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Αριθμός Διακήρυξης: 5/2020
Αναθέτουσα Αρχή, τύπος και κύρια δραστηριότητά της: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Δ.Α.).
NUTS: EL303, Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (Κ.Κ.Α.) με κύρια δραστηριότητα την παροχή Γενικών
Δημόσιων Υπηρεσιών.
Αντικείμενο σύμβασης: παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης (CPV: 90720000-0): 1)αυθαιρέτων
κατασκευών στον αιγιαλό – παραλία της νήσου Σαλαμίνας, 2)αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό –
παραλία στο παραλιακό μέτωπο Αθηνών – Σουνίου (μέχρι το 35ο χλμ), 3)αυθαιρέτων κατασκευών
στον αιγιαλό – παραλία Δήμων στην περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής, 4)αυθαιρέτων
κατασκευών στο ρέμα Πικροδάφνης, 5)αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση- δασικές και αναδασωτέες
εκτάσεις , που παραδόθηκαν οικειοθελώς στα οικεία Δασαρχεία στην Π.Ε. Δυτ. Αττικής (Δασαρχεία
Αιγάλεω & Μεγάρων) και αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό – παραλία στην περιοχή Ψάθας
Βιλλίων Αττικής 6)αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση- δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, που
παραδόθηκαν οικειοθελώς στα οικεία Δασαρχεία στην Π.Ε. Ανατ. Αττικής (Δασαρχεία Λαυρίου &
Καπανδριτίου). Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης και η μεταφορά, διαχείριση και διάθεση των
προϊόντων κατεδάφισης σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους και με κατάλληλα για το σκοπό αυτό
μεταφορικά μέσα, καθώς και η πλήρης και κατάλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην
πρότερη κατάσταση στην περιοχή των εργασιών κατεδάφισης.
Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α: «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό-παραλία της νήσου Σαλαμίνας» (CPV:
90720000-0) , εκτιμώμενης αξίας 200.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 5/2020
Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ Β: «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό – παραλία στο παραλιακό μέτωπο
Αθηνών – Σουνίου (μέχρι το 35ο χλμ) στους Δήμους Αλίμου, Π.Φαλήρου ,Ελληνικού- Αργυρούπολης,
Γλυφάδας, Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης)» (CPV: 90720000-0), εκτιμώμενης αξίας 150.000,00€ πλέον
ΦΠΑ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 5/2020 Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ Γ: «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό – παραλία Δήμων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής
και συγκεκριμένα στους Δήμους Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων- Αρτέμιδας, Ραφήνας- Πικερμίου,
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Μαραθώνος, Ωρωπού.» (CPV: 90720000-0), εκτιμώμενης αξίας 200.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι της 5/2020 Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ Δ: «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών στο ρέμα Πικροδάφνης, στα όρια των Δήμων
Π.Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου.» (CPV: 90720000-0), εκτιμώμενης αξίας 140.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα
με το Παράρτημα Ι της 5/2020 Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ Ε: «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση- δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, που
παραδόθηκαν οικειοθελώς στα οικεία Δασαρχεία στην Π.Ε. Πειραιώς και Δυτ. Αττικής (Δασαρχεία Αιγάλεω
& Μεγάρων) και αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό – παραλία στην περιοχή Ψάθας Βιλλίων Αττικής»
(CPV: 90720000-0), εκτιμώμενης αξίας 200.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 5/2020
Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ: «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση- δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις , που
παραδόθηκαν οικειοθελώς στα οικεία Δασαρχεία στην Π.Ε. Ανατ. Αττικής (Δασαρχεία Λαυρίου &
Καπανδριτίου) και συγκεκριμένα στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνα, Σαρωνικού, Λαυρεωτικής και
Ωρωπού.» (CPV: 90720000-0), εκτιμώμενης αξίας 250.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι
της 5/2020 Διακήρυξης.
Προσφορές γίνονται δεκτές για ένα Τμήμα ή περισσότερα Τμήματα ή για το σύνολο των Τμημάτων για
το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου ανά Τμήμα, με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος I της
υπ’ αριθ. 5/2020 Διακήρυξης.
Τόποι εκτέλεσης εργασιών: Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 5/2020
Διακήρυξης.
Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.140.000,00€
πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.413.600,00€ με ΦΠΑ και συγκεκριμένα ανά τμήμα της σύμβασης ως εξής:
Τμήμα Α : 200.000,00€ πλέον του ΦΠΑ
Τμήμα Β : 150.000,00€ πλέον του ΦΠΑ
Τμήμα Γ : 200.000,00€ πλέον του ΦΠΑ
Τμήμα Δ : 140.000,00€ πλέον του ΦΠΑ
Τμήμα Ε : 200.000,00€ πλέον του ΦΠΑ
Τμήμα ΣΤ : 250.000,00€ πλέον του ΦΠΑ
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την
16/12/2022.
Πηγή χρηματοδότησης – πληρωμή: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό
εξόδων του Πράσινου Ταμείου. Οι όροι πληρωμής, αναφέρονται στους ειδικούς όρους της Διακήρυξης
(άρθρο 4.1).
Διαδικασία διεξαγωγής – Κριτήριο ανάθεσης: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των
ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
1. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr και μέσω της ιστοσελίδας της Α.Δ.Α.:
www.apdattikis.gov.gr. Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να τους αποσταλλούν αντίγραφα των
εκθέσεων αυτοψίας – πρωτόκολλων κατεδάφισης – αποφάσεων κατεδάφισης,
πρέπει να
αποστείλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου στο pexo@attica.gr.
Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 του Π.Δ. 39/2017 μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή εάν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
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Προδικαστικών Προσφυγών. Ειδικότερα για την άσκηση προσφυγής κατά της Διακήρυξης, η πλήρης
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και τόπος υποβολής τους: 29 Ιανουαρίου 2021 και
ώρα 14:00. Η υποβολή γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.
Επισημαίνεται ότι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
των προσφορών, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Ο ανωτέρω σφραγισμένος
φάκελος κατατίθεται στη Γραμματεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Α.Δ.Α.
στον 1ο όροφο, επί της οδού Μεσογείων 239 & Παρίτση, Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 15451.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr την Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2021 και
ώρα 10:00 π.μ. στον 1ο όροφο, επί της οδού Μεσογείων 239 & Παρίτση, Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 15451.
Επιτρέπεται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι
εκπρόσωποί τους.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή δελτίο σύστασης αρχικής χρηματικής
εγγυοδοτικής παρακαταθήκης που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(22.800,00€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το σύνολο των
Τμημάτων εκτός Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά για συγκεκριμένα
Τμήματα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. του Τμήματος για το οποίο υποβάλουν προσφορά, ήτοι για το Τμήμα Α
τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€), για το Τμήμα Β τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00€), για το Τμήμα Γ
τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€), για το Τμήμα Δ δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.800,00€), για το
Τμήμα Ε τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) και για το Τμήμα ΣΤ πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€)
(περ. α της παρ. 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016).
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή δελτίο σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής
παρακαταθήκης, το ύψος των οποίων αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν όλοι οι οικονομικοί
φορείς που καλύπτουν τους όρους του άρθρου 25 του ν. 4412/2016 και της παραγράφου 1.1.1. της
Διακήρυξης.
Λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 73, 74, 75 του ν.
4412/2016 όπως ισχύουν και στους γενικούς και ειδικούς όρους της υπ’ αριθ. 5/2020 Διακήρυξης.
Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα
(180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Τόποι δημοσίευσης της προκήρυξης: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ιστοσελίδα της Α.Δ.Α.

Ο Συντονιστής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Σπυρίδων Κοκκινάκης
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