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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 345/2016
Σήµερα 20/10/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 191521/14-102016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις
14-10-2016, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 3ο Η.∆.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Συνδέσµου
Προστασίας και Ανάπτυξης Υµηττού (Σ.Π.Α.Υ.) για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο:
“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ”, συνολικού
προϋπολογισµού
221.811,20 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης
Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής
(Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος
∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης
Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος,
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης),
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας,
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης,
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, ΤασούληΓεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φωτόπουλος Ανδρέας,
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος,
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλίππου Πέτρος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ηµοπούλου Ελένη,
Ζαφειρίου Ελένη, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα,
Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος
Πέτρος, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός
Ιωάννης, Τζίβα Αιµιλία, Φαρµάκης Ταξιάρχης.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Σωτηροπούλου Ευαγγελία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ερµ. Κυπριανίδου, η οποία
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 167714/11-10-2016
εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής, η
οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
Με βάση τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)» όπως οι παρ. 1α και 5
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2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

αυτού αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’
85).
Του ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση»
Της µε αριθµό 44403/04-11-2011 απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.
της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011).
Τις διατάξεις του Π.∆. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/28.08.2014) «Οργανισµός
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄),
2. Το Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) περί Ανασύστασης των
Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύστασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονοµασίας του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφοράς Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
3. Το Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015) περί ∆ιορισµού Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
Το ΦΕΚ 189/Β’/20-3-1992 «Σύσταση του Συνδέσµου Προστασίας και Ανάπτυξης
Υµηττού» και ΦΕΚ 826/Β/12-5-2015 ¨Τροποποίηση Συστατικής πράξης»
Το Ν.∆. 86/69 «Περί ∆ασικού Κώδικα».
Το Ν. 998Π9 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας» .
Το άρθρο 28 του Π.∆/τος 323/89.
Το Ν. 3208/03 «Προστασία των ∆ασικών Οικοσυστηµάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Τ.Α/24-12-2003),
Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6
παρ.14 του Ν. 2240/94.
Το άρθρο 35, παρ. 1,2,3 του Π.∆/τος 410/95.
Το άρθρο 18 παρ. 13 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (196 Α΄).
Π∆ 24/2015 <Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων> (Α΄20)
Π.∆. 25/2015 <∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών και Υφυπουργών> (Α΄21, ∆ιόρθωση σφάλµατος Α΄22)
Π∆ 100/2014 <Οργανισµός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής> (Α΄167), όπως ισχύει
Της Υ5/27.1.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού <Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών> (Β΄204)
Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 6 παρ. 14 του Ν. 2240/1994 (153 Α΄) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3
άρθρο 29 Ν. 3937/2011 <∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις>
(ΦΕΚ 60/τΑ/31.03.2011), καθώς και µε την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν.
4042/2012 <Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κλπ.> (ΦΕΚ 24 Α΄).
Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 & 4 του Νόµου 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)
µε τις οποίες αντικαθίστανται τα άρθρα 3,4 & α5α του Ν. 1650/1968 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
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20. Το Ν. 3208/2003 <Προστασία των ∆ασικών Οικοσυστηµάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις> (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24.12.2003).
21. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
22. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
23. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
24. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και έχοντας υπόψη:
1. Το µε αριθµό 1044/21-7-2016 έγγραφο του ΣΠΑΥ υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια
Αττικής η µελέτη και λοιπά συµπληρωµατικά στοιχεία για το ανωτέρω έργο.
2. Την µε αριθµό 104/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΠΑΥ µε την
οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης.
3. Την µε αριθµό 134/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του
έτους 2016 και εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας
Αττικής το ανωτέρω έργο
4. Την µε αριθµό 135/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής έτους 201.. και
προβλέφθηκε το ποσό χρηµατοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9779.01.181)
5. Το υπ’ αριθµ. 166252/12-9-2016 έγγραφο του Νοµικού Γραφείου Περιφερειάρχη
και Συλλογικών οργάνων Περιφέρειας Αττικής
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ΄αρ. 134/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής το έργο:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ» εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων
(Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2016
Με την υπ΄αρ. 135/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής περί
έγκρισης του Προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης της
Περιφέρειας Αττικής, οικονοµικού έτους 2016 το παραπάνω έργο εντάχθηκε στον
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016.
Το έργο χρηµατοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ
9779.01.181 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής) και αφορά το έργοπαροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση ανεξάρτητων και αυτοτελών εργασιών.
Ο ΣΠΑΥ έχει εκπονήσει τις σχετικές µελέτες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους
όρους που ισχύουν (92833/4679/1.12.97 ΥΠ Γεωργίας, 126386/1730/10.6.1966 Υπ.
Γεωργίας)
Οι εργασίες θα λάβουν χώρα στο δηµόσιο δάσος του όρους Υµηττού και είναι:
Α. Γραµµικές φυτεύσεις σε µήκος περίπου 13.600µ. (17.000 φυτά) µε είδη φυτών τα
οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά στη φωτιά και έχουν µεγαλύτερο χρόνο ανάφλεξης,
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έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια αντιπυρική ζώνη βλάστησης και συγκεκριµένα
εκατέρωθεν των υφιστάµενων δασικών δρόµων.
Β. Συντήρηση της βλάστησης και ποτίσµατα.
Γ. Καθαρισµός στα 7 τσιµεντένια φράγµατα που είναι κατασκευασµένα από την
ΕΥ∆ΑΠ ώστε να υποδεχτούν όλα τα φερτά υλικά και χώµατα από τα ανάντη των
φραγµάτων για την προστασία της πόλης.
«Φορέας εκτέλεσης» των παραπάνω ανεξάρτητων και αυτοτελών εργασιών θα είναι ο
Σύνδεσµος Προστασίας & Ανάπτυξης Υµηττού (Σ.Π.Α.Υ.)
Με το έργο-παροχή υπηρεσίας
αυτό θα επιτευχθεί η ολοκληρωµένη και
αποτελεσµατική βλαστητική δάσωση της περιοχής, διατηρώντας πάντα την ισορροπία
στη σχέση περιβάλλον – άνθρωπος.
Με το υπ’ αριθµ. 166252/12-9-2016 έγγραφο του Νοµικού Γραφείου Περιφερειάρχη και
Συλλογικών οργάνων Περιφέρειας Αττικής. θεωρήθηκε ως προς τους νοµικούς όρους
το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
Εισηγούµαστε
Α) Την Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Συνδέσµου
Προστασίας & Ανάπτυξης Υµηττού (Σ.Π.Α.Υ.) για την παροχή υπηρεσίας του έργου µε
τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού
221.811,20 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας εισήγησης.
Β) Τον ορισµό δύο µελών του Περιφερειακού Συµβούλιου ένα εκ των οποίων ορίζεται
πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και των νόµιµων αναπληρωτών τους για τη
συµµετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
•

