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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ       
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                18 - 07 -2017  
                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 30707/1017 
 

Πληροφορίες:  
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Ι.Μ.Δ.Ο. 
 Δρ Αλεξάνδρα Σολωμού (τηλ. 210-7787535, E-mail: alexansolomou@gmail.com 

 Δανάη Παναγιωτοπούλου  τηλ. (210 -7784850 - εσ 3,  E-mail: pada@fria.gr) 

 Γεώργιος Μάντακας  τηλ. (210 -7787535 - εσ 3, E-mail: mage@fria.gr) 

Fax: 210 -7784602 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

    Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση μέρους της Δράσης 

C5: Αποκατάσταση δασών Juniperus foetidissima, του προγράμματος LIFE 

ForOpenForest, συγκεκριμένα θα προβεί σε εργασίες περιορισμού επεκτατικότητας της ελάτης 

και τοποθέτηση πινακίδων για την αποτροπή λαθροϋλοτομιών του Juniperus foetidissima στην 

Οίτη από εργολήπτη δασοτεχνικών έργων. Η δαπάνη των εργασιών δεν θα ξεπερνά το ποσό 

των 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 

προγράμματος LIFE ForOpenForest. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού της Οίτης - με την 

καθοδήγηση και επίβλεψη του ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου 

Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων - όπου έχει καταγραφεί ο πληθυσμός των Juniperus 

foetidissima, δηλαδή Φακίτσας, Τσούκας - Προφήτη Ηλία, Ματάκια, Ζαπαντόλακα - 

Κεραμοραχη, Αμαλιόλακα – Ψηλαϊνός, Ακονόραχη και Στενοβούνι και είναι οι εξής: 

 Τοποθέτηση πινακίδων: i) Ενημερωτικών για το έργο LIFE ForOpenForest και ii) για την 

αποτροπή λαθροϋλοτομιών ατόμων μαλόκεδρου στις παραπάνω περιοχές και όπου 

εμφανίζονται εντονότερες οι λαθροϋλοτομίες μαλόκεδρου. Ο συνολικός αριθμός των  

πινακίδων που θα τοποθετηθούν είναι 12. 

Για την τοποθέτηση των πινακίδων αυτών θα ισχύσουν τα εξής:  

Ο σιδερένιος πάσσαλος κάθε πινακίδας θα σταθεροποιηθεί στο έδαφος με τη χρήση 

τσιμέντου, σε σημείο μιας από τις παραπάνω περιοχές όπου θα υποδειχθεί από το 

προσωπικό του ΙΜΔΟ. Για την πρόσβαση στις περιοχές αυτές, λόγω της δυσκολίας 

προσέγγισής τους, θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει κατάλληλα ειδικά μέσα 

μετακίνησης. 

 Νεκρώσεις επιλεγμένων δένδρων ελάτης (περίπου 200 σε αριθμό) και κοπές νεαρών 

ατόμων ελάτης (περίπου 500 σε αριθμό) που είναι εντός των σχηματισμών του 
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Juniperus foetidissima, ώστε να εμποδιστεί η περαιτέρω κυριαρχία της και να ευνοηθούν 

άτομα Juniperus foetidissima (μαλόκεδρος) τα οποία είναι έντονα καταπιεσμένα από 

άτομα ελάτης που έχουν εισχωρήσει και βρίσκονται πολύ κοντά τους.  

Οι κοπές θα γίνουν με χρήση μηχανοκίνητων ή χειροκίνητων πριονιών, και  σε 

σημείο του κορμού που βρίσκεται κατά το δυνατό πιο κοντά στο έδαφος. Στα δένδρα 

που θα επιλεγούν για νεκρώσεις θα εφαρμοστεί η τεχνική της περιφερειακής αφαίρεσης 

λωρίδας του φλοιού τους με χρήση πριονιών για τη χάραξη και σκεπαρνιού για την 

αφαίρεση.  

 Εργασίες επισήμανσης των ατόμων μαλόκεδρου για τα οποία γίνεται η μείωση της 

επεκτατικότητας της Ελάτης (με χρωματισμό επισήμανσης και τοποθέτηση μικρής 

αριθμημένης μεταλλικής ταμπέλας) όπως και 

 Οριοθέτηση και εγκατάσταση Επιφανειών (2,5 στρεμμάτων) σε κάθε μια από τις 

παραπάνω περιοχές παρακολούθησης της αναπτυξιακής πορείας των μαλόκεδρων μετά 

τις παραπάνω εργασίες αλλά και γειτονικών Επιφανειών οι οποίες ορίζονται ως μάρτυρες 

(control). 

Για όλες τις παραπάνω εργασίες απαιτείται η συνδρομή συνεργείου εργολάβου 

δασοτεχνικών έργων. Οι εργασίες κοπής και νέκρωσης ελάτης και η τοποθέτηση των 

πινακίδων θα υλοποιηθούν αποκλειστικά από τον εργολάβο με την υπόδειξη του 

ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου. 

