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Α.Π. 392/09.03.2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο 

διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προϋπολογισμού 208.369,60€ (με 24%Φ.Π.Α.) 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι όπως αναφέρεται στη μελέτη, η εκτέλεση ενός συνόλου εργασιών για τη 

συντήρηση και αναβάθμιση υπαρχόντων υποδομών για την αντιπυρική προστασία λαμβάνοντας υπόψη 

και τα οικονομικά μεγέθη του Συνδέσμου. Πιο συγκεκριμένα: Υποδομή 1 : Δασικοί οδοί. Αφορά την 

εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικών οδών / Υποδομή 2 : Επιλεκτικές Υλοτομίες. Αφορά την εργασία 

αποκοπής και απομάκρυνσης σπασμένων δέντρων και κλαδιών / Υποδομή 3 : Ξύλινες κατασκευές. Αφορά 

την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών / Υποδομή 4 : Σιδηροκατασκευές. Αφορά την 

εργασία αποκατάστασης υπαρχουσών μεταλλικών μπαρών  

Η  εν θέματι εργασία έχει εγγραφεί στον Π/Υ  του  Σ.Π.Α.Υ. με Κ.Α.Ε. 10.6262.0068 και πίστωση έτους 

2022: 208.400,00€ και προϋπολογίστηκε στο ποσό των 208.369,60 € (με ΦΠΑ 24%).   

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος του 2022, με εξαίρεση 

για τις υποδομές 1 & 2 που θα είναι έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

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

τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου του Προϋπολογισμού. 

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των παρεχόμενων και 

όχι μόνο για μέρος αυτών. Το αντικείμενο των υπηρεσιών δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί 

ένα σύνολο εργασιών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους.   

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 την  πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2022 του ΣΠΑΥ. 

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: Τετάρτη 30.03.2022 και ώρα 13.00. 

Ο διαγωνισμός, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 157069, 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. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για ποσό που θα 

καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. ήτοι ποσό 

1.680,40€ (χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά) 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, 

Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι: Τρίτη 05.04.2022 και ώρα 13.00. 

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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