αποφασίζει οµόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Συνδέσµου
Προστασίας & Ανάπτυξης Υµηττού (Σ.Π.Α.Υ.), για την παροχή υπηρεσίας του έργου
µε τίτλο:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», συνολικού προϋπολογισµού
221.811,20 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως εξής:
«Στην Αθήνα σήµερα …………………, ηµέρα ………………. οι
συµβαλλόµενοι :

παρακάτω

1. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού), που
εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόµιµα από την
Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνη ∆ούρου.
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2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον
Υπουργό
3. Ο Σύνδεσµος Προστασίας & Ανάπτυξης Υµηττού (Σ.Π.Α.Υ.) που εκπροσωπείται
νόµιµα από τον Πρόεδρό του κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο
Με βάση τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)» όπως οι παρ. 1α και 5
αυτού αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’
85).
2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση»
3. Της µε αριθµό 44403/04-11-2011 απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.
της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011).
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/28.08.2014) «Οργανισµός
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄),
5. 2. Το Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) περί Ανασύστασης των Υπουργείων
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύστασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονοµασίας του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφοράς Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
3. Το Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015) περί ∆ιορισµού Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
6. Το ΦΕΚ 189/Β’/20-3-1992 «Σύσταση του Συνδέσµου Προστασίας και Ανάπτυξης
Υµηττού» και ΦΕΚ 826/Β/12-5-2015 ¨Τροποποίηση Συστατικής πράξης»
7. Το Ν.∆. 86/69 «Περί ∆ασικού Κώδικα».
8. Το Ν. 998Π9 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας» .
9. Το άρθρο 28 του Π.∆/τος 323/89.
10. Το Ν. 3208/03 «Προστασία των ∆ασικών Οικοσυστηµάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Τ.Α/24-12-2003),
11. Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6
παρ.14 του Ν. 2240/94.
12. Το άρθρο 35, παρ. 1,2,3 του Π.∆/τος 410/95.
13. Το άρθρο 18 παρ. 13 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (196 Α΄).
14. Π∆ 24/2015 <Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων> (Α΄20)
15. Π.∆. 25/2015 <∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών και Υφυπουργών> (Α΄21, ∆ιόρθωση σφάλµατος Α΄22)
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16. Π∆ 100/2014 <Οργανισµός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής> (Α΄167), όπως ισχύει
17. Της Υ5/27.1.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού <Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών> (Β΄204)
18. Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 6 παρ. 14 του Ν. 2240/1994 (153 Α΄) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3
άρθρο 29 Ν. 3937/2011 <∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις>
(ΦΕΚ 60/τΑ/31.03.2011), καθώς και µε την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν.
4042/2012 <Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κλπ.> (ΦΕΚ 24 Α΄).
19. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 & 4 του Νόµου 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)
µε τις οποίες αντικαθίστανται τα άρθρα 3,4 & α5α του Ν. 1650/1968 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
20. Το Ν. 3208/2003 <Προστασία των ∆ασικών Οικοσυστηµάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις> (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24.12.2003).
21. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
22. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
23. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
24. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και έχοντας υπόψη:
1. Το
µε αριθµό 1044/21-7-2016 έγγραφο του ΣΠΑΥ υποβλήθηκαν στην
Περιφέρεια Αττικής η µελέτη και λοιπά συµπληρωµατικά στοιχεία για το ανωτέρω
έργο.
2. Την µε αριθµό 104/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΠΑΥ µε
την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης.
3. Την µε αριθµό 134/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε
την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής
του έτους 2016 και εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της
Περιφέρειας Αττικής το ανωτέρω έργο
4. Την µε αριθµό 135/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016 και
προβλέφθηκε το ποσό χρηµατοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9779.01.181)
5. Την µε αριθµό. ……../201… Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας
6. Την µε αριθµό.
/201…. Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΠΑΥ
µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η συνεργασία των συµβαλλοµένων
µερών για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ»
2. Σκοπός της παροχής υπηρεσίας είναι η εκτέλεση των παρακάτω ανεξάρτητων και
αυτοτελών εργασιών.
Α. Αντιπυρικές ζώνες βλάστησης προϋπολογισµού 74.201,60 ευρώ
Β. Συντήρηση βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή των καµένων εκτάσεων από την 177-2015 πυρκαγιά προϋπολογισµού 74.201,60 ευρώ
Γ. Αντιπληµµυρική προστασία οικιστικού ιστού προϋπολογισµού 73.408,00 ευρώ,
όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις µελέτες που εκπόνησε ο ΣΠΑΥ,
παράρτηµα Ι της παρούσας.
Με τις ανωτέρω εργασίες θα επιτευχθούν η ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική
βλαστητική δάσωση της περιοχής, διατηρώντας πάντα την ισορροπία στη σχέση
περιβάλλον – άνθρωπος. Η συµβολή των φυτεύσεων, όπως άλλωστε και του υπό
ίδρυση δάσους, είναι αναµφισβήτητη τόσο για τη συγκράτηση των εδαφών και την
αντιπληµµυρική προστασία όσο και για τον εµπλουτισµό της σύνθεσης της
βιοκοινότητας, µε απώτερο στόχο την οικολογική αποκατάσταση της περιοχής.
Στην ίδια περιοχή υπάρχουν 7 τσιµεντένια φράγµατα. Εξαιτίας των έντονων
βροχοπτώσεων του περασµένου χειµώνα και άνοιξης τα όµβρια ύδατα έχουν
µεταφέρει φερτά υλικά µε συνέπεια τα φράγµατα αυτά να µην µπορούν πλέον να
λειτουργήσουν για τον σκοπό που είχαν κατασκευαστεί (συγκράτηση οµβρίων,
συγκράτηση χωµάτων και προστασία του οικιστικού ιστού).
3. Ο ΣΠΑΥ έχει εκπονήσει τις σχετικές µελέτες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους
όρους που ισχύουν (92833/4679/1.12.97 ΥΠ Γεωργίας, 126386/1730/10.6.1966 Υπ.
Γεωργίας)
Οι εργασίες περιλαµβάνουν αναλυτικά:
Α. Γραµµικές φυτεύσεις σε µήκος περίπου 13.600µ. (17.000 φυτά) µε είδη φυτών τα
οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά στη φωτιά και έχουν µεγαλύτερο χρόνο
ανάφλεξης, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια αντιπυρική ζώνη βλάστησης και
συγκεκριµένα εκατέρωθεν των υφιστάµενων δασικών δρόµων.
Β. Συντήρηση της βλάστησης και ποτίσµατα.
Γ. Καθαρισµός στα 7 τσιµεντένια φράγµατα που είναι κατασκευασµένα από την
ΕΥ∆ΑΠ ώστε να υποδεχτούν όλα τα φερτά υλικά και χώµατα από τα ανάντη των
φραγµάτων για την προστασία της πόλης.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι εργασίες θα λάβουν χώρα στο δηµόσιο δάσος του όρους Υµηττού.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
1. Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται σύµφωνα µε τη µελέτη στο
ποσό των 221.811,20€, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
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2.Το έργο χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9779.01.181).
3. Τυχόν υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την εκτέλεση άλλου
έργου.
4. Η αποπληρωµή των εργασιών πραγµατοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής (στο όνοµα του ΣΠΑΥ ).
5. Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης, εκτός της αύξησης του ΦΠΑ βαρύνει
αποκλειστικά τους πόρους του ΣΠΑΥ.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1) «Φορέας εκτέλεσης» των εργασιών θα είναι ο Σύνδεσµος Προστασίας & Ανάπτυξης
Υµηττού (Σ.Π.Α.Υ.)
2. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πληµµελούς τήρησης από το ΣΠΑΥ των
εφαρµοζόµενων διατάξεων για τις ανωτέρω αναθέσεις, δεν δηµιουργείται
οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής
για τη χρηµατοδότηση της παροχής υπηρεσιών.
3. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι των αναδόχων των εργασιών ή άλλων
προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώµατα από αυτόν ή άλλων προσώπων που
µετείχαν στις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης της σύµβασης εκτέλεσης.
4. Μετά την οριστική παραλαβή του εργασιών η αρµόδια δασική υπηρεσία
αναλαµβάνει τη διαχείριση τους.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της
ορίζεται σε τρία (3) έτη .
2. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης παρατίθεται στο
Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης επιτρέπεται σε
περίπτωση εκτάκτων συνθηκών για ένα έτος µε του ίδιους όρους µετά από έγγραφη
συµφωνία των συµβαλλοµένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης εισήγησης της
Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 6 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει :
•
•

Τη χρηµατοδότηση του εργασιών, όπως αυτό περιγράφεται στις µελέτες και
µέχρι του ποσού των 221.811,20 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) .
Τον ορισµό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Β. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαµβάνει:
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•
•

Την παραχώρης του δικαιώµατος εκτέλεσης των ανεξάρτητων και αυτοτελών
εργασιών στη ∆ηµόσια δασική έκταση παρέµβασης.
Τον ορισµό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Β. Ο ΣΠΑΥ αναλαµβάνει:

