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Πίνακα Αποδεκτών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ της ΔΑΣΙΚΗΣ μελέτης με τίτλο :

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

Ο  Δήμος  μας  προτίθεται  να  αναθέσει  την  εκπόνηση  της  δασικής  μελέτης  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ». Η εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί
στο ποσό των  36.344,11 € με Φ.Π.Α. 24 %,  όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/

Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΟΥ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΜΟΙΒΗ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ) σε Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΑΜΟΙΒΗΣ

σε Ευρώ

1 24 ΔΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 24.532,54 Β΄ TAΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 24.532,54

Αμοιβή σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ 954,22

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 25.486,76

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 % 3.823,01

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 29.309,77

ΦΠΑ (24%) 7.034,34

Συνολική αμοιβή με ΦΠΑ 36.344,11

και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 70.7413.082 του Δήμου Σερρών.

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 5630/16.02.2022 απόφαση
ανάληψης υποχρέωση και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων  της  παρ  1α  του  άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τη  δέσμευση  στα  οικείο  Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. Καταχωρήθηκε με α/α  /367 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
Πληρωμής.
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Αντικείμενο της μελέτης

Ο σκοπός  σύνταξης  της  μελέτης  είναι  ο  καθορισμός  του  πλαισίου  διαχείρισης  του  δάσους  με  όρους
αειφορίας,  προστασίας  και  ανάδειξης  των  περικλειόμενων  οικοσυστημάτων,  η  υπόδειξη  και  η
χωροθέτηση των έργων για την συντήρηση των φυσικών οικοτόπων - άγριας πανίδας και χλωρίδας και
διατήρησης των άγριων πτηνών, προτάσεις  για διάνοιξη νέων  οδών προσπέλασης και βελτίωσης του
υπάρχοντος οδικού δικτύου, η ρύθμιση της βοσκής  ως και άλλων έργων αναβάθμισης και καλής χρήσης
του εν λόγω δάσους.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ  - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΔΑΣΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΡΡΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ: 25 674,10 στρ.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΕΓΣΑ 87)
Δυτικά - Ανατολικά: Xmin=    464 696,88 Xmax=    474 687,06

Νότια - Βόρεια: Ymin= 4 552 000,61 Ymax= 4 563 133,89

Υψόμετρα ελάχ-μέγ.: Ηmin=220μ Hmax=1678

Το δάσος τοποθετείται γεωγραφικά στο κεντροανατολικό τμήμα του Νομού Σερρών, ανατολικά του

Δημοτικού Διαμερίσματος Ελαιώνα και βόρειο ανατολικά του Δ.Δ. Οινούσας. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τον  αρ. 39/2020 φάκελλο δημόσιας σύμβασης της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, ο οποίος περιλαμβάνει: 

Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜOΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ  - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ
          2. ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

3.  ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
          4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

          5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Γ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

και τέλος το τεύχος  προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της. 

Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α
147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9-3-2021). 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με
την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη  δήλωση  εκ  μέρους  του  οικονομικού  φορέα,  σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  ότι  δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73      του Ν.4412/2016  .  Σε περίπτωση
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νομικού  προσώπου  η  προαναφερόμενη  υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  εκ  μέρους  του  νόμιμου
εκπροσώπου,  όπως  αυτός  ορίζεται  στο  άρθρο 79Α  του  Ν.4412/2016  .    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. Η υποχρέωση
του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ή

β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  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, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80
παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

β. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) σε ισχύ.

γ. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e- ΕΦΚΑ σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του
Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης .

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου
αποκλεισμού,  σύμφωνα  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας.  (άρθρο  74  παρ.4  Ν.4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

ε. Βεβαίωση κατοχής μελετητικού πτυχίου Β:

Κατηγορία 24. Μελέτες Δασικές (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης
ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).

στ.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης :

Σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου,  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  από  τα  οποία  προκύπτει  η  εξουσία
υπογραφής  του  νόμιμου  εκπροσώπου  και  τα  οποία  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  έως  και  τριάντα  (30)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι  ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή
νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την
προσφορά ή τη λήψη της απόφασης. 

Τα  αποδεικτικά  τα  οποία  αποτελούν  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή
φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 του ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)

Στη διαδικασία  ανάθεσης  εφαρμόζεται  το άρθρο  127 του  Ν.4412/2016 όπως ισχύει  για  τον  παρόντα
διαγωνισμό.

Σημειώνεται  ότι  δεν  λαμβάνονται  υπόψιν  προσφορές  οικονομικών  φορέων     που δεν  προσκλήθηκαν     να  
υποβάλουν προσφορά (  άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016  , όπως τροποποιήθηκε με το     άρθρο 53 του  
Ν.4782/2021).

Με βάσει τα ανωτέρω καλείστε να προσκομίσετε έγγραφη οικονομική προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που  περιγράφονται  παραπάνω,  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  στο  πρωτόκολλο του  Δήμου
Σερρών έως την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00. 

Η προσφορά που θα υποβληθεί δεσμεύει τον συμμετέχοντα για διάστημα δέκα (10) μηνών (άρθρο 97 του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4782/2021)

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 50 του Ν. 4782/21): 

Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Γ) Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (τίτλος του έργου)

Δ) Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ
Συνημμένα :

1. Μελέτη (Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης) 39/2020 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σερρών

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Πίνακας Αποδεκτών : 

1. Νικόλαος Θεοχάρης  
Δασολόγος – Μελετητής

Γ. Παπανδρέου 7, 62100 ΣΕΡΡΕΣ
23210 62364, 6973990021

ΑΦΜ: 120116090, ΔΟΥ: Σερρών
email: theoxaris  04@  yahoo  .  gr  

2. Μανδάνα Βασιλική  
Δασολόγος - Μελετήτρια

Κων. Σταμούλη 2-4, 62122 ΣΕΡΡΕΣ 
23210 64378, 6948 045799

ΑΦΜ: 120103578, ΔΟΥ: Σερρών
email: vickymandana@live.com
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