
                                                                                                      

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

για την υπηρεσία 

«Θρυμματισμού κατακείμενων δέντρων στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας» 

 

 

 

 

 

 

Αριθ. Πρωτ.: 6708  

Αχαρνές, 26.4.2021 

Είδος Διαδικασίας  Απευθείας ανάθεση 

Κριτήριο ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

χαμηλότερης τιμής. 

Έναρξη υποβολής προσφορών Ημερομηνία: 28.4.2021  Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 8.00 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία: 14.5.2021  Ημέρα: Δευτέρα  Ώρα: 13.00 

CPV 77112000-8 - Ενοικίαση χορτοκοπτικών ή γεωργικών μηχανημάτων με 
χειριστή 

Χρόνος ισχύος σύμβασης 30 ημέρες από την υπογραφή της  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Καθαρή αξία: 20.000,00 €, ΦΠΑ 24%: 4.800,00 € Τελική αξία: 24.800,00 €  

Χρηματοδότηση: Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Πάρνηθας (επιχορήγηση της Ελληνικό Καζίνο ΑΕ) 

Διάρκεια ισχύος 

Προσφορών 

Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης των 

προσφορών 

Κρατήσεις Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με κάθε πληρωμή θα 

γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

Πληροφορίες 

 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

Λ. Θρακομακεδόνων 131, Τ.Κ. 136 79 

Τηλ: 210 2445226, εσωτ.: 4 

email: foreasparnithas@gmail.com 

Δημοσιότητα 1) στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και  

2) στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  

URL: www.parnitha.net στην διαδρομή : Ανακοινώσεις → Προκηρύξεις 
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                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 6708 

Λ. Θρακομακεδόνων 131                                                                                     Αχαρνές: 26.4.2021 

Αχαρνές, 136 79 

Τηλ: 210 2445226 

email: foreasparnithas@gmail.com 

Πληροφορίες: 2102445226 (εσωτ. 4)                                                             Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

                                                                    

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας “ Θρυμματισμού 

κατακείμενων δέντρων στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας”. 

 

                   Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Έχοντας υπόψη: 

• τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

•  τον νόμο 4781/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων κλπ. 

• την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.  

• το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

• το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

• το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

• το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

• τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

(ΦΕΚ/1933/Β/28.12.2004), όπως ισχύει. 
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• Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20126/2791 απόφαση της Υπουργού Υ.Π.Ε.Κ.Α (Φ.Ε.Κ 169/ ΥΟΔΔ/03.04.2019) με τίτλο 

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας». 

• Τις με αριθ. 52817 και 52778/ 2004 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ. 1933/Β/28.12.2004) με τις οποίες 

ορίζονται οι Κανονισμοί για εκτέλεση έργων και λειτουργίας του Δ.Σ., όπως ισχύουν 

•   Τον Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

Λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 92/Α/7.5.2020). 

• την από 10.3.2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας   

• το με αριθ. 6307/11.3.2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008540479) Πρωτογενές Αίτημα του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

• τη με αριθ. 6707/26.4.2021 (ΑΔΑ ΡΠΩΤ46Ψ8Β4-Ψ7Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 

 

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο  
 

Να υποβάλει προσφορά για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον “Θρυμματισμό 
κατακείμενων δέντρων στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας” σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
πρόσκληση. 

Φυσικό αντικείμενο της σύμβαση 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο θρυμματισμός κατακείμενων δέντρων, κορμών και κλαδιών στο οδικό 

δίκτυο (άσφαλτος και χωματόδρομος) στην περιοχή του Τατοΐου. Το δίκτυο εκτείνεται από την Βόρεια 

Πύλη των Ανακτόρων του Τατοΐου (θέση Λεύκα) έως: Άγιο Μερκούριο, Μίλεσι και Τσαπόχθι. Η υπηρεσία 

περιλαμβάνει τον θρυμματισμό και την εναπόθεση των υπολειμμάτων θρυμματισμού στο ίδιο σημείο που 

βρίσκονταν τα κατακείμενα προϊόντα. Ο Φορέας θα υποδείξει τα σημεία όπου χρειάζεται να υλοποιηθεί η 

υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα φροντίσει για το απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται για την λειτουργία του 

θρυμματιστή καθώς και για το κόψιμο των δέντρων, κορμών σε μικρότερα τμήματα και την τροφοδότηση 

του θρυμματιστή.  

