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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  

& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

            Γρεβενά:   13 -10- 2021 

            Αριθ. Πρωτ.: 129723 

Ταχ. 

Διεύθυνση    

: Διοικητήριο Προς:    1.  Μησιάκα Μιχάλη 

Δασολόγος 

Μικρολίβαδο,Γρεβενά                        

ΤΚ 51100, τηλ:6979229552 

 

2. Φωτόπουλο Γεώργιο 

 Δασολόγος 

Μακεδονομάχων 12 

 Γρεβενά, Τ.Κ. 51100 

Τηλ: 2462502090 – 6979113281 

fotopoylosg@gmail.com 

 

3. Χατζηγεωργιάδη Πασχάλη 

Δασολόγος 

Κ. Ταλιαδούρη 16 

Γρεβενά, Τ.Κ. 51100 

Τηλ.: 6977777794 

              px4075@gmail.com  

   

Ταχ. Κώδικας       : 51100 

Πληροφορίες        : Αν. Προϊσταμένη 

Τηλέφωνο            : 2462353400 

                    e-mail                  : ddasgrev@apdhp-dm.gov.gr  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

1. Τίτλος Έργου: 

«Παροχή βοηθητικών εργασιών στη σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης του Δασικού  Συμπλέγματος 

Δημοσίων Δασών Βεντζίων (Κνίδης – Παλαιοχωρίου – Σαρακίνας κλπ )Ν. Γρεβενών». Υπολογισμός 

ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων». 

Το ως άνω έργο κατατάσσεται στον κάτωθι κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) : 77231300-1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

 

     Αναθέτουσα Αρχή και Προϊσταμένη αρχή : Δ/νση Δασών Γρεβενών  

     Ταχ. Δ/νση :  Διοικητήριο Γρεβενών, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά  

Τηλ. : 24623 53400 

E-mail : ddasgrev@apdhp-dm.gov.gr 

 

 

2. Περιγραφή 

Η Δ/νση Δασών Γρεβενών πρόκειται να προβεί στη σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης του 

Δημοσίου Δασικού  Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Βεντζίων (Κνίδης – Παλαιοχωρίου – 

Σαρακίνας κλπ )Ν. Γρεβενών. Αφορά εργασίες λήψης δοκιμαστικών επιφανειών καθώς και 

υπολογισμό ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων, που θα βοηθήσουν στη σύνταξη της ως 

άνω διαχ/κής μελέτης. 

Θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση από τον ανάδοχο σε οποιαδήποτε υπόδειξη της Δ/νσης 

Δασών Γρεβενών. Θα τηρείται καθημερινό ημερολόγιο με αναφορά στην κάθε είδους εργασία, 

όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της τεχνικής έκθεσης.   

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από AIKATERINI
LANTZA
Ημερομηνία:
2021.10.13
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Οι απαιτούμενες εργασίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και η 

Δ/νση Δασών Γρεβενών διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του 

προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη απασχόλησης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. 

 

3. Τρόπος αξιολόγησης προσφορών 

H επιλογή του αναδόχου για την ανάθεση των υπό παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει με τη 

διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης», χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, με κριτήρια την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, τη δυνατότητα καλής 

και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον οικονομικό φορέα και την οικονομική του 

προσφορά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες 

της αναθέτουσας αρχής (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών), χωρίς 

να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Δ/νσης Δασών Γρεβενών  με σφραγισμένες 

οικονομικές προσφορές σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας με ενιαίο επί της εκατό (%) ποσοστό 

έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές των εγκεκριμένων τιμολογίων του έργου. 

 

4. Διάρκεια Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 6 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 

της σύμβασης. 

 

5. Προϋπολογισμός 

Το Τιμολόγιο εργασιών εκπόνησης δασοπονικών μελετών διαχείρισης Δημοσίων Δασών της 

Π.Ε. Γρεβενών , εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 39456/12-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΣΩΘΟΡ1Γ-Τ7Ξ) Απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου  - Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Βοηθητικών εργασιών των μελετών, εκτιμήθηκε σύμφωνα 

με τις υπ’ αριθμ. 74579/3022/11-7-1991, 81701/3908/28-8-1991 και 83457/3967/3-9-

1991 Αποφ. Υπ. Γεωργίας και χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 6 της ανάλυσης τιμών και τιμολογίου 

εκπόνησης Δασοπονικών μελετών, βάσει της αριθ. 74579/3022/11-7-1991 Αποφ. Υπ. Γεωργίας 

και την εφαρµογή των βασικών τιµών Γ’ Τριµ. 2012 και αναλύεται ως κάτωθι: 

 

 

Είδος εργασίας 
Αριθ. 

Τιμολογίου 

Ποσότητες 

εργασιών 

(στρέμ.) 