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

Τη µέριµνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούµενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δηµοπράτηση των εργασιών.
Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε τους αναδόχους, την επίβλεψη
των έργασιων και την παραλαβή τους
Τη χρηµατοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης µελετών και εργασιών που δεν
συµπεριλαµβάνονται στις µελέτες και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και
αδειοδοτήσεις.
Τον ορισµό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από
υπάλληλό του.
Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω της
∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1)
αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενηµέρωση της.
Να εφαρµόσει τις σχετικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας για την εκτέλεση
δασοτεχνικών έργων σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις, ως και τις σχετικές
οδηγίες των αρµοδίων ∆ασικών Υπηρεσιών για την προστασία του δάσους από
πυρκαγιές, καταστροφές βλάστησης, και εν γένει βλάβες στο οικοσύστηµα.
Την εν γένει ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία
υλοποίησης των εργασιών
Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου µετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και
µέχρι την οριστική παραλαβή του.
Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση των εργασιών
από την Περιφέρεια Αττικής, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον
τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο.
Τη µέριµνα για την κατασκευή ενηµερωτικής πινακίδας από τον ανάδοχο
σύµφωνα µε πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας µετά από την υπογραφή της
σύµβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωµή του 1ου λογαριασµού.
Την αποστολή στην αρµόδια ∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής κάθε
πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασµό έργου που φέρει την έγκριση της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του δήµου Βύρωνα συνοδευόµενη από το τιµολόγιο και τα
λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, σε τρία επικυρωµένα (3)
αντίγραφα, προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής.

ΆΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΠΑΥ
1. Ο ΣΠΑΥ είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,
συµπεριλαµβανοµένου των αναδόχων, σχετιζοµένων είτε µε τη χρήση των χώρων
παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά νόµο απαιτούµενων αδειών και
εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών.
2. Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης υλοποίησης των εργασιών εξαιτίας
οποιωνδήποτε νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων σχετιζοµένων είτε µε το
περιβαλλοντικό και πολεοδοµικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται
στις κατά την παρούσα σύµβαση, ο ΣΠΑΥ ευθύνεται κατά νόµο έναντι της Περιφέρειας
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Αττικής. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζηµίωσης
έναντι του ΣΠΑΥ.
3. Ο ΣΠΑΥ είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζηµιώσεων και για την
εκπλήρωση των προβλεπόµενων στην εργολαβική σύµβαση και την κείµενη
νοµοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου των εργασιών ή άλλων προσώπων
που διεκδικούν δικαιώµατα από την αναφερόµενη στην προηγούµενη παράγραφο
αδυναµία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του.
4. Ο ΣΠΑΥ οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρµοδιότητας του και
γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των
εργασιών και την απορρόφηση των πιστώσεων.
5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύµβαση ρήτρες για
την Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά
της Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί,
παρά την αποκλειστική ευθύνη του ΣΠΑΥ, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η
Περιφέρεια Αττικής µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον
ΣΠΑΥ δυνάµει της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, τα οποία είναι: α) δύο
(2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται
από το Περιφερειακό Συµβούλιο, β) ένας (1) υπάλληλος της Γενικής ∆/νσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής µε τους
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής ∆ιεύθυνσης γ) ένας (1)
εκπρόσωπος του ΣΠΑΥ µε τον αναπληρωτή του και ένας (1) εκπρόσωπος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε τον αναπληρωτή του
2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, εκ των µελών
της Επιτροπής, µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε
τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και ενηµερώνεται για την
πληρωµή κάθε λογαριασµού – πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρµοδίως από τη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
βέλτιστη υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης
γ) ενηµερώνεται για την υλοποίηση των εργασιών
δ) εισηγείται αιτιολογηµένα στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την ανάγκη τροποποίηση
των όρων της προγραµµατικής σύµβασης.
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4. Η Επιτροπή συγκαλείται µετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του
Προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα
τακτικά όσο και στα αναπληρωµατικά µέλη της τρεις τουλάχιστον µέρες πριν από την
ηµεροµηνία συνεδρίασης.
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της.
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΣΠΑΥ ή στα γραφεία της ∆/νσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται ειδικότερα
στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν µετέχουν
στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη που παριστούν
τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του συνόλου των τακτικών µελών της. Η Επιτροπή
αποφασίζει νοµίµως για κάθε θέµα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
παρόντων µελών της.
7. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής
υποβάλλει σε αυτή ενηµερωτικό σηµείωµα για την πορεία των εργασιών και τα τυχόν
προβλήµατα που έχουν ανακύψει
8. Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών
πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ΣΠΑΥ.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Προγραµµατική Σύµβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης προς τα αντισυµβαλλόµενα µέρη ειδικώς αιτιολογηµένη αναφορικά
µε τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της
λαµβάνεται απόφαση των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών και
υπογράφεται τροποποιητική σύµβαση.
2. Τροποποιήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύµβασης
δεν επιτρέπονται.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των
αντισυµβαλλοµένων, παρέχει στον έτερο αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα να αξιώσει
αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυµβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου
και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µονοµερώς
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική
αξίωση που προβλέπεται στον νόµο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης
προγραµµατικής συµβάσεως.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, επιλύεται από τα αρµόδια
∆ικαστήρια των Αθηνών.
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα παραπάνω συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη και
προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε έξι (6)
πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

…………
……………

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΜΗΤΤΟΥ (ΣΠΑΥ)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αντιπυρικές ζώνες βλάστησης

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Ηµεροµηνία : …..-…..-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

