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Α.Π. 1435/23.11.2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για 

την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης, 

Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών – Πυροπροστασία ΣΠΑΥ» 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι όπως αναφέρεται στη μελέτη ακολούθως: 

« … Η πρόταση αφορά́ σε ένα Πιλοτικό σύγχρονο, ευφυές και ολοκληρωμένο Σύστημα το οποίο, σε 24ωρη 

βάση θα παρακολουθεί και θα ανιχνεύει την ύπαρξη συμβάντων πυρκαγιάς σε επιλεγμένη περιοχή υψηλής 

σημασίας και ειδικότερα για τον Υμηττό στην ευρύτερη περιοχή του Καταφυγίου Κυνηγετικού Συλλόγου 

Κρωπίας που αποτελεί πεδίο εφαρμογής. Εν συνεχεία το σύστημα, θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το 

κέντρο επιχειρήσεων του ΣΠΑΥ το οποίο με την σειρά του θα διοχετεύει την πληροφορία στην τοπική 

Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία και είναι επιφορτισμένη με το έργο της πυρόσβεσης καθώς και το γραφείο 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  

Το σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά συστατικά, (των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές 

περιγράφονται πιο κάτω): 

▪ Αισθητήρες Πυρανίχνευσης 

▪ Σταθμοί Λήψης Δεδομένων 

▪ Λογισμικό Πρόληψης και Διαχείρισης Πυρκαγιών … » 

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται σε : 80.320,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).  

Φορέας υλοποίησης της παρούσας σύμβασης θα είναι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ) με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 

θα βαρύνει την με Κ.Α.E.: 10.7134.0007 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών  2021 & 2022 του ΣΠΑΥ. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

βάσει τιμή (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο αυτής.  

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  

Η προθεσμία παραλαβής προσφορών είναι μέχρι τις 16.12.2021 και ώρα 11:59 π.μ. 

Ο διαγωνισμός, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 143625, 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. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 1.606,40€ και πρέπει να έχει ισχύ έως για τουλάχιστον 9 μήνες από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι : 22/12/2021 και ώρα 11:45 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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