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ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων αναφορικά με την με αρ. πρωτ.
11967/23.10.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
«Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Δασικής Έκτασης 36 στρεμμάτων στο
υποκατάστημα της ΕΤΑΔ «Μουσείο Αχίλλειο».

ΕΡΩΤΗΜΑ 1.
« Στο άρθρο 9.4 της Πρόσκλησης με Α.Π.: 11967/23.10.2020 της υπηρεσίας
που αναφέρεται ανωτέρω, ζητείται μόνον δίπλωμα γεωπόνου.
Η έκταση όπως αναφέρει ο τίτλος είναι δασική και είναι υποχρεωτικό να
προσκληθούν
δασολόγοι. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 344 (ΦΕΚ
297/29.12.2000) Άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού, είναι υποχρεωτική η
απασχόληση δασολόγου στην εκτέλεση ……έργων αντιπυρικής προστασίας…….κλπ.
Επίσης στο άρθρο 7, παρ. 3 του Π.Δ. 146/88 (ΦΕΚ 65Α') ρητά αναφέρεται ότι
η κατασκευή δασοτεχνικών έργων αναλαμβάνεται από εξειδικευμένες επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για έργα πρασίνου
οι οποίες είναι στελεχωμένες με δασολόγο ή τεχνολόγο δασοπονίας που είναι
εγγεγραμμένος στο ΜΕΚ.
(Σημειωτέων ότι η Δασική υπηρεσία βάση αυτού δεν καλεί γεωπόνους κατά
της εκτέλεση δασοτεχνικών έργων).
Ζητούμε λοιπόν ως διευκρίνιση να προσκληθούν και οι έχοντες δίπλωμα
δασολόγου στην ανωτέρω πρόσκληση. »

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το προσωπικό που ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει για την εκτέλεση της σύμβασης
αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 17 της Πρόσκλησης, όπου συμπεριλαμβάνεται
μεταξύ άλλων και η ειδικότητα του δασολόγου. Στο άρθρο 9.4 της Πρόσκλησης, εκ
παραδρομής εξειδικεύεται η ειδικότητα του γεωπόνου.
Επ’ ευκαιρία διευκρινίζεται ότι η παρούσα εργολαβία αφορά στον καθαρισμό του
δάσους Μουσείου Αχιλλείου στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας (υλοτομία
ξερών και σπασμένων δέντρων, σπασμένων από τον αέρα ξερών κλαδιών, κλάδεμα
ξερών κλαδιών σε μεγάλα δέντρα, απομάκρυνση της συσσωρευμένης ξερής ύλης και
καθαρισμό του καταστρώματος της διαδρομής εντός του δάσους). Αναλυτικά, οι ως

