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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
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Πληροφορίες: Μ.Τριανταφυλλίδου
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Ξάνθη 26 Αυγούστου 2021
Αριθμ.Πρωτ: 184941

ΠΡΟΣ: κ. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ Ελευθέριο
Δασολόγο Μελετητή
(πτυχίο Γ΄τάξης στην κατηγορία 24)
Ραιδεστού 7 Αιγάλεω ΤΚ 122 41
(email: forestlk@otenet.gr)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021)
Η Δ/νση Δασών Ξάνθης, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Δασικών
Χαρτογραφήσεων, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση των εργασιών ««Εκτέλεση εργασιών
κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών Π.Ε Ξάνθης και λοιπών εργασιών
έως και την κύρωσή τους καθώς και της τήρησής τους / Υποστηρικτικές εργασίες συμπλήρωσης
διόρθωσης δασικών χαρτών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.
Η υπηρεσία που θα παρασχεθεί αφορά κυρίως στη συμπλήρωση, διόρθωση, εκ νέου ανάρτηση
του Δασικού Χάρτη της Π.Ε Ξάνθης (CPV 38221000-0) και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των
εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (€9.000,00), συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.)
Η δαπάνη για τις ανωτέρω υποστηρικτικές εργασίες θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα
Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2021, στα πλαίσια του Μέτρου 5 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» του Α.Π 4 του χρηματοδοτικού
προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2021», για τις οποίες εκδόθηκαν
1) η υπ΄αριθμ. 756/09.02.2021 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών
έτους 2021» (ΑΔΑ:ΨΘΛΧ46Ψ844-Α3Ω)
2) η υπ΄αριθμ. 776/09.02.2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου
(ΑΔΑ: 6ΗΤΑ46Ψ844-ΗΧΔ)
3) η υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/69551/2546/20.07.2021 Απόφαση Υ.Π.ΕΝ περί Έγκρισης
διάθεσης πίστωσης –χρηματοδότησης των Δνσεων Δασών Δράμας, Έβρου, Ημαθίας,
Θεσσαλονίκης,
Καβάλας,
Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών &
Χαλκιδικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την υλοποίηση της
Δράσης «Δαπάνες των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την
εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και
λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους καθώς και της τήρησής τους» από πιστώσεις
του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2021(ΑΔΑ:65ΖΒ4653Π8-ΠΛΖ)
4) η υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/69551/2546/26.07.2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Υ.Π.ΕΝ
περί
Έγκρισης
διάθεσης
πίστωσης
–χρηματοδότησης
των
Δ/νσεων
Δασών
(ΑΔΑ:65ΖΒ4653Π8-ΠΛΖ)
Για την ανωτέρω δημόσια σύμβαση το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων ορίζεται ως
Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Διεύθυνση Δασών Ξάνθης ως Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ.160533/02.08.2021 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ (ΑΔΑ:ΨΙ3ΤΟΡ1Υ-ΣΣΙ).
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Μετά τα παραπάνω, παρακαλείσθε να υποβάλλετε φάκελο προσφοράς, ο
περιλαμβάνει τους παρακάτω υποφακέλους που θα εμπεριέχουν τα εξής έγγραφα:

οποίος

να

Α. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πτυχίο Μελετητή στην κατηγορία 24 «Δασικές Μελέτες»
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3. Υπ. Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του
άρθρου 73 του 4412/2016 για τον οικονομικού φορέα.
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
5. Υπ. 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.
6. 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.
7. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το
οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.
8. Βεβαίωση εγγραφής στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.
9. Πιστοποιητικό ΓΕΩΤΕΕ περί μη διάπραξης παραπτώματος.
Β. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (επισυνάπτεται) για τις αναφερόμενες εργασίες, στο
οποίο να αναγράφεται η προσφερόμενη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης,
σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 95 του Ν.442/2016, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4782/2021
Η προσφορά θα υποβληθεί έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Με την
υποβολή της προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων
που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, κατ΄εφαρμογή της παρ.3 περ.α του άρθρου
120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επίσης η παρούσα πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας, σύμφωνα με την παρ.3 περ.γ του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Η ανωτέρω δημόσια σύμβαση διέπεται από του παρακάτω όρους:
1.Εκτιμώμενη αξία-Προθεσμίες σύμβασης
Η εκτιμώμενη προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ
(€9.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η δε οικονομική προσφορά αποτελεί την
συνολική αμοιβή για το σύνολο της εκτέλεσης των εργασιών.
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών έχει διάρκεια ενός (1) μηνός με ημερομηνία
έναρξης από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή όπως άλλως προβλέπεται σε αυτή.
2. Χρηματοδότηση-Πληρωμή -Κρατήσεις
Η παροχή των υποστηρικτικών εργασιών έχει ενταχθεί στις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα
Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ.
756/09.02.2021 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2021»
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(ΑΔΑ:ΨΘΛΧ46Ψ844-Α3Ω), την υπ΄αριθμ. 776/09-02-2021 (ΑΔΑ:

