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ΑΔΑ941ΧΟΡ10-5ΦΒ & ΑΔΑΜ: 22PROC010584989
           Ιστιαία, 19  - 05 -  2022

            Aριθμ. Πρωτ: 92362

     Προς:  Π.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ   ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 34200   Ιστιαία

Πληροφορίες: Κ.Σκεπαστίδου
Τηλέφωνο: 22260 52234

e-mail: kyriaki.skepastidou@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας για ανάθεση κατασκευής 
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον 
περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στις 
υδρολογικές λεκάνες Ι και IV σύμφωνα με την προτεραιοποίηση των 
επικίνδυνων περιοχών όπως θα οριστούν από το Δασαρχείο Ιστιαίας και 
την Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Ευβοίας για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών 

έργων» (Α’/120).
2. Τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/27-12-2010) ‘Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας’.
4. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) .

5. Τις διατάξεις του Ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες 
διατάξεις (Α’/182)».

6. Την ΥΑ 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

7. Την με αριθμ. 6985/85797/12-06-2017 (Φ.Ε.Κ. 2003/Β/12-06-2017) απόφαση 
περί «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Απ.Δ.Θ.Στ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της 
Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις 
Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης». 

8. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12-06-2019 (ΦΕΚ 2398/Β΄/2019) απόφαση 
ΥΠΕΝ "Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ' 
εφαρμογή του Ν. 4423/2016".

9. Την με αριθμ. 92801/31-12-2020 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 
(1094/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2020) περί «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Ντίτορα του 
Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».
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10. Την αριθμ. 636/04-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΝΛ46ΝΠΙΘ-ΠΑΓ) απόφαση παράτασης του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης  όλες οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

11. Τις διατάξεις του Ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 05/08/2021 ΠΝΠ “Έκτακτα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α΄/138) και β) της από 13/08/2021 
ΠΝΠ “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση 
του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του 
Ιουλίου/Αυγούστου 201 και συναφείς διατάξεις” (Α΄/143) και άλλες διατάξεις (Α΄/156)».

12. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82371/3029/06-09-2021 «Άμεση έναρξη κατασκευής 
αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών Υδρονομικών Έργων με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος» (Β΄/4209).

13. Την αριθμ.218847/19-10-2021 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας «Έγκριση 
της μελέτης “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον 
περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη 
(Ξηροπόταμος) ΛΕΚΑΝΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Ι».

14. Την αριθμ. 199093/28-09-2021 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας «Έγκριση 
της μελέτης ‘Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον 
περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη 
ΙΣΤΙΑΙΑ ΙV’’».

15. Την αριθμ. 48851/17-3-2022 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας «Έγκριση 
συμπληρωματικής μελέτης ‘Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του 
εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική 
λεκάνη ΙΣΤΙΑΙΑ Ι’.

16. Την αριθμ. 52465/22-3-2022 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας «Έγκριση 
συμπληρωματικής μελέτης ‘Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του 
εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική 
λεκάνη ΙΣΤΙΑΙΑ ΙV’. 

17. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/14788/506/16-02-2022. Απόφαση του ΥΠΕΝ περί 1ης 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης στην Δ/νση Δασών Ευβοίας του έργου 2021ΣΕ87500000 
“Πρόληψη και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στις περιοχές του Δασαρχείου 
Ιστιαίας της ΠΕ Ευβοίας”, για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του 
οικονομικού έτους 2021 και χρηματοδότηση του 2022.

18. Την αριθμ.   30122/17-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΕΓΟΡ10-ΞΨ2Ι) απόφαση Δ/νσης Δασών 
Ν. Ευβοίας με θέμα: 2η Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Δασών Ευβοίας του έργου 
2021ΣΕ87500000 “Πρόληψη και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στις περιοχές του 
Δασαρχείου Ιστιαίας της ΠΕ Ευβοίας”, για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων 
Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2021 και χρηματοδότηση του 2022.