74.201,60 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 90720000-0 Προστασία του
Περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο Σ.Π.Α.Υ. είναι ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ο οποίος ιδρύθηκε το 1992 µε την συνένωση των
∆ήµων που περικλείουν το όρος Υµηττός, µε σκοπό την ευρύτερη προστασία του όρους όπως περιγράφεται και
από το καταστατικό ίδρυσης του (ΦΕΚ 3382 / 13.02.1992, 273 / 7.10.2003 επέκταση του).
Στις 17/7/2015 ξέσπασε µεγάλη πυρκαγιά η οποία κατέκαψε µεγάλες εκτάσεις του ∆ήµου Ηλιούπολης αλλά και
των ∆ήµων Βύρωνα και Ελληνικού – Αργυρούπολης. Συγκεκριµένα η συνολική καµένη έκταση καταλαµβάνει το
νοτιοανατολικό τµήµα του ∆ήµου Βύρωνα το οποίο εκτείνεται ανατολικά του οικιστικού ιστού της περιοχής του
Καρέα, το κεντρικό τµήµα του ∆ήµου Ηλιούπολης ακολουθώντας παράλληλη κατεύθυνση προς τα ανατολικά
όρια του οικιστικού ιστού του ∆ήµου Αργυρούπολης – Ελληνικού καταλήγοντας στα βορειανατολικά σύνορα του
∆ήµου Γλυφάδας και ειδικότερα στα βόρεια όρια της περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας. Μέχρις ότου η φωτιά να
τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κατέστρεψε, µια συνολική έκταση περί τα 7.800 στρ. από δάση και θαµνώνες.
Θεωρείται µία από τις µεγαλύτερες πυρκαγιές που έγιναν στον Υµηττό κατά την τελευταία 10ετία κατά πρώτον
τόσο σε έκταση όσο και σε ποσοστό κάλυψης από υψηλό δάσος χαλεπίου πεύκης και κατά δεύτερο όλες οι
περιοχές που κάηκαν ήταν κοντά σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές των ∆ήµων που προαναφέραµε.
Η διαχείριση της καµένης έκτασης θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή, να συµβαδίζει µε τις διαφορετικές
χρήσεις που έχουν θεσπιστεί, να ακολουθεί τους κανόνες της ∆ασικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε
την ∆ασική Νοµοθεσία και θα πρέπει να ενσωµατώνει τις ανάγκες των ατόµων που ζουν στις παρακείµενες
περιοχές.
Είναι επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής ορισµένων µέτρων και ενεργειών από την πλευρά της πολιτείας αλλά και
του Σ.Π.Α.Υ. µε σκοπό την επιτάχυνση της αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήµατος και τον περιορισµό –
όσο αυτό είναι εφικτό – των δυσµενών επιπτώσεων που προκάλεσε η πυρκαγιά.

1.2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Ο Σύνδεσµος Προστασίας & Ανάπτυξης Υµηττού (Σ.Π.Α.Υ.) µε πρωτοβουλία του Προέδρου του κου Βασίλη
Βαλασόπουλο ∆ηµάρχου Ηλιούπολης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και προκειµένου να συµβάλει κατά το
µέγιστο δυνατό τρόπο τόσο στην εκτέλεση των αντιπληµµυρικών – αντιδιαβρωτικών επεµβάσεων και την
αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήµατος πραγµατοποίησε :


στις 21 Ιουλίου 2015 σύσκεψη µε το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών.



Στις 22 Ιουλίου, ευρεία σύσκεψη υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη.
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Σύνταξη πίνακας υλοτοµίας από τον Σ.Π.Α.Υ. Ο Πίνακας υλοτοµίας µε τίτλο «Πίνακας υλοτοµίας της
καµένης έκτασης, από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015, η οποία χωροθετείται στους ∆ήµους
Βύρωνα – Ηλιούπολης και Αργυρούπολης» εγκρίθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2024/9-9-2015 έγγραφο της
Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών υποθέσεων, ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών.



Ειδική δασοτεχνική µελέτη από την ∆/νση αναδασώσεων µε χρήση του προαναφερόµενου πίνακα
υλοτοµίας. Η µελέτη της ∆/νσης Αναδασώσεων µε τίτλο «Κατασκευή αντιδιαβρωτικών –
αντιπληµµυρικών έργων των καµένων εκτάσεων όρους Υµηττού 2015» εγκρίθηκε σύµφωνα µε το υπ’
αριθµ. 1916/10-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής – Γενική ∆/νση ∆ασών &
Αγροτικών υποθέσεων – ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών – Τµήµα Β’.



Εκτέλεση των εργασιών κορµοδεµάτων και ξυλοφραγµάτων από το ΣΠΑΥ



Καθαρισµός όλων των φραγµάτων από το ΣΠΑΥ



Καθαρισµός όλων των φρεατίων στους όµορους ∆ήµους από το ΣΠΑΥ



Σύµφωνα µε την Απόφαση αριθµ. 3985 (ΦΕΚ 363 / 6 Νοεµβρίου 2015) κατόπιν σχετικής εισήγησης του
∆ασαρχείου Πεντέλης κηρύχθηκε έκταση 7.930,752 στρ. αναδασωτέα.



11 Ιουνίου 2016 παρουσιάστηκε, σε εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το ΣΠΑΥ στο ∆ηµαρχείο της
Ηλιούπολης, η µελέτη για την αναδάσωση που εκπονήθηκε από το ΣΠΑΥ µε τη συµβουλευτική
υποστήριξη της ∆/νσης Αναδασώσεων, µετά την πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2015 που κατέκαψε
7.900 στρέµµατα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνης, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα κα Ερµίνα Κυπριανίδου, ο
Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Παναγιώτης Πατσαβός, εκ µέρους του Ποταµιού ο κ. Θανάσης Μπίρλης, ο
∆ήµαρχος Βύρωνα κ. Άκης Κατωπόδης, ο ∆ήµαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Γιάννης Σταθόπουλος, οι
Αντιδήµαρχοι Αργυρούπολης-Ελληνικού κ. Κρητικός Βασίλης, Τογρίδης Λάζαρος και Θανάσης
Καλύβας, ο Αντιδήµαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγµένης κ. Σωτηρόπουλος, οι Αντιδήµαρχοι Γλυφάδας
κ. Λεβετσοβίτης και Θεοδοσόπουλος, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΠΑΥ καθώς και εκπρόσωποι από
το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών.