Τιμή 

μονάδας 

(ευρώ) 

Δαπάνη 

ολική 

(ευρώ) 

Άρθ. 6 - ΙΙΙ. Περίπτωση: Για υψηλά 

δάση με δοκιμαστικές επιφάνειες και 

χρησιμοποίηση εξισώσεων 

παραρτήματος Α’  

6/ΙΙΙ 269 74,47 20.031,35 

ΣΥΝΟΛΟ 20.031,35 

Φ.Π.Α. 24% 4.807,52 

Στρογγυλοποίηση  61,12 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.900,00 

 

6. Προθεσμία υποβολής προσφοράς 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 20 Οκτωβρίου 2021, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών και της προσφοράς θα γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή νόμιμο 

εκπρόσωπό του σε κλειστό φάκελο και προς την Δ/νση : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. 

Μακεδονίας , Δ/νση Δασών  Γρεβενών, Διοικητήριο, ΤΚ 51100, Γρεβενά (Υπόψιν κα Λάντζα 

Αικατερίνης, τηλ 24623 53400 και email: ddasgrev@apdhp-dm.gov.gr 

Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί στις 20-10-2021 και ώρα 13.00μ.μ. στο Γραφείο της Αν. Προϊσταμένης της 

Δ/νσης Δασών Γρεβενών . 
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7. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (παρ. 4 του άρθρου 97 

Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 Ν.4782/21 «δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 

δώδεκα (12) μήνες »). 

 

8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/ 41913/1300/28-06-

2021 Απόφαση του ΥΠΕΝ  «1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 2021» 

 

9. Τρόπος πληρωμής 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, μετά τη σύνταξη 

πρωτοκόλλου παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών από την αρμόδια τριμελή επιτροπή 

παραλαβής, προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα συσταθεί, για την καταβολή της δε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή. 

Ρητά, δε, συμφωνείται ότι η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα, τέλη και κάθε άλλη 

δαπάνη του Αναδόχου. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις κατά το ποσοστό που αφορούν τον Ανάδοχο 

παρακρατούνται από την αμοιβή του. Ρητά επίσης συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη 

απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος ποσού. 

Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.    

 

10. Δικαιολογητικά συμμετοχής για την υποβολή προσφοράς 

Ως οικονομικοί φορείς εγκαταστημένοι στην Ελλάδα, απαιτείται να είστε εγγεγραμμένοι στα 

Μητρώα Μελετητών ή Εταιριών / Γραφείων Μελετών, όπως ισχύουν μετά την έκδοση του Π.Δ. 

71/2019  (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019) ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του 

Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. (άρθρα 10 & 39), στην 

κατηγορία (24) Δασικές Μελέτες και ανάλογης τάξης πτυχίου, το οποίο και θα προσκομίσετε μαζί 

με την προσφορά σας. 

 

11. Αποκλεισμός Υποψηφίου 

α) Λόγοι Αποκλεισμού 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων του Ν. 4412/2016, άρθρο 73,  παρ. 1 και 2, όπως έχει τροποποιηθεί και 

συμπληρωθεί με την παρ.7 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και όπως έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 22 του Ν. 4782/2012, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

➢ αντίγραφο αποσπάσματος του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους και να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
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οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

➢ πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για 

τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.  

➢ πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) 

ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα 

που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον 

eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 

προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

➢ υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 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. 

 

Επιπροσθέτως κατ’ εφαρμογή της ως άνω αναφερόμενα παραγράφου 2, η Αναθέτουσα Αρχή 

αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιοσδήποτε οικονομικό 

φορέας, εάν: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
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υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

β) Άρση Λόγων Αποκλεισμού-Παρεκκλίσεις από τον Αποκλεισμό    

Δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 άρθρο 73,  παρ. 2 και 3,όπως έχει τροποποιηθεί με 

το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, προβλέπεται παρέκκλιση από τον αποκλεισμό «Οι υποχρεώσεις 

των περ. α’ και β’ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 

ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου 

αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει 

τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο 

που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που 

προβλέπεται: α) στις παρ. 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή β) στην παρ. 2, όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 

δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από 

την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς.» 

 

12. Εγγύηση συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτείται 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

 

13. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου (Ν. 4412/2016 Προσάρτημα Α, Παράρτημα Χ)   

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

14. Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη 

αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 

Ενστάσεις κατά της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  δίνονταν να 

υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

55 του Ν.4782/2021, παρ. 1: «Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 

ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να 

ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή 

εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται 

αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς 

διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 
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αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.» 

 

15. Νομικό Πλαίσιο-Εφαρμοστέα Νομοθεσία    

1. Οι διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση  

θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Οι διατάξεις του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 

Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

3. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

5. Οι διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. 

Μακεδονίας» 

6. Οι διατάξεις του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 

Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»  

7. Οι διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

8. Οι διατάξεις του Ν.4013/11 (Α’ 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό 

με το Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται 

στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, 

9. Η υπ’ αριθ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

10. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών». 

11. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

12. Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της 

Διοίκησης- Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

13. Οι διατάξεις των άρθρων 153-155 του Ν. 4389/16 «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 

άλλες διατάξεις» 

14. Οι διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 

Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

16. Οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 

και άλλες διατάξεις” 

17. Οι διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 

και Πολιτιστικά Θέματα”. 

18. Οι διατάξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων 

και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(ΜΗ.ΤΕ.). 

19. Οι διατάξεις του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών 

προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
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20. Οι διατάξεις του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) 

21. Οι διατάξεις του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

22. Την υπ’ αριθμ. Γ31/729/12.10.2016 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου ΙΚΑ (εγκύκλιος 

37/2016) με θέμα: «Ποσοστό παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ» 

23. Η ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969 Β/22.3.2017) με θέμα: «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,6% 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 (Α’ 147)». 

24.  Η υπ’ αριθ. 13912/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών «Διορισμός του Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας». 

25. Την µε αριθµ. 113688/14-09-2021 (Α∆Α 6ΖΕ9ΟΡ1Γ-ΠΜ6) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας µε την οποία ορίστηκε ως 

Αναπληρωτής του Συντονιστή, ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής ο κ. Γαζής ∆ηµήτριος του Ευαγγέλου. 

26. Την υπ’ αριθ. 82395/1-6-2018 (Α∆Α ΨΠ4ΥΟΡ1Γ-ΜΠ8) Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2352/τ.Β'/20-06-2018) 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων 

και εγγράφων µε εντολή Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής 

Μακεδονίας στον Προϊστάµενο Γενικής ∆/νσης ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων και στους 

Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Γενικής ∆/νσης ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων." 

27. Τον Ν. 4824/21 (ΦΕΚ 156 Α/2-9-2021): Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έκτακτα µέτρα για την αντιµετώπιση του κινδύνου 

πυρκαγιών» (Α' 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

«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» (Α' 143) και άλλες διατάξεις. 

28. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/41913/1300/28-06-2021 απόφαση του ΥΠΕΝ µε θέµα: 

«1η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021. 

29. Την υπ’ αριθ. 127596/08-10-2021 (ΑΔΑ:6ΣΧ3ΟΡ1Γ-ΙΤΒ) Απόφαση Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης έργων και εργασιών της Δ/νσης Δασών Γρεβενών στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 (ΣΑΕ 584)». 

30. Την υπ’ αριθ. 127606/08-10-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΚΗΟΡ1Γ-ΣΩ0) Απόφαση Συντονιστή 

Α.Δ.Η.-Δ.Μ. « Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύμβασης «Παροχή βοηθητικών 

εργασιών στη σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων 

Δασών Βεντζίων (Κνίδης – Παλαιοχωρίου – Σαρακίνας κλπ )Ν. Γρεβενών», υπολογισμός 

ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων» της Δ/νσης Δασών Γρεβενών,  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (ΣΑΕ 584) έτους 2021» 

 

Αποστολή προσφοράς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 

Δ/νση Δασών Π.Ε. Γρεβενών 

Διοικητήριο Γρεβενών, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά 

Υπόψη κα. Λάντζα Αικατερίνης 

Τηλέφωνο : 24623 53400, 

Ε-mail : ddasgrev@apdhp-dm.gov.gr 

 

 

 

 

 

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Η.-Δ.Μ. 

Η Αν. Προϊσταμένη 

Δ/νσης Δασών Γρεβενών 

 

                      Λάντζα Αικατερίνη 

                               Δασολόγος 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Του ………………………………………………………………………......................... 

Κατοίκου…………………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ……………………………………………….......................... 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ………………………………………………......................... 

E-mail: ………………………………………….............................................................. 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

Τη Δ/νση Δασών Π.Ε. Γρεβενών 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

που αναφέρεται στο έργο: «Παροχή βοηθητικών εργασιών στη σύνταξη Διαχειριστικής 

Μελέτης του  Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Βεντζίων (Κνίδης – Παλαιοχωρίου – 

Σαρακίνας κλπ )Ν. Γρεβενών,υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων», 

προσφέρω ενιαίο επί της εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές των 

εγκεκριμένων τιμολογίων του έργου, όπως αυτή εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

Παροχή βοηθητικών εργασιών στη σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης του Δασικού 

Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Βεντζίων (Κνίδης – Παλαιοχωρίου – Σαρακίνας κλπ )Ν. 

Γρεβενών. 

Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων 

Είδος Εργασίας 
Μονάδες 

μέτρησης 

Τιμή 

εγκεκριμένου 

Τιμολογίου 

Έκπτωση % 

Αριθμητικά 

Έκπτωση % 

Ολογράφως 

Για υψηλά δάση με 

δοκιμαστικές επιφάνειες και 

χρησιμοποίηση εξισώσεων 

στρέμματα 

Δ.Ε. 
74,47€   

 

 

 

 

 

Γρεβενά,  …. – …. – 2021 

Ο Προσφέρων  
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