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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: 28/22  

NUTS: EL303 

Αρ.Διακήρυξης : 6/2022 

CPV: 43325000-7  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

Α.Π. 528/30.03.2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο:  «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 

ΥΜΗΤΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 2.200.937,84€ προ ΦΠΑ και 

συνολικής αξίας με ΦΠΑ24% 2.729.162,92€,.  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση εξοπλισμού πόλεων και παιδικής χαράς 

για την αστική Αναζωογόνηση του όρους του Υμηττού και την ανάπτυξη της φιλοδασικής συνείδησης. 

Στόχος της προμήθειας είναι η ασφαλής χρήση και η οργανωμένη λειτουργία του δημόσιου χώρου, η 

αναβάθμιση του αστικού, φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η εξασφάλιση ενιαίων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών στο σύνολο του χώρου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Ο 

χώρος οργανώνεται και στο επίπεδο των επί μέρους χρήσεών του, με μια σχετική ιεράρχησή τους, ώστε η 

κάθε χρήση / λειτουργία να έχει το δικό της χώρο, χωρίς να τον διεκδικούν η μια σε βάρος της άλλης. 

Έτσι, ακολουθώντας τη δυναμική του χώρου, δημιουργούνται περιοχές με επιμέρους χρήσεις, όπως: 

Φυσικός ελεύθερος χώρος πάρκου (υπαίθρια γυμναστήρια, συστήματα εξυπηρέτησης ζώων), Περιοχές 

καθιστικών (παγκάκια, τραπεζόπαγκοι), Χώρος ελεύθερου παιχνιδιού, Τοποθέτηση οργάνων παιδικής 

χαράς σημειακά.  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2. του Έργου με τίτλο : «Δράσεις Θωράκισης και Ανάδειξης 

Υμηττού» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 

υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με βάση την Απόφαση Ένταξης 

με αρ. πρωτ. 23982/2020-22/10/2021 του ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και την 103977/26.11.2021 .«Ανακοίνωση 

έγκρισης επενδυτικού δανείου κλπ.» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – Κεντρική Υπηρεσία – 

Δ/νση Χορήγησης Δανείων Νομικών Προσώπων {Δ7} με αντίστοιχο κωδικό εσόδων 3123.0001 του 

οικείου Π/Υ του ΣΠΑΥ. 

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των ειδών και όχι μόνο 

για μέρος αυτών. Το αντικείμενο της προμήθειας υποδιαιρείται μεν σε τμήματα  αλλά συγκροτεί ένα 

αλληλένδετο σύνολο.   

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

τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι  είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την υπογραφή αυτής. 
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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. Για την προμήθεια θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός 

ανοικτός διεθνής διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: Τετάρτη 11.05.2022 και ώρα 11.00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 158088 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. 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24-03-2022, με επίσημη ονομασία : GR Ηλιούπολη Εξοπλισμός 

πάρκων και παιδικής χαράς,  και με Αριθμό Νο_Doc_Ext:2022-043599. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 7 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, 

Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι: Τρίτη 17.05.2022 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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