1.3. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΣ
Η δηµιουργία των αντιπυρικών λωρίδων βλάστησης εκατέρωθεν των υφιστάµενων δασικών δρόµων θα
εξυπηρετήσει τους παρακάτω σκοπούς:
♦ Την αισθητική βελτίωση του τοπίου.
♦ Την αύξηση του δάσους – φυσικού αποθέµατος.
♦ Τη θετική συνεισφορά στις συνθήκες διαβίωσης της πανίδας της περιοχής.
♦ Τη µείωση της ρύπανσης και την αποφυγή διάβρωσης.
♦ Στην δηµιουργία αντιπυρικών λωρίδων µε φυτικό υλικό µε αντοχή στην καύση έτσι ώστε µετά από µελλοντική
πυρκαγιά να λειτουργήσουν ως σηµεία που θα ανακοπεί η πυρκαγιά.

1.4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τήρηση όλων των κανόνων της ∆ασικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τη ∆ασική Νοµοθεσία ώστε να
µπορέσουµε να επαναδηµιουργήσουµε το δασικό οικοσύστηµα
Ενσωµάτωση των αναγκών των ατόµων που ζουν στις παρακείµενες περιοχές
χρήση ευρωπαϊκών µοντέλων διαχείρισης δασικών οικοσυστηµάτων. θα γίνει χρήση του Γαλλικού µοντέλου µε
την προσαρµογή στα Ελληνικά δεδοµένα. (θα το εξηγήσουµε παρακάτω)
χρήση φυτών τα οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά στην φωτιά και έχουν µεγαλύτερο χρόνο ανάφλεξης.
Παρουσίαση του Γαλλικού Μοντέλου
Η Γαλλία είναι η πιο ενεργή χώρα της Νότιας Ευρώπης
στον τοµέα της διαχείρισης της δασικής καύσιµης ύλης.
Η Γαλλική προσέγγιση είναι ότι η καταπολέµηση των
πυρκαγιών απαιτεί στρατηγική, η οποία προϋποθέτει την
προετοιµασία των δασικών εκτάσεων για σκοπούς
πυρόσβεσης
προκειµένου
να
επιτευχθεί
η
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αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων κατάσβεσης αλλά και η ασφάλεια των πυροσβεστών. Από αυτή την
άποψη, ο πυρήνας της Γαλλικής στρατηγικής στη διαχείριση πυρκαγιών είναι ο “καταµερισµός των δασικών
εκτάσεων”
Τα “εργαλεία” για την υλοποίηση του καταµερισµού δασικών εκτάσεων είναι οι αντιπυρικές ζώνες και οι ζώνες
καταπολέµησης πυρκαγιών. Επιπλέον, ως µέρος της συνολικής στρατηγικής, η προστασία του ανθρώπινου
κεφαλαίου αποτελεί προτεραιότητα. Στην Γαλλία έχει εδραιωθεί µια “οµάδα εργασίας µε αντικείµενο τις
αντιπυρικές ζώνες”.
Οι αντιπυρικές ζώνες κατασκευάζονται από τις δασικές αρχές σε συνεργασία µε τους πυροσβέστες (Πολιτική
Προστασία), προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των τελευταίων.
Η κατασκευή τους διενεργείται λαµβάνοντας υπόψη τη στρατηγική καταπολέµησης πυρκαγιών.
Απαραίτητα στοιχεία, όπως είναι η παροχή νερού, η πρόσβαση (δρόµοι), η οδική σήµανση κλπ., πρέπει να είναι
διαθέσιµα σε όλο το µήκος της αντιπυρικής ζώνης.
Σύµφωνα µε την έκθεση Μεσογειακά ∆ασικά Οικοσυστήµατα,
∆ασικές πυρκαγιές, Κυπαρίσσι και πυράντοχα δάση
του
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Τουρκίας χρησιµοποίησαν 45 περίπου
δασικά είδη και τα τοποθετήσανε σε κάµινο στους 750ο Κελσίου σε
δύο περιόδους των φυτών στην ξηρή και την υγρή τους περίοδο.
Στόχος τους ήταν να δούν τον χρόνο ανάφλεξης αυτών των φυτών.
Τα αποτελέσµατα είναι καταγραµµένα στον πίνακα αυτό.
Παρατηρώντας τη στήλη Slow burning in dry season βλέπουµε ότι
τα φυτά που καίγονται λιγότερο εύκολα είναι µε τη σειρά που
εµφανίζονται:
1 Πικροδάφνη, 2 Ακακία, 3 Σπάρτο, 4 Άρκευθος, 5 Κάπαρη, 6 Κυπαρίσσι το ορθόκλαδο, 7 Χαρουπιά, 8 Μαύρη
πεύκη, 9 Σχίνος, 10 Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο,
Λαµβάνοντας υπόψη το Γαλλικό µοντέλο προστασίας των δασών, την µελέτη του Πανεπιστηµίου Περιβάλλοντος
Τουρκίας, τις δικές µας τοπογραφικές, µετεωρολογικές συνθήκες, καθώς και την προγένεστερη βλάστηση που
υπήρχε στην περιοχή στη µελετώµενη έκταση προτείνονται: Γραµµικές φυτεύσεις µε είδη τα οποία είναι
περισσότερο ανθεκτικά στη φωτιά και έχουν µεγαλύτερο χρόνο ανάφλεξης, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια
αντιπυρική ζώνη βλάστησης και συγκεκριµένα εκατέρωθεν των υφιστάµενων δασικών δρόµων µε γραµµική
φύτευση.