άνω εργασίες περιγράφονται στο Παράρτημα Δ’ και η έκτασή τους αποτυπώνεται
στο Παράρτημα Ε’ της Πρόσκλησης.
Η ορθή διαχείριση της έκτασης προϋποθέτει τη σύνταξη δασοτεχνικής μελέτης την
οποία η ΕΤΑΔ έχει δεσμευτεί να υποβάλλει εντός του 2021 στην Διεύθυνση Δασών
Κέρκυρας για έλεγχο και θεώρηση και υπό τον όρο αυτό επετράπητε ο καθαρισμός
του δάσους της παρούσας πρόσκλησης. Στη μελέτη αυτή θα ορίζονται μεταξύ άλλων
και οι επαγγελματικές δραστηριότητες που πρέπει κατά νόμο να συμμετέχουν για την
ορθή φυτοτεχνική διαμόρφωση του χώρου, οργάνωση δικτύου πυρόσβεσης και
δραστηριοτήτων επισκεπτών.
Επισημαίνεται ότι πριν από την έναρξη των εργασιών θα ενημερωθεί η Διεύθυνση
Δασών Κέρκυρας και ο οριζόμενος από την αρχή αυτή δασοφύλακας της περιοχής.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 2.
1.
Δεδομένου ότι η εταιρεία μας είναι νεοσύστατη και δεν υπάρχει η δυνατότητα
να παρουσιάσουμε μέσο κύκλο εργασιών για τα τρία τελευταία φορολογικά έτη,
οφείλουμε παρόλα αυτά να έχουμε εκτελέσει μια τουλάχιστον σύμβαση
αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00)
χωρίς ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δραστηριοποιούμαστε μέχρι
σήμερα;
2.
Πως θα υπολογισθεί ο μέσος κύκλος των εργασιών με βάση την
διαχειριστική περίοδο που δραστηριοποιούμαστε, η οποία δεν υπερβαίνει την
τριετία;
3.
Σε περίπτωση που συμμετάσχουμε ως Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων
και στηριχτούμε σε ικανότητα τρίτου ως προς την τεχνική επάρκεια, υπό την αίρεση
ότι θα αποκτήσουμε τη νομική μορφή της Κοινοπραξίας, εάν και εφόσον
ανακηρυχθούμε ανάδοχοι, θα κριθεί αποδεκτή η προσφορά μας ;
4.
Εάν η νεοσύστατη εταιρεία μας προσλάβει έναν γεωπόνο με 17 (δεκαεπτά)
χρόνια εμπειρίας, τι δικαιολογητικά οφείλω να συμπεριλάβω στον φάκελο της
υποψηφιότητάς μου; Θα μπορέσουμε να δηλώσουμε συμμετοχή κατά αυτόν τρόπο;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.
Ο όρος αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής των οικονομικών φορέων στο
διαγωνισμό. Συνιστά κριτήριο ποιοτικής επιλογής και αξιολογείται η «τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα» του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα για την εκτέλεση
της σύμβασης. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, το κριτήριο αυτό αρκεί να
πληρείται από ένα μέλος της ένωση ή της κοινοπραξίας.
2.
Ο όρος αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής των οικονομικών φορέων στο
διαγωνισμό. Συνιστά κριτήριο ποιοτικής επιλογής και αξιολογείται η «οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια» του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα για την
εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, το κριτήριο αυτό
αρκεί να πληρείται αθροιστικά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών περιόδων, τότε ο ετήσιος
κύκλος εργασιών θα υπολογίζεται επί τη βάσει των διαχειριστικών περιόδων κατά τις
οποίες δραστηριοποιείται.

3.
Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετέχουν Ενώσεις – Κοινοπραξίες φυσικών
ή/και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στην περίπτωση των
ενώσεων δεν απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η αναθέτουσα Εταιρεία διατηρεί,
ωστόσο, το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση, εφόσον ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος
και πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής:
(α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη σχετική
νομοθεσία ή
(β) να περιβληθεί τη μορφή Εταιρείας του εμπορικού δικαίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του εμπορικού νόμου.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας Εταιρείας, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την
εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Ενώσεων – Κοινοπραξιών δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις
μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των
τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή των σχετικών
δικαιολογητικών, από το αρμόδιο όργανο και εγκρίνεται με απόφαση της
αναθέτουσας Εταιρείας.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της επαγγελματικής
ικανότητας και της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών
φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή
άλλων φορέων.
4.
Προς απόδειξη της υποχρεωτικής κατά το άρθρο 17 συμμετοχής του
υπεύθυνου γεωτεχνικού - συντονιστή (γεωπόνου, δασολόγου, τεχνολόγου
γεωπονίας ή δασοπονίας), οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν κατά τα
παραπάνω να στηριχτούν στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς, αρκεί να προσκομιστούν οι σχετικές δεσμεύσεις
των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται, όπως για παράδειγμα τα
συμφωνητικά: α) ανάθεσης από τον εργοδότη οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στον διαγωνισμό, και β) ανάληψης του γεωτεχνικού – συντονιστή των υπηρεσιών
της πρόσκλησης όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στο Παράρτημα Δ’ και Ε’.

