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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ 

Τπ.’ Αριθμ. 836/18-12-2020 

υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για ςφναψη φμβαςησ Γενικϊν Τπηρεςιϊν του  

Τποζργου 8: Εκτίμηςη ηλικίασ επιλεγμζνων δζντρων και αξιολόγηςή τουσ ωσ πιθανά 

μνημεία τησ φφςησ τησ Πράξησ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΠΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΡΤΜΟΤ 

ΑΜΑΡΙΑ»  

Αναθέτουσα Αρχή: 

Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ αμαριάσ – Δυτικισ Κριτθσ 

Π.Ε.Ο. Χανίων – Κιςςάμου, Κάτω Δαράτςο, Χανιά Κριτθσ 

Κωδικόσ NUTS: EL 434  

τθλ. +30 2821045570 

fax: +30 2821059777 

e-mail: info@samaria.gr 

website: www.samaria.gr  

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ αμαριάσ – Δυτικισ Κριτθσ, Νομικό Πρόςωπο 
Ιδιωτικοφ Δικαίου που εποπτεφεται από το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και 
ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ(Τποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ) με κφρια δραςτθριότθτα 
τθν προςταςία και διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ των προςτατευόμενων περιοχών τθσ 
Δυτικισ Κριτθσ, όπωσ ορίηονται και περιγράφονται αναλυτικά ςτον Ν.4519/2018, 
προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ γενικών υπθρεςιών  
ςτο πλαίςιο του Τποζργου 8: Εκτίμθςθ θλικίασ επιλεγμζνων δζντρων και αξιολόγθςι τουσ 
ωσ πικανά μνθμεία τθσ φφςθσ (CPV: 90700000-4: Περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ με 
ςυμπλθρωματικό κωδικό QB49-3: Για δαςοκομία) τθσ Πράξθσ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΠΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΡΤΜΟΤ ΑΜΑΡΙΑ». Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 
διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ  ςτθν ιςτοςελίδα 
www.samaria.gr   

Σόποσ παροχισ τθσ Τπθρεςίασ είναι τα όρια του Εκνικοφ Δρυμοφ αμαριάσ (NUTS EL 434). 
Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςίασ εξειδικευμζνθσ και επιςτθμονικά 
τεκμθριωμζνθσ χρονολόγθςθσ δζντρων από εξειδικευμζνο, ςτο αντικείμενο τθσ φμβαςθσ, 
επιςτιμονα ι ομάδα επιςτθμόνων. Επιπλζον, μζςω των προτάςεων του/των 
εξειδικευμζνου/ων επιςτιμονα/ων, κα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των 
ευρθμάτων ωσ αξιοκζατα (ανάδειξθ επιλεγμζνων δζντρων)  ι/και θ αναγκαιότθτα  ζνταξισ 
τουσ ςε κακεςτώσ ειδικισ προςταςίασ (ωσ μνθμεία τθσ φφςθσ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Άρκρο 1.3 τθσ Διακιρυξθσ και το Παράρτθμα Ι. 
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Η εκτιμώμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εννζα χιλιάδων ευρϊ (9.000,00 
€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 7.258,07 ΦΠΑ: 24%). 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι ζξι (26) μινεσ με ζναρξθ από τθν επόμενθ τθσ 
υπογραφισ τθσ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

το διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά ή νομικά πρόςωπα ή ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων. Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και τα κριτιρια επιλογισ 
περιγράφονται αναλυτικά ςτο Άρκρο 2.2 τθσ Διακιρυξθσ. Προςφορζσ υποβάλλονται για το 
ςφνολο του ζργου και όχι για μζροσ αυτοφ. Σο κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ φμβαςθσ είναι 
θ πλζον ςυμφζρουςα οικονομικι προςφορά με βάςη την τιμή. 

Οι προςφορζσ πρζπει να κατατίκενται μζχρι 18/01/2021 ημζρα Δευτζρα και ϊρα 15:00 
ςτα γραφεία του ΦΔΕΔ-ΔΚ (Π.Ε.Ο. Χανίων – Κιςςάμου, Κάτω Δαράτςο, Χανιά Κριτθσ). Η 
ίδια καταλθκτικι θμερομθνία ιςχφει και όταν οι προςφορζσ αποςτζλλονται με 
οποιονδιποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΣΑ., ταχυμεταφορζσ κ.α.). 

Η αποςφράγιςθ προςφορών κα λάβει χώρα ςτισ 20/01/2021, θμζρα Σετάρτθ και ώρα 
11:00, ςτθν ζδρα του Φ.Δ.Ε.Δ.. – Δ.Κ. 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα δώδεκα (12) μθνών από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτώςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2017ΕΠ00210025). Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο 
Τποζργο Νο. 8  τθσ Πράξθσ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΠΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΡΤΜΟΤ 
ΑΜΑΡΙΑ (ΛΕΤΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΣΗ 
2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 4842/06-10-2017 τθσ Ειδικισ 
Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Κριτθσ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5007763. Η 
παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Σαμείο 
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ. 

Η ςφμβαςθ εμπίπτει ςτθ Δ. 

Ο Διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα όςα ορίηονται ςτο 
τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και τα Παραρτιματα αυτισ, τα οποία κεωροφνται αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ. 

Πλθροφορίεσ για τον εν λόγω διαγωνιςμό παρζχονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ώρεσ 
ςτα γραφεία του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ αμαριάσ – Δυτικισ Κριτθσ, ςτα 
Χανιά Κριτθσ ςτο τθλ.: +302821045570 fax: +30 2821059777, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ Μαρία 
Δθμοποφλου. 
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