1.5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η εκτέλεση της παρούσας εργασίας χαρακτηρίζεται ως αναγκαία, κατεπείγουσας και άµεσης προτεραιότητας.
Σχετικές διατάξεις και νοµοθεσία :
– Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας δηµοσίων έργων» όπως ισχύει σήµερα,
– Τις διατάξεις Ν.3852/2010 του Καλλικράτη,
– Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.998/79 «Προστασία των ∆ασών» ως και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.11
του Ν.3208/03,
– Τη γνωµοδότηση 438/95 του ∆’ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. σύµφωνα µε την οποία παραµένει σε ισχύ η
αριθµ.2043748/519/0026/89 απόφαση του Υπ.Οικονοµικών που κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του Ν.1881/90 και
επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση δηµοσίων έργων και εργασιών, λόγω επειγουσών αναγκών και όπως ορίζεται
στο άρθρο 3 παρ.20 του Ν.1797/88.

1.6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δηµιουργία των αντιπυρικών λωρίδων βλάστησης θα πραγµατοποιηθούν από το Σ.Π.Α.Υ..
Τα φυτά που προτείνεται να φυτευτούν στις αντιπυρικές ζώνες στον παρακάτω πίνακα:
Κοινή ονοµασία

Επιστηµονική ονοµασία

Αριθµός φυτών

Πικροδάφνη

Nerium oleander

4.250
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Σπάρτο

Spartium junceum

4.250

Κυπαρίσσι το ορθόκλαδο

Cupressus sempervirens pyramidalis

4.250

Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο

Cupressus
horizontalis

4.250

sempervirens

var.

Όλα τα φυτά θα διατεθούν από τα φυτώρια της ∆ασικής Υπηρεσίας.
Οι γραµµικές φυτεύσεις έχουν τον ρόλο των αντιπυρικών ζωνών, γι΄ αυτό προτείνεται στους υφιστάµενους
δρόµους η δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών φύτευσης πλάτους 20µέτρα εκατέρωθεν των δρόµων. Στις αντιπυρικές
ζώνες των 20µ θα γίνουν 5 σειρές γραµµικής φύτευσης, Στην γραµµική φύτευση προτείνεται φύτευση δένδρων
και θάµνων σε µείξη, ανά 4µ και σε αναλογία φύτευσης 1:1.
Στη συνέχεια γίνεται διάνοιξη των λάκκων.
Τα φυτά τοποθετούνται κατακόρυφα στους λάκκους, αφού προηγουµένως αφαιρεθούν οι πλαστικές σακούλες.
Πριν τις φυτεύσεις απαραίτητη θεωρείται η πλήρης διάβρεξη των λάκκων
Στο βάθος κάθε λάκκου τοποθετείται το επιφανειακό έδαφος το οποίο κατά την εκσκαφή τοποθετείται επιµελώς
δεξιά και αριστερά του. Στη συνέχεια ελαφρύ πάτηµα µε τα πόδια από τα τοιχώµατα του λάκκου προς το φυτό
(χωρίς να πατηθεί η µπάλα χώµατος του φυτού) µε σκοπό την καλή επαφή του ριζικού συστήµατος µε το έδαφος.
Μετά το γέµισµα του λάκκου σχηµατίζεται λεκάνη άρδευσης για τα φυτά βάθους 10εκ. και εµβαδού 0,5 τµ..
Τέλος, κατά τη διαµόρφωση των λάκκων φροντίζουµε η τελική επιφάνεια να βρίσκεται τουλάχιστον 5 – 10cm
κάτω από το φυσικό έδαφος. Οι λάκκοι κλείνονται από τα κατάντη, έτσι ώστε να συγκρατούνται τόσο η βροχή
όσο και το νερό των αρδεύσεων.
Ανεξάρτητα όµως από τη µέθοδο που επιλέξαµε, πάντα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω γενικοί κανόνες :
– Ο άξονας του φυταρίου να είναι κατακόρυφος.
– Τα φυτάρια θα πρέπει να φυτευτούν κατά τη µέθοδο της χαµηλής φύτευσης. Γύρω από το λάκκο φύτευσης, θα
διαµορφωθεί λεκάνη συγκράτησης νερού βάθους τουλάχιστον 10cm και εµβαδού από 0,3 ως 0,5m2
– Το ριζικό σύστηµα πρέπει να διατηρεί όσο το δυνατόν τη φυσική του διάταξη.
– Η περικοπή ριζών, όπου χρειάζεται, θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και να γίνεται µε πολύ προσοχή,
λίγο πριν τη φύτευση.
– Το ριζικό σύστηµα πρέπει να περιβάλλεται από νωπό χώµα.
– Το έδαφος που θα περιβάλει τις ρίζες θα πρέπει να συµπιέζεται καλά χωρίς όµως να τις καταστρέφει.
– Η φύτευση πρέπει να γίνει σε νεφοσκεπείς και υγρές ηµέρες όπου δεν θα φυσούν ισχυροί άνεµοι
Όσον αφορά τη διάνοιξη των λάκκων, εφαρµόζεται η κλασσική µέθοδος διάνοιξης των λάκκων, διαστάσεων
0,30m X 0,30m X 0,50m, µε την χρήση εργαλείων χειρός και εσκαπτικού µηχανήµατος µε ιδιαίτερη προσοχή,
έτσι ώστε να µην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής, όπου είναι απαραίτητο.

