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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε διαδικασία διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το Ν. 4605/2019, για την ανάθεση της
σύµβασης:
«Ολοκλήρωση
εργασιών
υλοτόµησης,
συλλογής,
θρυµµατισµού,
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των καµένων δένδρων σε εγκεκριµένους χώρους, στις
πληγείσες περιοχές των ∆ήµων Ραφήνας – Πικερµίου και Μαραθώνος».
ΣΧΕΤ: Η µε αρ. πρωτ. Β/ΦΚ000/οικ.2310/22-5-2020 Απόφαση Υπουργού Υ.ΠΟ.ΜΕ. (Α∆Α:6ΟΛΜ465ΧΘΞΑΧΖ).

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών
(Ε.Υ.∆.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η
σύναψη σύµβασης: «Ολοκλήρωση εργασιών υλοτόµησης, συλλογής, θρυµµατισµού,
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των καµένων δένδρων σε εγκεκριµένους χώρους, στις
πληγείσες περιοχές των ∆ήµων Ραφήνας – Πικερµίου και Μαραθώνος», σύµφωνα µε την παρ.
2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα
µε το Ν. 4605/2019,

Σας απευθύνει
την παρούσα πρόσκληση προκειµένου να συµµετάσχετε στην διαδικασία διαπραγµάτευσης µε την
υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύµβασης έργου, υπό τους εξής όρους
και προϋποθέσεις:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης «Ολοκλήρωση εργασιών υλοτόµησης, συλλογής,
θρυµµατισµού, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των καµένων δένδρων σε εγκεκριµένους
χώρους, στις πληγείσες περιοχές των ∆ήµων Ραφήνας – Πικερµίου και Μαραθώνος».
αφορά στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης των περιοχών των ∆ήµων Ραφήνας-Πικερµίου και
Μαραθώνα-Νέας Μάκρης της Ανατολικής Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018, την επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή και την βελτίωση της ποιότητας
της ζωής των πολιτών. Η σύµβαση περιλαµβάνει την εκτέλεση των κάτωθι κατηγοριών εργασιών:
Α. ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται εργασίες υλοτόµησης των υπολειπόµενων καµένων δένδρων
που βρίσκονται είτε σε ανοιχτούς δηµόσιους ελεύθερους χώρους είτε εντός ιδιόκτητων οικοπέδων
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και εκτάσεων, ανεξαρτήτου ύψους, είδους, θέσης και πάχους κορµού δένδρου, εκτός των δασικών
εκτάσεων, µε οποιοδήποτε τρόπο (χειρονακτικό, µηχανικό, χρήση γερανοφόρου κλπ)
Β. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑ∆ΙΩΝ
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται εργασίες περισυλλογής, αποµάκρυνσης και µεταφοράς των
καµένων κλαδιών και υπολειµµάτων προϊόντων υλοτόµησης που βρίσκονται ήδη στο έδαφος, αλλά
και αυτών που θα προκύψουν από τις των ανωτέρω εργασίες υλοτόµησης. Τα προϊόντα
υλοτόµησης που θα προκύψουν θα µεταφερθούν σε συγκεκριµένο οικόπεδο της περιοχής,
σύµφωνα µε τη σύµβαση. Επιπλέον περιλαµβάνεται τόσο η φύλαξη του ανωτέρω οικοπέδου όσο
και η περίφραξη του, τύπου Α όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ 1501-05-07-04-00.
Γ. ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
Με την ολοκλήρωση της τµηµατικής ή συνολικής φορτοεκφόρτωσης και µεταφορά των προϊόντων
υλοτόµησης, των καµένων κλαδιών και οργανικής ύλης στο γεωτεµάχιο που αναφέρεται στην
σύµβαση, υλοποιείται η εργασία τεµαχισµού -θρυµµατισµού τους σε διαστάσεις 5 έως 15 εκατοστά.
Κατόπιν φορτώνονται και µεταφέρονται, το σύνολο των περισυλλεγόντων και θρυµµατισµένων
πλέον, καµένων κλαδιών και λοιπών προϊόντων υλοτόµησης, σε συγκεκριµένους εγκεκριµένους
χώρους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Επιπλέον, για τον καθαρισµό
του υπόψη γεωτεµαχίου, θα µεταφερθούν, κατόπιν επεξεργασίας διαχωρισµού και κατάλληλης
ταξινόµησης, το σύνολο των αποθέσεων σκουπιδιών - µπαζών κλπ που βρίσκονται εντός αυτού, σε
κατάλληλα αδειοδοτηµένους χώρους.
Επισηµαίνονται τα κάτωθι:
Είναι απαραίτητο όλες οι ανωτέρω εργασίες να εκτελούνται µε απόλυτη προσοχή, ώστε να µην
προκαλούνται ζηµιές έναντι τρίτων και οποιαδήποτε βλάβη, όχληση ή ζηµία επέλθει σε τρίτους, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναλάβει το βάρος της ζηµίας και να την αποκαταστήσει.
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν µε ευθύνη του Αναδόχου, µε πλήρη εφαρµογή των σχετικών
τεχνικών προδιαγραφών και των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία του
περιβάλλοντος, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και των κατοίκων, αφού προηγούµενος
ληφθούν, µε µέριµνα του Αναδόχου, οι τυχόν κατά το νόµο απαιτούµενες άδειοδοτήσεις.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την λήξη της συµβατικής
προθεσµίας της παροχής υπηρεσιών, να καλέσει τον Ανάδοχο για τυχόν υπολειπόµενες εργασίες
υλοτόµησης, περισυλλογής και θρυµµατισµού που διαπιστωθούν στην πληγείσα, από τις πυρκαγιές
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, περιοχή των ∆ήµων Ραφήνας-Πικερµίου και Μαραθώνα-Νέας
Μάκρης και να τις εκτελέσει αδαπάνως.

