
  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

λήψης εγγράφων προσφορών  

για την ανάθεση Εκτέλεσης του έργου 
«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΔΑΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ.Δ.Σ. «ΞΑΝΘΗΣ–ΓΕΡΑΚΑ– ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ»,  

ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE14 FORESMIT,  

ΔΡΑΣΗΣ C2 THINNING INTERVENTION» 

προϋπολογισμού 9.999,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 

 

Η Δ/νση Δασών Ξάνθης,  σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και του άρθρου 9 παρ.3 και 4 του Π.Δ 437/1981 «Εκτέλεσις δασοτεχνικών 

έργων δι' εργολαβίας» 

2. Την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 («….ανάθεση υπό επιτροπής της παρ. 4 κατόπιν λήψεως 

εγγράφων προσφορών άνευ  δημοπρασίας…»)  

3. Την υπ΄αριθμ.2285/08.03.2016 Απόφαση Δ/ντή Δασών Ξάνθης  «Περί απόφασης λήψης εγγράφων 

προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη»  

4. Την υπ΄αριθμ. 453/16.01.2015 Απόφαση Δ/νσης Δασών Ξάνθης «Περί συγκρότησης επιτροπής 

ανάθεσης μικροεργολαβιών, προμηθειών και παραλαβών (παρ.4, άρθρο 9 του Π.Δ.437/1981)» 

5. Την υπ΄αριθμ. 2928/08.03.2016 Συγγραφή υποχρεώσεων  

6. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

 

 

 

 

 

               Ξάνθη  08 Μαρτίου 2016 

                         Αριθμ. Πρωτ. :  2929 

 

Ταχ. Δ/νση: 

Τ. Κ.: 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 

 Fax: 

e-mail: 

 

Διοικητήριο 

671 32 

Μ. Τριανταφυλλίδου 

2541066010 

2541022115 

mtria@damt.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΣ:       Πρόεδρο και μέλη Επιτροπής Ανάθεσης 

μικροεργολαβιών (Π.Δ. 437/81 άρθρο 9 

παρ. 4) 

 

ΚΟΙΝ:  1.  Δασαρχείο Ξάνθης 

                                                671 00   ΞΑΝΘΗ 

 

2. Δασαρχείο Σταυρούπολης 

                                                670 62 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 

                                                                     

 

3. Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

    (με email για ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ) 

 

 4.Πίνακας Ανακοινώσεων Δ/νσης Δασών 

Ξάνθης 

   

ΑΔΑ: Ω5ΜΨΟΡ1Υ-Ξ7Ι



 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

 

τη λήψη έγγραφων, σφραγισμένων προσφορών,  από την επιτροπή του άρθρου 9 παρ.4 του Π.Δ 437/1981, 

για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου  

«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΔΑΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ.Δ.Σ. «ΞΑΝΘΗΣ–ΓΕΡΑΚΑ– ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ»,  

ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE14 FORESMIT,  

ΔΡΑΣΗΣ C2 THINNING INTERVENTION» 

 

 

Η λήψη των έγγραφων προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή στις 18 Μαρτίου 

2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης 

Δασών Ξάνθης. Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 28 Μαρτίου 2016, 

ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 π.μ, στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη ανακοίνωση. 

Το σύστημα υποβολής προσφοράς θα είναι προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε 

συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας. 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες καθώς και 

το τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων, διατίθενται από τη Δ/νση Δασών Ξάνθης , πληροφορίες κ. 

Τριανταφυλλίδου Μαρία  τηλ: 2541066010, και FAX 2541022115.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 

ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά  (€ 9.999,90) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και αναλύεται ως 

εξής: 

Δαπάνη εργασιών:   € 8.130,00 

Φ.Π.Α:   € 1.869,90 

 

Στη διαδικασία λήψης προσφορών γίνονται θα γίνουν δεκτοί Δασολόγοι εγγεγραμμένοι ή μη στο 

Μητρώο Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., βάση του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 437/81 . 

Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

� σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης, ο ίδιος ο Δασολόγος  

� σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος 

ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης  

� σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,  

� σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

� σε περίπτωση μελετητικού γραφείου είτε ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των 

κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών 

Εργοληπτικών επιχειρήσεων, είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί 

 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων συμμετεχόντων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

 

 

Ο φάκελος της προσφοράς συνίσταται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των 

δικαιολογητικών, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και το φάκελο της οικονομικής 

προσφοράς με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να περιέχει: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 163,00 ευρώ και 

έχει εκδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα της παρ.4 του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, το 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού 

2. Φωτ/φα του Πτυχίου και της Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας 

Δασολόγου, κατ΄εφαρμογή του Ν.4250/2014 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.2690/1999. 

3. Eυκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου ή του νόμιμου εκπροσώπου. 

4. Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς εφόσον αυτή υποβάλλεται από τρίτο 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  

6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής Ενημερότητας 

7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 
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i. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (όχι για ατομικές επιχειρήσεις) ή αναγκαστική 

διαχείριση 

ii. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της συγγραφής υποχρεώσεων και τους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και  

iii. για τυχόν ύπαρξη ειδικών σχέσεων, της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.2690/99, με τα 

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού 

8. Βεβαίωση εκτέλεσης προηγούμενης ανάλογης εργασίας, προκειμένου να αποδειχτεί η 

εξειδικευμένη γνώση ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων έχει 

εκτελέσει προηγούμενη ανάλογη εργασία με την υποχρέωση στην περίπτωση ανάδειξή του ως 

μειοδότης, της προσκόμισης των απαραίτητων σχετικών βεβαιώσεων. 

9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με την οποία 

i.Οι μεμονωμένοι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δηλώνουν, ότι δεν συντρέχει 

στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισμού εκ των αναφερομένων στο άρθρο 25 της Σ.Υ.  

ii. Οι διαγωνιζόμενες συμπράξεις και κοινοπραξίες δηλώνουν για καθένα από τα μέλη τους, ότι 

δεν συντρέχει στο πρόσωπο του μέλους κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 

25 της Σ.Υ και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο 

πρόσωπο του διαγωνιζομένου, αλλιώς αποκλείεται. 

 

Σε περίπτωση που στο Φάκελο των δικαιολογητικών δεν περιέχονται όλα τα προαναφερόμενα 

δικαιολογητικά, ο Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς ΔΕΝ ανοίγεται. 

 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει –επί ποινή αποκλεισμού-να είναι σφραγισμένος και να 

περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, πλήρως συμπληρωμένο με α) τα στοιχεία της 

εργοληπτικής επιχείρησης β)την προσφερόμενη έκπτωση που πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς και να είναι σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου της 

Υπηρεσίας γ) την ημερομηνία και δ) υπογραφή του προσφέροντα ή προσφερόντων και να φέρει την 

σφραγίδα της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων. 

 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE14 FoResMit 

«RECOVERY OF DEGRADED CONIFEROUS FORESTS FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY RESTORATION 

AND CLIMATE CHANGE MITIGATION» , Δράση C2 «THINNING INTERVENTION» 

 

 

 

 

 

 

 

Ο εκτελών καθήκοντα Δ/ντη Δασών Ξάνθης  

 

ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Γεωτεχνικός Δασολόγος  με Δ΄βαθμό 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω5ΜΨΟΡ1Υ-Ξ7Ι
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