των κατακείμενων δένδρων και η συγκέντρωσή τους  καθώς και ο θρυμματισμός 

των υπολειμμάτων<= 10 εκατ. ,  σύμφωνα με τη μελέτη καθώς γ)και ο καθαρισμός της υποβλάστησης που 

βρίσκεται κατωθι των χαμηλών κλάδων των πεύκων συνεχόμενα, σε θέσεις που θα υποδείξει ο επόπτης 

εργασιών και ο θρυμματισμός των ξυλωδών υπολειμμάτων που θα προκύψουν σύμφωνα με τη μελέτη και τις 

υποδείξεις του επόπτη εργασιών. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών αντιπυρικής         προστασίας 

και ανόρθωσης τριών δασυλλίων συνολικής έκτασης 120 στρεμμάτων τα οποία φύονται 

παραπλεύρως των οικισμων΄΄Κυψέλης΄΄, ΄΄Ν. Αμισσού΄΄ και ΄΄Διομήδειας΄΄ στην Δυτική & Κεντρική 

πεδινή περιοχή  του Ν. Ξάνθης,όπως ορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 221 

του Ν.4412/2016 και με τις οδηγίες του επόπτη και του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. 

Αφορά την εκτέλεση, με συνεργείο ειδικευμένων εργατών, που συγκροτούνται με μέριμνα του 

αναδόχου, των  εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο1(Σκοπός της Σύμβασης) 

Τεχνική εκτέλεσης των εργασιών. 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της εφαρμοσμένης δασοκομικής επιστήμης  
υπό την επίβλεψη της επιτροπής παρακολούθησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να δώσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές 
οδηγίες στο εργατικό του προσωπικό προκειμένου να εκτελέσουν τις εργασίες με επιμέλεια. 

Το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται με μέριμνα του αναδόχου θα είναι της απόλυτης έγκρισης της 
Υπηρεσίας. Η τεχνική του κατάρτιση και η απόδοσή του θα ελέγχονται από την επιτροπή 
παρακολούθησης και τον επόπτη , οι οποίοι σε περίπτωση ακαταλληλότητας θα επιβάλλουν την 
αντικατάστασή του. 

 Θα προτιμούνται πάντως άτομα με πείρα, που να έχουν απασχοληθεί σε αντίστοιχες εργασίες στο 
παρελθόν και να είναι εξακριβωμένη η ποιότητα της εργασίας τους. 

        Τα άτομα που θα εργάζονται θα είναι προσωπικό του αναδόχου και σε καμία περίπτωση δεν 
αποκτούν κανενός είδους εργασιακή σχέση με το Δημόσιο. 

Ώρες εργασίας 7:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. όλες τις ημέρες εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. 
 

2.2 Χρονική διάρκεια των εργασιών 

Η εκτέλεση των εργασιών θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών (3) μηνών. 

Συνολική προεκτιμώμενη αξία των εργασιών 

 Η εκτιμηθείσα αξία των εργασιών ανέρχεται σε 19.683,66 € (με ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει τη 

συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των εργασιών που αναφέρονται στον προύπολογισμό της 

εγκεκριμένης μελέτης (αρ.πρωτ 285630/24-11-2021)Δ/νσης Δασών Ξάνθης. 
 

3.    Επισημάνσεις για το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτέλεσης των εργασιών 

 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
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κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 
305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).  

 

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τόσο απέναντι της υπηρεσίας όσο και του προσωπικού, όλες τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συγκεκριμένη σύμβαση με βάση την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όσες άλλες καθορίζονται από τη νομοθεσία για τα δημόσια έργα 
και ειδικά στο άρθρο 138 του Ν. 4412/16 σχετικά με την πληρωμή και ασφάλιση του 
προσωπικού, την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισμών για την πρόληψη των αδικημάτων, την λήψη των μέτρων ασφαλείας κ.λ.π. 

4.     Πληρωμές. 

Η δαπάνη 0,07% (από το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4013/11 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 
του Ν. 4412/2016, καθώς και η δαπάνη 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την υπ. αριθμ. 
1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/969/2017). Καθώς και οποιαδήποτε κράτηση υπερ τρίτων 
προκύψει κατά την πληρωμή της εργασίας . Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Για την εκκαθάριση της δαπάνης ο ανάδοχος υποχρεούται μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίσει 
στην υπηρεσία τα κατωτέρω παραστατικά στοιχεία: 

β.- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.  

 γ.- Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. 

δ.- Παρακράτηση εργολαβικού φόρου θα γίνει κατά την πληρωμή . 

       ε .  Βεβαίωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου για τον ΦΠΑ σύμφωνα με 
την 1102259/8357/0014 ΠΟΛ. : 1258 από 29.7.1993 απόφαση Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

Ισχύς διατάξεων. 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ανωτέρω, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την 
εκτέλεση και πληρωμή των δημόσιων έργων. 

. 
ΜΕΡΟΣ Β.- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕ 584 έτους 2021 (1η 
έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ584 
του Π.Δ.Ε  2021) ,[αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/41913/1300/28 Ιουνίου 2021] του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την αρ.πρωτ.149142/21-07-2021 Απόφαση κατανομής 
πίστωσης της Διεύθυνσης Δασών Ξάνθης. 