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική δαπάνη για το ως άνω έργο ανέρχεται στο ποσό των 550.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασµό Αρωγής
Πυροπλήκτων.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγµάτευσης ως εξής:
Στοιχείο διαπραγµάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής.
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η
Μαΐου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα ως εξής:
1. MP ENERGY ΜΟΝ ΕΠΕ, ώρα 10:00 π.µ.
2. ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ., ώρα 10:15 π.µ.
3. AGRICULT COMPOST IKE, ώρα 10:30 π.µ.
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Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών και συγκεκριµένα
στην
διαδροµή:
ggde.gr/ΓΙΑΤΟΝΠΟΛΙΤΗ/«Νέα/Ανακοινώσεις»
και
«NEW!
Προκηρύξεις/∆ιαγωνισµοί».
Συνηµµένα: 1. Τεχνική Περιγραφή
2. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς

Kοινοποίηση:
1. Γρ. Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
2. Γρ. Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών
3. Γρ. Γενικού ∆/ντή Σ.Υ.
4. ∆/νση Πρ/σµού και ∆ηµ/κων Αναφορών
5. Γεν. ∆/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού Υποδοµών
(e-mail : gdssy@ggde.gr, k.alexopoulou@ggde.gr)
6. ∆/νσηΣχεδ/σµού, Προγρ/σµού και Ηλεκτρονικής
Παρακολούθησης Τεχν. Έργων (∆10/ Τµ.α)
(e-mail : v.kourou@ggde.gr)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Τµήµατα Α΄ και Β΄
2. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.∆.Ε. - Κ.Σ.Σ.Υ.

∆. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ µε Α΄ β.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Εξουσιοδοτηµένη Υπάλληλος
ΜΑΡΙΑ ΦΩΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. MP ENERGY ΜΟΝ ΕΠΕ
Τηλ. 23720 31833
E-mail: info@mpenergy.gr
2. ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλ. 23720 31694
E-mail: bstougiannis@yahoo.gr
3. AGRICULT COMPOST IKE
Τηλ. 210 2469170
Ε-mail: info@agricult.gr
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