
 Σταυρούπολης 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

λήψης εγγράφων προσφορών  

για την ανάθεση Εκτέλεσης του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

«ΞΑΝΘΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

προϋπολογισμού 17.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 

 

Το Δασαρχείο Σταυρούπολης,  σύμφωνα με: 

1) Το άρθρο 8 του Π.Δ. 437/81 «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. 10987/24.09.2015  Απόφαση Δ/νσης Δασών Ξάνθης Περί «Έγκρισης μελέτης με 

θέμα «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ  «ΞΑΝΘΗ-ΓΕΡΑΚΑ-ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

4) Την υπ΄αριθμ.13124/04.11.2015 Απόφαση Δασάρχη Σταυρούπολης  «Περί Ανάθεσης εργολαβίας 

κατόπιν λήψεως εγγράφων προσφορών»  

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

 

 

Σταυρούπολη  04 Νοεμβρίου 2015 

          Αριθμ. Πρωτ. :  13128 

 

Ταχ. Δ/νση: 

Τ. Κ.: 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 

 Fax: 

e-mail: 

 

Σταυρούπολη 

670 62 

Θ. Τσολακίδης 

25420 22218 

25420 21004 

das-sta@damt.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΣ:       Πρόεδρο και μέλη Επιτροπής 

Ανάθεσης μικροεργολαβιών (Π.Δ. 

437/81 άρθρο 9 παρ. 4) 

 

ΚΟΙΝ:    1. Διεύθυνση Δασών Ξάνθης 

                      Διοικητήριο  

                          67100  ΞΑΝΘΗ  

 

                2.  Δασαρχείο Ξάνθης 

                                               671 00   ΞΑΝΘΗ 

                                                                   

                3. Δήμος Τοπείρου 

                    (για ανάρτηση και αποστολή του   

                     σχετικού αποδεικτικού) 

                                               67200   ΕΥΛΑΛΟ 

4. Δήμος Ξάνθης 

     Δ.Ε Σταυρούπολης 

                     (για ανάρτηση και αποστολή 

                      του    αποδεικτικού). 

                                 67100  ΞΑΝΘΗ 

4. Δ/νση Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

    (με email για ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ) 

 

 5.Πίνακας Ανακοινώσεων Δασαρχείου 
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5) Την υπ΄αριθμ. 1630/13.2.2015 Απόφαση Δ/νσης Δασών Ξάνθης «Περί συγκρότησης επιτροπής 

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

6) Την υπ΄αριθμ. 12886 /30.10.2015 Απόφαση Δ/νσης Δασών Ξάνθης «Περί τροποποίηση απόφασης 

συγκρότησης επιτροπής ανάθεσης μικροεργολαβιών, προμηθειών και παραλαβών (άρθρο 9 παρ.4 

του Π.Δ.437/1981)» 

7) Την υπ΄αριθμ. 13125/04.11.2015 Συγγραφή υποχρεώσεων  

8) Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου 

 

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  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

«ΞΑΝΘΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ»  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

 

 

Η λήψη των έγγραφων προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή στις 11 Νοεμβρίου 

2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου 

Σταυρούπολης. Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 18 Νοεμβρίου 2015, 

ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 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 το Δασαρχείο Σταυρούπολης , πληροφορίες κ. 

Τσολακίδης Θεόδωρος τηλ: 2542022218, και τηλ.- FAX 25420-21004.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων 

ευρώ (€ 17.400,00) και αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη εργασιών: €   10.300,20  

Εργολαβικό όφελος: €     1.854,04 

Απρόβλεπτα:  €     1.823,13 

Αναθεώρηση:  €        168,97 

Φ.Π.Α 23%:  €     3.253,66 

 

Στη διαδικασία λήψης προσφορών γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε  του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, οποιασδήποτε τάξης (Ν.4278/14-ΦΕΚ 157/Α΄/04.08.2014) για έργα πρασίνου, στελεχωμένες 

με Δασολόγο ή  Δασοπόνο, εγγεγραμμένο στο ΜΕΚ 

β)Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, εφόσον ανήκουν στην Α΄και Β΄τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Π.Δ 437/1981 και της 

υπ΄αριθμ. 123605/935/17.4.2015 (ΦΕΚ 723/Β΄/28.04.2015) Υπουργικής απόφασης για τον ορισμό του 

συντελεστή Μ για το έτος 2015 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω  περιπτώσεων, υπό τους όρους του 

άρθρου 16 παρ.7 του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 199 του Ν.4281/14  και υπό τον όρο 

ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 

25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος 

 

Δικαίωμα υποβολής της προσφοράς , ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου, έχουν: 

1. σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης, ο ίδιος ο εργολήπτης 

2. σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε ή Ε.Ε , ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της εργοληπτικής επιχείρησης, 

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

4. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε, εξουσιοδοτημένος μέλος του Δ.Σ 

5. σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε ο κοινός εκπρόσωπος (που 

πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό 

ΑΔΑ: ΩΕΜ0ΟΡ1Υ-ΨΜΚ



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 απο 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 282,93 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. Eυκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ  ή του πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε, 

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 

 α. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (όχι για ατομικές επιχειρήσεις) ή αναγκαστική 

διαχείριση 

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

ανεπιφύλακτα και  

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

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού . 

 

 

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 Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ584) 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Τμήμα Εκτέλεσης  

      Δασοτεχνικών Έργων  

     Δασαρχείου Σταυρούπολης 

 

Ο αναπληρωτής Δασάρχης Σταυρούπολης 

 

 

Θεόδωρος Τσολακίδης 

Γεωτεχνικός Δασολόγος  με Γ΄Βαθμό 
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