Eκτιμώμενη αξία Σύμβασης  υπηρεσίας  «« Βελτίωση συνθηκών πυροπροστασίας  

                    και  ανόρθωση αλσών οικισμών ΄΄Κυψέλης ΄΄, ΄΄Ν. Αμισσού΄΄ και ΄΄Διομήδειας΄΄ Ν. Ξάνθης»  

. 

Προύπ/σμός  : 19.683,66 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). 
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

 
 

 
 
 
  

Υπηρεσία  « Βελτίωση συνθηκών πυροπροστασίας και ανόρθωση αλσών οικισμών ΄΄Κυψέλης΄΄, ΄΄Ν. 
Αμισσού’’ & ‘’Διομήδειας΄΄ Ν. Ξάνθης». 

 

                                        ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

Οι τιμές μονάδας των εργασιών που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του Προύπολογισμού 
είναι: 

α) οι τελευταίες εγκεκριμένες με την υπ΄αριθμ. ΔΝΣ/οικ35577/ΦΝ466/19 Μαίου 2017 υπουργική 
απόφαση 

με θέμα ΄΄ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για Δημόσιες Συμβάσεις  
Έργων¨’ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  -ΝΕΟ 
Κοπή ξερών ιστάμενων δένδρων και διαχείριση των υπολειμμάτων  υλοτομίας, 
( ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Ζ 2.3 ) Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ5354. 

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ). 
Ολογράφως : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
Αριθμητικά  : 28,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο -ΝΕΟ 
 Διαχείριση ξερών κατακείμενων δένδρων. 
 (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Ζ 2.3) Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354.  

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)  
Ολογράφως : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ. 
Αριθμητικά : 18,00 € 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο-ΝΕΟ 
 Καθαρισμός υποβλάστησης, καλλιέργεια, θρυμματισμός των υλικών καθαρισμού 
(ΣΧΕΤ. ΠΡΣ ΣΤ4.)    Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ5354. 

ΤΙΜΗ  ανα στρέμμα (στρ) 
                        Ολογράφως : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ. 

                        Αριθμητικά : 245,92  €          

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
Ταχ.Δ/νση:Αδριανουπόλεως 4- ΞΑΝΘΗ 
Ταχ. Κώδικας: 671 33 

 
    ΥΠΗΡΕΣΙΑ:     ΄΄Βελτίωση συνθηκών  πυροπροστασίας και
                                    ανόρθωση  αλσών οικισμών ΄Κυψέλης΄΄,  
                                 ‘’Ν. Αμισσού΄΄και ‘’Διομήδειας Ν. Ξάνθης΄΄
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Κ.Α.Ε 2014ΣΕ58400002 της          
                                          ΣΑΕ 584(Π.Κ 2001ΣΕ08400004      
                                           Υποβαθμισμένα Δάση) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    19.683,66 € (με Φ.Π.Α) 

  
 

      

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
             
                       Του / Της 

…………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………..            

με έδρα …………………..………... οδός ……………………….…. αριθμ. ………………………….. 

                       Τ.Κ. …………………τηλ. ………………………………..   Fax ……………………… 

                       e-mail…………………….…. 

 
 

Το ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
 

 
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσίας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και 

των λοιπών στοιχείων , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση και 

αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών με το ακόλουθο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της Τιμής του 

Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 
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                ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
 

Για την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας: «Βελτίωση συνθηκών πυροπροστασίας και ανόρθωση αλσών  

οικισμών ΄΄Κυψέλης΄΄, ‘’Ν. Αμισσού΄΄και ‘’Διομήδειας Ν. Ξάνθης΄΄( α)Κοπή  ξερών ιστάμενων δένδρων και διαχείριση 

των υπολειμμάτων υλοτομίας,β) διαχείριση ξερών κατακείμενων δένδρων και γ)Καθαρισμός υποβλάστησης) 

  
                    προσφέρω 

 

 
 
 
 
 

ποσοστό έκπτωσης (%)επί του συνολικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α του  Προϋπολογισμού της υπηρεσίας (15.873,92 €). 
 

 

Τόπος και ημερομηνία  ............................................. 

Ο Προσφέρων 
 
  

 
 
 
Ονοματεπώνυμο  προσφερόντων ,σφραγίδα και υπογραφή. 

                               Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ξάνθη, ......./……./2021 
 
 
 

 1. 
 

 
 
       2. 

 
       
      3 . 

  αριθμητικώς  

ολογράφως  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ (χωρίς Φ.Π.Α) 

 « Βελτίωση συνθηκών πυροπροστασίας και ανόρθωση αλσών οικισμών 
  ΄΄Κυψέλης΄΄, ΄΄Ν. Αμισσού΄΄ & ΄΄Διομήδειας΄΄ Ν. Ξάνθης [ α) Κοπή  
    ξερών ιστάμενων δένδρων και διαχείριση των υπολειμμάτων υλοτομίας 
    β)  διαχείριση ξερών κατακείμενων δένδρων και γ)Καθαρισμός  υποβλάστησης¨ 

 

Φ.Π.Α (24%)  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)  
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