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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Αριθ.πρωτ. 100095/19-08-
2021 

ΕΡΓΟ:  Πρόληψη δασικών πυρκαγιών 
παρόδιοι καθαρισμοί δασικών οδών 
και δικτύου περιοχής ευθύνης 
Δασαρχείου Μεγάρων, με ενδεικτικές 
θέσεις στο «Ντουράκο Αλεποχωρίου» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 
15.765,35 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
 

CPV 
 

Κωδικός NUTS 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ 
Κ.Α.Ε. 02.001.2499  
 
772110000-2 
     
EL306  -  Δυτική Αττική  

 

  

  

 

Α Π Λ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η       Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

 

 

Το Δασαρχείο Μεγάρων διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό (του άρθρου 117 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει) επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου:  

 

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών παρόδιοι καθαρισμοί δασικών οδών και δικτύου 

περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Μεγάρων, με ενδεικτικές θέσεις στο «Ντουράκο 

Αλεποχωρίου» 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής /Δασαρχείο Μεγάρων 
Το Δασαρχείο Μεγάρων  είναι οργανική μονάδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία 
είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα την παροχή Γενικών Δημόσιων 
Υπηρεσιών 

Οδός  :  Μινώας 12  
Ταχ.Κωδ.  :  191 00 
Τηλ.  :  22960-83650, 22960-83651  
Telefax  :  22960-83652  
E-mail  :  dasmeg@yahoo.gr, 

dasarxeio_megaron@attica.gr  
Πληροφορίες : Γεωργίου Γιασεμή  
  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
mailto:dasmeg@yahoo.gr
mailto:dasarxeio_megaron@attica.gr
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Αντικείμενο σύμβασης : Με το έργο αυτό θα γίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στην αριθμ. 
85659/2382/01.10.2018 εγκεκριμένη μελέτη µε τίτλο Πρόληψη δασικών πυρκαγιών 
παρόδιοι καθαρισμοί δασικών οδών και δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου 
Μεγάρων, με ενδεικτικές θέσεις στο «Ντουράκο Αλεποχωρίου» και περιλαµβάνεται Α)1. 
απομάκρυνση του υπορόφου (της θαμνώδους δασικής  βλάστησης και των φρυγάνων), 2. των 
ξερών υπολειμμάτων, 3. αραίωση ανωρόφου σύμφωνα με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας 
και 4. αποκλάδωση των  δένδρων - ανωρόφου  μέχρι τα 2,0μ. (ή από του 1/3 έως του 1/2 τους 
ύψους τους για τα δένδρα με χαμηλό ύψος)Θρυμματισμός των προϊόντων καθαρισμού-
κλαδεύσεων, Β) Μετατόπιση   υπολειμμάτων    καθαρισμού  –  Στοίβαξη και Γ) Θρυμματισμός     
υπολειμμάτων  και  σκόρπισμα  των    προϊόντων        θρυμματισμού.  
 Το συνολικό εμβαδόν των παρόδιων καθαρισμών δασικών οδών  αφορά  1,5  χλμ  με πλάτος 
καθαρισμού τα  20 μ. 
Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη , σύμφωνα με 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις υποδείξεις του επιβλέποντος υπαλλήλου.     
 
Κύριος τόπος εκτέλεσης του έργου : Κωδικός NUTS EL306  
 
Προϋπολογισμός : 15.765,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 
 
Διάρκεια Σύμβασης : Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) 
ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
Πηγή χρηματοδότησης – Πληρωμή : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού 
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2021 (Κ.Α.Ε. 02.001.2499) και έχει γίνει η σχετική 
ανάληψη πίστωσης (σχετ. το με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/36806/1151/15.04.2021 έγγραφο ΥΠΕΝ) 
(ΑΔΑ: 6ΣΝΛ4653Π8-4ΟΨ) . Οι όροι πληρωμής αναφέρονται στα ειδικά άρθρα της διακήρυξης. 
 
Διαδικασία διεξαγωγής :  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με σύμφωνα την με ανοικτή 
διαδικασία (Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 4782/2021και ισχύει) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 
 
Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης : Για την παραλαβή του εντύπου οικονομικής 
προσφοράς (σφραγισμένο από την Υπηρεσία μας ) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται 
στα γραφεία του Δασαρχείου Μεγάρων , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00π.μ. έως 
13.00μ.μ.  και έως 06-09-2021. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι 
ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και σε ηλεκτρονική μορφή (σε USB ή CD του 
ενδιαφερόμενου)  στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
9.00π.μ. έως 13.00μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 
αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 
 
Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην 
ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι 



ΑΔΑ: ΨΚΔΘΟΡ1Κ-ΥΝΣ



ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

                                                   ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ                                                ΣΕΛΙΣ 3 

ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, 
από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνη κ. Γεωργίου Γιασεμή του Τµήµατος 
∆ασοτεχνικών Έργων , τηλ. 22960-83650 ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή του, 
φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας. 
 
Προδικαστικές προσφυγές κατά της διακήρυξης : Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά 
της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-09-2021 , ημέρα  Τρίτη   Ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται έως την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) 
με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Μινώας 12, Μέγαρα   Τ.Κ. 191 00). 
 
Τόπος υποβολής προσφορών : Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δασαρχείου 
Μεγάρων Μινώας 12, Μέγαρα την 07-09-2021 και ώρα 11.00π.μ. σε δημόσια συνεδρίαση 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού  
 
Απαιτούμενες εγγυήσεις : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ύψους  315,31 ευρώ  (τριακόσια δεκαπέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτά) 
και ισχύ τουλάχιστον μέχρι  30-07-2022.  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
αυτών οι οποίες είναι : 
α) εγγεγραμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας πρασίνου, στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας 
εγγεγραμένους στο Μ.Ε.Κ ή 
β) εργολήπτες κάτοχοι πτυχίου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) Α’ τάξης και άνω ή 
γ) εγγεγραμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα στην αντίστοιχη κατηγορία έργου που έχουν τα 
νόμιμα προσόντα 
 
 
Λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής : Τα όσα αναφέρονται στα ειδικά άρθρα της 
διακήρυξης  
 
Ισχύς προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
39 Ν.4782/2021 , για διάστημα δέκα  (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 
 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές : Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία 
προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
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Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης : Κατ΄ έλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν την 
προθεσμία παραλαβής προσφορών   στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

Μέγαρα   19-08-2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Συντάκτρια 

 

 

Γεωργίου Γιασεμή 

Δασοπόνος  

 Η Δασάρχης Μεγάρων α/α 

 

 

Φράγκου Σωτηρία 

Δασολόγος  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 102756/26-08-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΑΨΠΟΡ1Κ-Ω84) 

                                                                           Ο Δ/ντής  Δασών Δυτ. Αττικής α/α 

 

   

Γκάτσης Χρήστος 

Δασολόγος 
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