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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ – Σ.Π.Α.Υ. 

Πραξιτέλους 51 16341 Ηλιούπολη 

210-9945594, info@spay.gr  
Αρ.Μελέτης : 1/20221 

CPV: 77312000-0 

NUTS: EL303 

Αρ.Διακήρυξης : 1/2022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

Α.Π. 98/21.01.2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για 

την υπηρεσία με γενικό τίτλο:  «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ (5 ΟΜΑΔΕΣ/ΠΕΡΙΟΧΕΣ)» 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι όπως αναφέρεται στη μελέτη ακολούθως: Προβλέπεται, για λόγους 

πυροπροστασίας σε περιοχές του περιαστικού ιστού του όρους Υμηττού, ο καθαρισμός για τη διαμόρφωση ομαλής 

εδαφικής επιφάνειας από ξερά χόρτα, σκουπίδια, ξένα σώματα, κλπ, με οποιοδήποτε τρόπο (δια χειρός, 

βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά, χωματουργικά μηχανήματα, κλπ) και η συγκέντρωση των άχρηστων προϊόντων. Στη 

συνέχεια η απομάκρυνση σκουπιδιών και λοιπών άχρηστων υλικών με χρήση μηχανικών μέσων (φυσητήρα), 

φόρτωση σε φορτηγά, διάστρωση πέριξ εδάφους και μεταφορά αυτών σε νόμιμο χώρο απόθεσης άχρηστων 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑΔΕΣ:    ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%         2% εγγυητική συμμετοχής 

ΟΜΑΔΑ 1. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ.                        

ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 

ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ  

20.611,80 προ ΦΠΑ 

25.558,63 με ΦΠΑ 24% 

ΚΑΕ: 10.6279.0042 

412,24 € 

ΟΜΑΔΑ 2. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ.                    

ΠΕΡΙΟΧΗ 2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – ΒΥΡΩΝΑΣ  

24.950,25 προ ΦΠΑ 

30.938,31 με ΦΠΑ 24% 

ΚΑΕ: 10.6279.0043 

499,01 € 

ΟΜΑΔΑ 3. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ.  

ΠΕΡΙΟΧΗ 3. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ/ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 

20.002,50 προ ΦΠΑ 

24.803,10 με ΦΠΑ 24% 

ΚΑΕ: 10.6279.0044 

400,05 € 

ΟΜΑΔΑ 4. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ.  

ΠΕΡΙΟΧΗ 5. ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ  

24.657,08 προ ΦΠΑ 

30.574,78 με ΦΠΑ 24% 

ΚΑΕ: 10.6279.0046 

493,14 € 

ΟΜΑΔΑ 5. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ.  

ΠΕΡΙΟΧΗ 6. ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΟΡΩΠΙ  

20.245,50 προ ΦΠΑ 

25.104,42 με ΦΠΑ 24% 

ΚΑΕ: 10.6279.0047 

404,91 € 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για κάθε μία ομάδα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για µία, είτε για 

περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο των ομάδων. Δηλαδή, θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που 

αναφέρονται µόνο σε µία ομάδα, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλα τα είδη κάθε ομάδας, όπως αυτές 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Το συνολικό ποσό κάθε ομάδας στην προσφορά του δεν μπορεί να 

υπερβαίνει (επί ποινή απόρριψης) το αντίστοιχο συνολικό ποσό κάθε  ομάδας  που αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

Η εκτιμώμενη αξία της υπηρεσίας ανέρχεται σε : 110.467,35€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).  

Φορέας υλοποίησης της παρούσας σύμβασης θα είναι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ).  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις ανωτέρω πιστώσεις του 

τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2022 του ΣΠΑΥ. 
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Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και μέχρι τις 30/06/2022.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για κάθε μία ομάδα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για µία, είτε 

για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο των ομάδων. Δηλαδή, θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές 

που αναφέρονται µόνο σε µία ομάδα, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλα τα είδη κάθε ομάδας, 

όπως αυτές αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr 

καθώς και στην ιστοσελίδα του Σ.Π.Α.Υ. www.spay.gr  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: Πέμπτη 10.02.2022 και ώρα 11.00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 154345, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 9 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, 

Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι: Τετάρτη 16.02.2022 και ώρα 11.00 π.μ. 

Αρμόδια για την έγκριση του αποτελέσματος είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Π.Α.Υ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Π.Α.Υ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 

Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης 
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