6ΗΤΑ46Ψ844-ΗΧΔ)
απόφαση
ανάληψης
υποχρέωσης
του
Πράσινου
Ταμείου,
την
υπ΄
αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/69551/2546/20-07- 2021 (Α∆Α: 65ΖΒ4653Π8-ΠΛΖ) απόφαση του ΥΠΕΝ και την
από 26.07.2021 ορθή επανάληψή της. Υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις ήτοι αυτή
της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 ν. 4013/2011, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν.4605/2019 και το άρθρο 235 του ν.4610/2019 και της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. Η δαπάνη
του Φ.Π.Α. (24%), θα βαρύνει τον κύριο των εργασιών.
Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή τους από
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 219 και 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Κατά
την πληρωμή γίνεται παρακράτηση προκαταβολής του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ.
1, περ. δ, του ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα.
3. Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν-Τεχνικές προδιαγραφές
Η υπηρεσία που θα παρασχεθεί αφορά κυρίως στη συμπλήρωση, διόρθωση, εκ νέου
ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της Π.Ε Ξάνθης. Αναλυτικότερα:
3.1
Έλεγχος των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων, σύνταξη εισήγησης αποδοχής ή
απόρριψης
3.2
Επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων που έγιναν αποδεκά
από τη Δ/νση Δασών Ξάνθης και ενσωμάτωσή τους στην αναμόρφωση των
δασικών χαρτών.
3.3
Αποτύπωση σε περιβάλλον GIS των προτεινόμενων διορθώσεων του δασικού
χάρτη για έλεγχο τους από τη Δ/νση Δασών Ξάνθης
3.4
Υποβοήθηση στην εκ νέου ανάρτηση του δασικού χάρτη. Ο δασικός χάρτης μετά
την αναμόρφωση επανακωδικοποιείται λαμβάνοντας νέο Δασικό Κωδικό Αριθμό, σε
συνέχεια αυτού που αφορούσε η προηγηθείσα ανάρτηση. Τα πεδία που
προσδιορίζουν τη γεωμετρία των πολυγώνων της νέας ανάρτησης (εμβαδό,
περίμετρος, τετμημένη κεντροειδούς και τεταγμένη κεντροειδούς), ενημερώνονται
με βάση τη νέα γεωμετρία τους, όπως έχει προκύψει μετά την επεξεργασία τους.
Τα ψηφιακά δεδομένα (αρχεία shp) πρέπει να είναι συμβατά με τις προδιαγραφές
που θέτει το Ελληνικό Κτηματολόγιο για την ανάρτηση των δασικών χαρτών
3.5
Τεχνική Υποστήριξη με επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλον GIS
3.6
Μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με τη λειτουργία του δασικού χάρτη σε
περιβάλλον GIS (ESRI, QGIS) στους υπαλλήλους του τμήματος Δασικών
Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Ξάνθης.
4. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
5. Παρακολούθηση-Παραλαβή Εργασιών
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 216
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, από επόπτη που θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή.
Η παραλαβή των εργασιών της σύμβασης θα γίνουν από αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 221
σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Ο εκτελών καθήκοντα Δ/ντή Δασών Ξάνθης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ
Γεωτεχνικός- Δασολόγος με Α’ Βαθμό

Συνημμένα: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης,
συμπλήρωσης
και
διόρθωσης
δασικών χαρτών Π.Ε Ξάνθης και
λοιπών εργασιών έως και την
κύρωσή τους καθώς και της
τήρησής τους / Υποστηρικτικές
εργασίες συμπλήρωσης διόρθωσης
δασικών χαρτών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

€9.000,00 (με Φ.Π.Α 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ειδικός Φορέας Δασών του
Πράσινου Ταμείου έτους 2021
Κ.Α.Ε 02.001.2499

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(προσφερόμενη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης
σύμφωνα με τηνπαρ.4 του άρθρου 95 του Ν.442/2016, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4782/2021)
Του Δασολόγου Μελετητή
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
με έδρα τ……………….………………οδός ……………………………………………………………αριθμ……………….……
Τ.Κ. ………………..……………Τηλ. ……..……………………… Fax……………………
email:………………………………………………………………………

Προς:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
…………………………………
Αφού έλαβα πλήρη γνώση του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης που αναγράφεται στην
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων της Πρόσκλησης που μου απευθύνθηκε , καθώς και των
συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών αυτών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας
με το ακόλουθη προσφερόμενη τιμή.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Δημόσια Σύμβαση
Εκτέλεση
εργασιών
κατάρτισης,
συμπλήρωσης
και
διόρθωσης
δασικών
χαρτών Π.Ε Ξάνθης και λοιπών εργασιών
έως και την κύρωσή τους καθώς και της
τήρησής τους / Υποστηρικτικές εργασίες
συμπλήρωσης διόρθωσης δασικών χαρτών
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ

Εκτιμώμενος
Προϋπολογισμός
εργασιών (€)

7.258,06

…………………………………………………………..
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα –Υπογραφή)

Προσφερόμενη
τιμή σε ευρώ για το
σύνολο των
εργασιών,
χωρίς ΦΠΑ