19. Τις μέχρι σήμερα υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΔΑ.Σ.Ε. 

Π  ρ  ο  σ  κ  α  λ  ο  ύ  μ  ε 

τους ΔΑ.Σ.Ε. (ως Πίνακας Διανομής), που έχουν υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης (12 σχετικό) για την απευθείας 
ανάθεση εκτέλεσης του έργου “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (κατασκευή 
κορμοδεμάτων, κορμοφραγμάτων, κλαδοπλεγμάτων, σανιδότοιχων) για τη συγκράτηση του 
εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική 
λεκάνη Ιστιαία Ι και στην υδρολογική λεκάνη Ιστιαία ΙV, που είναι αναγκαίο και απαραίτητο 
να εκτελεστούν για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, για τη συγκράτηση του 
εδάφους, την εξασφάλιση της φυσικής αναγέννησης και την αποφυγή διαβρωτικών 
φαινομένων με άκρως επικίνδυνες επιπτώσεις στους οικισμούς, στα έργα υποδομής, τις 
αγροτικές καλλιέργειες κλπ.
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Οι προσκαλούμενοι ΔΑ.Σ.Ε. πρέπει να είναι πολυμελείς και να παρέχουν τα εχέγγυα για 
την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

Οι ΔΑΣΕ πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Δευτέρα 23/05/2022 και ώρα 10:00π.μ. 
στα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Οικονομική προσφορά για τις εργασίες.
2. Βεβαίωση ότι ο ΔΑΣΕ είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Μητρώο Δασικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.).
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των συνθηκών 

εκτέλεσης του έργου.
6. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι έχουν τη δυναμικότητα (αριθμός 

μελών, ζώων εργαλείων) να εκτελέσουν το έργο.
7. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι ο ΔΑΣΕ δεν έχει κηρυχθεί 

έκπτωτος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 599.986,54€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Για κάθε Συνεταιρισμό οι ποσότητες των εργασιών 
που θα εκτελεστούν και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α
Α/Α    
Τιμο

λ.
Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή  

Μονάδας Δαπάνη

Μερική Ολική

1 1ο Κατασκευή κορμοδέματος (μονό ή 
σύνθετο) ύψους έως 30 εκατ.

Τρέχον 
μέτρο

31008,9 4,31 € 133648,36€

2 2ο Κατασκευή κορμοφράγματος 
(ύψους έως 1,10 μ.) τ.μ.

1326,17 40,62 € 53869,03 €

3 3ο Κατασκευή κλαδοπλέγματος ύψους 
έως 30 εκατ.

Τρέχον 
μέτρο

2272 6,92 € 15722,24€

4 4ο Κατασκευή σανιδότοιχων (ύψους 
0,20 μ.)

Τρέχον 
μέτρο

1113,00 6,41 € 7134,33 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α 210.373,96€

ΑΠΡΟΒΛEΠTA 15% 31.556,1 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β 241.930,06€

ΦΠΑ 24% 58.063,21 €

ΣΥΝΟΛΟ 299.993,27 €

 Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 2022 ΣΑΕ 875 (2021ΣΕ87500000).

Ο χρόνος περάτωσης του έργου ορίζεται σε τρεις  (3) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης.

Πληροφορίες θα παρέχονται από το Δασαρχείο Ιστιαίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα. Κυριακή Σκεπαστίδου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. ΔΑ.Σ.Ε. Ελάφου 
Έλαφος Αγιάς Λάρισας
    e-mail: ntvangia@gmail.com
2. Ορεινός ΔΑΣΕ Αμαράντου και Κλείνου    
Καλαμπάκας
    e-mail: taniaxliva@gmail.com
3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νίκης 4, Τ.Κ. 10563 Αθήνα
e-mail: dscience@central.tee.gr

      (Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του)

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Ιστιαίας

Γεώργιος Σελίμης
Δασοπόνος
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