Οικονομικό αντικείμενο της σύμβαση 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συν ΦΠΑ 24 %. 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.000,00  €, ΦΠΑ : 4.800,00 €). 

Καθώς, δεν υπάρχει σαφής εικόνα των δέντρων που έχουν πέσει στο οδικό δίκτυο, η εκτίμηση της 
δαπάνης έγινε με βάση την εμπειρία και τα οικονομικά στοιχεία των προηγούμενων. Η προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν και δεν μπορεί να 
ξεπεράσει το ποσό των 24.800,00 €.  

Διάρκεια της σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες από την υπογραφή της. 

Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

1. Παρακολούθηση της σύμβασης – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, η οποία και θα 

εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
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H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Κατά την 

διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και πρέπει να παραστεί και ο 

ανάδοχος. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της/του με άλλη/ο, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την παραλαβή των υπηρεσιών και σε 

διάστημα έως είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου. Η πληρωμή του 

συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

3. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

(επιχορήγηση της Ελληνικό Καζίνο ΑΕ). 

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΛΣ 64.15.08: Κοπή και Απομάκρυνση Δέντρων του προϋπολογισμού του 2021 του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και συγκεκριμένα από χρηματοδότηση της Ελληνικό Καζίνο 

Α.Ε. 

H παρεχόμενη υπηρεσία της σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 77112000-8 - Ενοικίαση χορτοκοπτικών ή γεωργικών μηχανημάτων με 

χειριστή. 

4. Υποχρεώσεις αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα: 

α) τηρεί τις υποχρεώσεις 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.  
β) τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν 
γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται 
δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους.  
δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

γ) αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε 
φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς 
επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα της του Φορέα Διαχείρισης από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.  

5. Καταγγελία της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον δεν τηρούνται οι όροι της. 

6. Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της υπηρεσίας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 
Φορέα Διαχείρισης, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό 
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πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση 
του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

7. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για 

πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται 

από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Διαδικασία ανάθεσης - Κριτήρια Ανάθεσης   

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο 

οικονομικός φορέας στην οικονομική προσφορά δίνει την τιμή ανά ώρα εργασίας του θρυμματιστικού. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η χρήση του μηχανήματος, ο χειριστής και 2 υπάλληλοι- εργάτες – χειρονάκτες 

του αναδόχου οι οποίοι θα τροφοδοτούν το μηχάνημα και αν χρειαστεί θα κόβουν τους κατακείμενους 

κορμούς, δέντρα ή κλαδιά σε μικρότερα κομμάτια. 

Δικαίωμα συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού   

1. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, που η δραστηριότητά τους συνάδει με το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

2. Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α. όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για α) συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

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

τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

β. όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης . 

γ. εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία 

δ. εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
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συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

ε. εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

στ. εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής. 

 ζ. εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του. 

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

1. Περιεχόμενο προσφοράς 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

α. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνονται τα εξής: 

“…..δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση και έχω αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 
περιέχονται στην με αριθ. 6708/26.4.2021 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση 
της υπηρεσίας “Θρυμματισμός κατακείμενων δέντρων στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας”. Δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση. Πληρώ όλες τις προϋποθέσεις και 
διαθέτω την τεχνική ικανότητα για την υλοποίηση της υπηρεσίας. Διαθέτω την απαιτούμενη εμπειρία”.  
β. Την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

γ. Την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

2. Σύνταξη προσφοράς  

Οι προσφορές, τα αποδεικτικά έγγραφα και τα περιλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να 

φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες), κ.λπ. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές 

προσφορές. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Στην προσφορά θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, ήτοι: Επωνυμία 

οικονομικού φορέα, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) καθώς και ο τίτλος και ο αριθμός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία 

υποβάλλουν προσφορά. 

