
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 02/05/2017 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 36164/οικ. 1855 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 239 & Παρίτση    
Ταχ. Κωδ.: 154 51  
Πληροφορίες: Ζ. Κρούσκα , Α. Ξυνός    
Τηλ.: 2103725773, -736 
Fax: 2103725770 
E-mail: pexo@attica.gr 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αριθμός Διακήρυξης: 1 /2017 
 

Αντικείμενο Σύμβασης : Παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, 

δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

(CPV: 45511000) 
 

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 
ΤΜΗΜΑ 1: «Εκτέλεση αμετάκλητων Αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε 
δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα & 
Διονύσου», εκτιμώμενης αξίας 203.249,35€ πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 2: «Εκτέλεση αμετάκλητων Αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε 
δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις εντός των ορίων των Δήμων Λαυρεωτικής, 
Σαρωνικού & Κρωπίας», εκτιμώμενης αξίας 149.782,50€ πλέον ΦΠΑ.. 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές για ένα από τα δύο Τμήματα ή και για τα δύο τμήματα. 

 
Προϋπολογισμός: 353.031,85 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικά 437.759,46€. 

 
Διάρκεια Σύμβασης : από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 30/12/2018. 

 
Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

 
Πηγή Χρηματοδότησης - Πληρωμή: Το Πράσινο Ταμείο μέσω του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος με τίτλο «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2017». 

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ, κάθε μήνα βάσει τιμολογίου του, μετά την 
οριστική παραλαβή των εργασιών κατεδάφισης από την επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για 
το σκοπό αυτό. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο κάθε φορά φόρο εισοδήματος. 

Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής, καθώς 
και κάθε τυχόν συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 
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Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 
3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και 
θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται 
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

 

Διαδικασία Διεξαγωγής: Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 

Παραλαβή Διακήρυξης: Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η διακήρυξη, επίσης είναι διαθέσιμη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην επίσημη ιστοσελίδα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: www.apdattikis.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 
 

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική 
 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 07 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00 
 

μ.μ.. 
 

Τόπος υποβολής προσφορών: Η διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 

 

Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος Αποσφράγισης Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr από την αρμόδια Επιτροπή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. . 

 

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: 
 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης για το σύνολο των Τμημάτων εκτός Φ.Π.Α. (ήτοι 7.060,64€).Οι 

συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά για συγκεκριμένα Τμήματα 

προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του Τμήματος ή των Τμημάτων που προσφέρουν εκτός 

Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, για το Τμήμα 1ο 4.064,99€, για το Τμήμα 2ο 2.995,65€ (άρθρο 

72 παρ. 1 περ. α’ του Ν.4412/2016). 
 

2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης . Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να 
λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Η 
επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της σύμβασης. 

 

Ισχύς Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Αντιπροσφορές ή Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

17PROC006142856 2017-05-05

ΑΔΑ: 709ΓΟΡ1Κ-ΙΔΜ



 

Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Μεσογείων 239, 154 51 Νέο Ψυχικό, τηλ. 2103725773, 
2103725736 και 2103725776, FAX 2103725770. 

 

 

 

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

 
 
 

 
Γεν. Δ/ντρια ΧΩ.& ΠΕ. ΠΟ. 

Καλλιόπη Καρδαμίτση  
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