
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f115d4033378325a24dbe9 στις 26/01/22 14:16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                                                                                                               
                                                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή της 
υπηρεσίας με τίτλο, «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΕΝΛΗ ΔΔ ΘΕΡΜΗΣ».
Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής επί της αξίας του προϋπολογισμού της μελέτης της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου που εγκρίθηκε και θεωρήθηκε με την υπ’ αρ. 12993/12-03-2020 
Απόφαση του Δ/ντη Δασών Ν. Θεσσαλονίκης. Δεν προβλέπεται η κατάθεση μερικών προσφορών. Δεν 
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Όλες οι προσφορές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 274.795,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 221.609,23€, ΦΠΑ: 53.186,22€). CPV 77211000-2 [Υπηρεσίες 
σχετιζόμενες με την υλοτομία].

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Κωδ. ΣΑ 082/1 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020, σε συνέχεια της Πρόσκλησης για την Υποβολή Πρότασης στο Μέτρο 8 
«Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των 
Δασών» του ΠΑΑ 2014-2020, και πιο συγκεκριμένα στο Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε 
δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», 
Δράση 8.3.2 «Παθογόνοι Οργανισμού». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με 
Κ.Α: 64.6262.009 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του 
Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ08210015). Ως εκ τούτου η θετική γνώμη της 
Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Πράξης. Η σύμβαση 
περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Εργασίες διαχείρισης υπολειμμάτων 
υλοτομίας έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δασοκτήματος Ισενλή ΔΔ Θέρμης» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» με 
βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46494/2554/13-5-2021 του Γενικού 
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0021842887. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΑΑ 2014-2020. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Οι προδιαγραφές της μελέτης, ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν 
με την 12/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 07 Μαρτίου 2022 και 15.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
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καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν.4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 
τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσιων τριάντα δυο ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών (4.432,18€) 
(221.609,23€*2%). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, ήτοι για δεκατρείς (13) μήνες από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας 
Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 153772 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της 
παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL):  www.thermi.gov.gr στη διαδρομή: http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13 

Στοιχεία αρμοδίου υπαλλήλου: Σταύρος Μανταλής, Τηλ. 2310478018, email: s. mantalis@thermi.gov.gr 
&  Δημήτριος Καρακύριος, Τηλ. 2310478043, email: d.karakirios@thermi.gov.gr 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκατέσσερις 
(14) πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο 
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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