 

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδεχτεί τα ακόλουθα: 

 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλο το απαραίτητο προσωπικό (1, 2 ή 3 άτομα) που θα ζητείται 

κάθε φορά από τους υπευθύνους του Ινστιτούτου, ανά περίπτωση.  

 Είναι υποχρεωμένος να τηρεί την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για το 

προσωπικό που θα απασχολήσει. 

 Θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τις εργασίες που θα 

πραγματοποιούνται στις περιοχές υλοποίησης της δράσης. 

 Οι μετακινήσεις του προσωπικού του αναδόχου, αλλά και του ιδίου θα γίνεται με δικές 

του δαπάνες και μέσα κατάλληλα για τους δύσβατους ορεινούς δρόμους της Οίτης. 

 

Δικαιολογητικά 
 

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον τους ανατεθεί το έργο, θα προσκομίσουν τα εξής: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το διαχειριστή της εταιρείας ή τον επιχειρηματία (σε 

περίπτωση ατομικής επιχείρησης. Ειδικά για Α.Ε. απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει 

να υποβάλλεται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.).  

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας τόσο των ίδιων των ενδιαφερομένων όσο και 

του προσωπικού που προτίθενται να απασχολήσουν. 
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Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 

που ασχολούνται νόμιμα με το αντικείμενο στην Ελλάδα και έχουν το απαραίτητο ειδικευμένο 

προσωπικό με τον αναγκαίο εξοπλισμό. 

  

Στην προσφορά των ενδιαφερομένων εταιρειών θα περιλαμβάνεται υπογεγραμμένη και η 

συνημμένη υπεύθυνη δήλωση. Οι προσφορές θα κατατίθενται είτε ιδιοχείρως, είτε με 

ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά  και θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:  

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

Στοιχεία του υποψηφίου :  
Επωνυμία: ....................................................................................................  
Διεύθυνση: ...................................................................................................  
Αριθμό τηλεφώνου: ........................................................ (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
e-mail:........................................................................... (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
Για την πρόσκληση: 30707/1017/18.7.2017  
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Τέρμα Αλκμάνος Ιλίσια ΤΚ 
115 28 Αθήνα» 
 

 
 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή προμηθειών, διενέργειας διαγωνισμών, 

μισθώσεων & αξιολόγησης προσφορών του Ι.Μ.Δ.Ο. και θα επιλεγεί η πιο συμφέρουσα  

οικονομικά που θα πληροί όμως και τις προδιαγραφές του έργου. Θα εκδοθεί Απόφαση 

Ανάθεσης της Διευθύντριας του Ι.Μ.Δ.Ο. η οποία θα αναρτηθεί στην Διαύγεια. Ο ανάδοχος 

θα συνυπογράψει  σύμβαση, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα 

παρέχει (όπως  αναφέρονται στην παρούσα και στην οικονομική του προσφορά), ο χρόνος, ο 

τόπος όπου θα παρέχεται η εργασία και η συνολική αξία. Η χρονική διάρκεια  του έργου θα 

έχει ισχύ από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Αυγούστου 2018. 

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών φορολογικών παραστατικών στην 

οποία θα αναγράφεται ότι η χορήγηση αφορά είσπραξη από φορείς Γενικής Κυβέρνησης, 

ύστερα από συνεννόηση με το Λογιστήριο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών 

Οικοσυστημάτων. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ενδοκοινοτική συναλλαγή), θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο με Φ.Π.Α. 24%, δεδομένου ότι η 

εργασία παρέχεται στην Ελλάδα. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στη γραμματεία του Ι.Μ.Δ.Ο. είτε ιδιοχείρως, είτε με 

ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, μέχρι και τις 27-7-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 

μ.μ. 

Η Διευθύντρια 

 

 

Δρ Κωνσταντινιά Τσαγκάρη  
Τακτική Ερευνήτρια 
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 (συν.1) 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

Προς: 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 

για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
«Α.Π.: 30707/1017/18.7.2017» 

 
 
Ο/Η (όνομα)                          : 
Επώνυμο                               : 
Όνομα & επώνυμο πατέρα       : 
Όνομα & επώνυμο μητέρας      : 
Ημερομηνία γέννησης              : 
Τόπος γέννησης                      : 
Τόπος κατοικίας                      : 
Αριθμός δελτίου ταυτότητας     : 
 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του νόμου 1599/1986 Άρθρο 8 , δηλώνω ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος 
αποκλεισμού μου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών και πως:  
 

1. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

2. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2 

εδάφιο α  της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007). 

3. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις. 

4. Είμαι  ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις 

υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

5. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου 

κατά την υποβολή της προσφοράς μου είναι…………………………………………….. 

6. Δεν μου έχει επιβληθεί σε βάρος μου πράξη επιβολής προστίμου για 

παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας. 

7. Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

Ο/Η  ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 
 

(υπογραφή) 