Στην οικονομική προσφορά, η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά 

ψηφία, αριθμητικώς. Δεν επιτρέπεται να αλλαχτούν οι περιγραφές των εργασιών. Θα αναγράφεται το 

συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

3. Υπογραφή προσφοράς - σφραγίδα 

Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του οικονομικού φορέα.   

Οι προσφορές υπογράφονται: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 
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γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις τ ου Ν. 4250/2014 (Α’ 94),  είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.  

Τρόπος και Χρόνος υποβολής προσφορών 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται ταχυδρομικώς, με courier ή αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 

με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα, διαφορετικά θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται, χωρίς 

να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Στον φάκελο σημειώνονται τα στοιχεία του αναδόχου και  

«Υποβολή προσφοράς για την με αριθ. 6708/26.4.2021 πρόσκληση υποβολής προσφορών 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ή ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ». 

2. Χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλονται από την Πέμπτη 28.4.2021 μέχρι την Δευτέρα 14.5.2021 και ώρα 13.00 

Διάρκεια ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων 

σαράντα (240) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.  

Δημοσιότητα - Πληροφορίες 

1. Η παρούσα πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr). 

2. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

www.parnitha.net στην διαδρομή : Κεντρική Σελίδα → Ανακοινώσεις. 

3. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ηλεκτρονικά ή 

τηλεφωνικά.  

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος προσκομίζει: 

α) Ποινικό μητρώο του τελευταίου τριμήνου 

β) Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ τόσο για τον ανάδοχο  (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όσο και για τον 

νόμιμο εκπρόσωπο. 

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ τόσο για τον ανάδοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όσο και για το 

προσωπικό από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. 

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, ανάλογα με την νομική μορφή του 

αναδόχου. 

21PROC008545693 2021-04-28



 

Σελίδα 8 

ε) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμα. 

στ) Απόδειξη εμπειρίας για παρόμοια υπηρεσία (σύμβαση με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης κλπ). 

ζ) Λίστα με το προσωπικό και τις ειδικότητες με το οποίο ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του. 

η) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει ο Φορέας. 

 

                                                                      Για το Δ.Σ.           
 του Φορέα Διαχείρισης 

                         Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 
                             ο Πρόεδρος 

 
 

                                                                                          Δρ. Γεώργιος Καρέτσος 
                                                                                           Δασολόγος-Ερευνητής 
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Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Για την Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας «Θρυμματισμός κατακείμενων δέντρων στον Εθνικό Δρυμό 
Πάρνηθας» 

Αρ. Πρόκλησης υποβολής προσφορών: 6708/26.4.2021 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα: 

Ονομασία: …………………………………………………………………………………………, έδρα ………………………………………….. 

Οδός: ………………………………τηλέφωνο…………………………………., email:………………………………………………………… 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 
Τύπος 

μηχανήματος που 
θα χρησιμοποιηθεί 

 

2 

Τεχνική 
προδιαγραφή 

(Τρόπος 
υλοποίησης)  

 

 

 

Τόπος – Ημερομηνία  

 

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα  
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Για την Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας «Θρυμματισμός κατακείμενων δέντρων στον Εθνικό Δρυμό 
Πάρνηθας» 

Αρ. Πρόκλησης υποβολής προσφορών: 6708/26.4.2021 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα: 

Ονομασία: …………………………………………………………………………………………, έδρα ……………………..………………….. 

Οδός:………………………………τηλέφωνο…………………………………., email:………………………………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (σε ευρώ) 

ΦΠΑ (σε ευρώ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    
ΜΕ ΦΠΑ (σε ευρώ) 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΩΡΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Στην τιμή της 
εργασίας ανά ώρα 
περιλαμβάνεται η 

χρήση του 
μηχανήματος, ο 
χειριστής και 2 

υπάλληλοι-εργάτες 
- χειρονάκτες 

 

  

 

Η προσφορά έχει ισχύ 240 ημέρες 

Δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση και έχω αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 
περιέχονται στην ανωτέρω πρόσκληση για υποβολή προσφορών. 

 

Τόπος – Ημερομηνία  

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα  
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