«Ενδεικτικός τρόπος φύτευσης θάµνου – δέντρου»

1.7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Η ανωτέρω περιγραφόµενη εργασία θα γίνει σε µήκος περίπου 13.600µ δασικών οδών και θα φυτευτούν περί τα
17.000 φυτά.

Βύρωνας …./…./2016

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αντιπυρικές ζώνες βλάστησης

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Ηµεροµηνία : …..-…..-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

74.201,60 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 90720000-0 Προστασία του
Περιβάλλοντος

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α

Είδος εργασίας

Α.Τ
.

Άρθρο

Κωδικός
Αναθεώρησης

Κωδικός
ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-'+

Μονάδα

Ποσότητα

τεµ.

17.000

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

1

∆ιάνοιξη λάκκων
φύτευσης µε
οποιονδήποτε τρόπο µε
ελάχιστη διάσταση
επιφάνειας διατοµής
0,3µ. και βάθος 0,5µ,
φύτευση Φυτών & µία
άρδευση µετά τη
φύτευση µετά από
σχετική εντολή της
υπηρεσίας

1.1

ΝΈΟ
ΑΡΘΡΟ
Α.Τ.Α.Ε
2222

------------

------------

Βύρωνας …./…./2016

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αντιπυρικές ζώνες βλάστησης

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Ηµεροµηνία : …..-…..-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

74.201,60 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 90720000-0 Προστασία του
Περιβάλλοντος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΝΕΟ Άρθρο 1ο (Α.Τ. 1.1.)
∆ιάνοιξη ενός λάκκου φύτευσης σε έδαφος πάσης φύσεως, εκτός βραχώδους, σε επιλεγµένες θέσεις ή σε
αποστάσεις κανονικού φυτευτικού συνδέσµου και µε ορισµένες ελάχιστες διαστάσεις, χωρίς πρόσθετη αµοιβή για
διάνοιξη µεγαλύτερων λάκκων.
∆ιάνοιξη λάκκου µε οποιοδήποτε µέσο. Σε έδαφος ακατέργαστο. Επίσης θα γίνει Φύτευση ∆ασικών Φυταρίων &
µία άρδευση µετά τη φύτευση µετά από σχετική εντολή της υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται :
1.

Η προστασία και συντήρηση των φυταρίων στο χώρο του έργου µε την λήψη των αναγκαίων µέτρων
όπως: σκίαση, πότισµα, παραχώρηση κλπ σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντος.

2.

Η προσέγγιση των φυταρίων στις θέσεις φύτευσης

3.

Η διαµόρφωση των λάκκων στην περίπτωση φύτευσης σε λάκκους ή αυλακώσεις και η διάνοιξη λάκκων
ή οπών ή σχισµών στις λοιπές περιπτώσεις.

4.

Η αφαίρεση των πλαστικών σάκκων από τα βολόφυτα ή η διαµόρφωση και τακτοποίηση µέσα στο
λάκκο του ριζικού συστήµατος στα γυµνόριζα

5.

Η επιλογή του χώµατος που βρίσκεται γύρω από το λάκκο και η τµηµατική πλήρωση των λάκκων, µε
συµπίεση του χώµατος πληρώσεως µέχρι το ριζικό κόµβο.

6.

Η διαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού βάθους τουλάχιστον 0,1 µ. και εµβαδού 0,3 έως 0,5 τµ. σε
περίπτωση χαµηλής φύτευση ή η δηµιουργία λοφίσκου σε περίπτωση υψηλής φύτευσης.

7.

Φύτευση βολόφυτων ή γυµνόριζων φυτών σε αυλακώσεις ή λάκκους. Βάθους µέχρι 0,50µ. (Εργάτης
Ανειδίκευτος ώρες 0,10 * (111) = 0,10 *15,315315 = 1,53€)

8.

Mία άρδευση µετά τη φύτευση µετά από σχετική εντολή της υπηρεσίας.

Τιµή εφαρµογής ανά τεµάχιο = 3,52 €
Βύρωνας …./…../ 2016
Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής της Τ.Υ.∆.Β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αντιπυρικές ζώνες βλάστησης

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Ηµεροµηνία : …..-…..-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

74.201,60 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 90720000-0 Προστασία του
Περιβάλλοντος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Είδος εργασίας

Α.Τ.

Άρθρο

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

∆απάνη

3,52 €

59.840,00 €

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

1

∆ιάνοιξη λάκκων
φύτευσης µε
οποιονδήποτε τρόπο µε
ελάχιστη διάσταση
επιφάνειας διατοµής
0,3 µ. και βάθος 0,5 µ,
φύτευση Φυτών & µία
άρδευση µετά τη
φύτευση µετά από
σχετική εντολή της
υπηρεσίας

1.1

ΝΈΟ ΑΡΘΡΟ

τεµ.

17.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

59.840,00 €

ΦΠΑ 24%

14.361,60€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74.201,60 €

Βύρωνας …./…./ 2016
Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής της Τ.Υ.∆.Β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝ.∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΡΡΓ7Λ7-3Γ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

Συντήρηση βλάστησης στην
ευρύτερη περιοχή των καµένων
εκτάσεων από την 17-7-2015
πυρκαγιά

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

74.201,60 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016
Ηµεροµηνία : …..-…..-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 77200000-2 Υπηρεσίες δασοκοµίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο Σ.Π.Α.Υ. είναι ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ο οποίος ιδρύθηκε το 1992 µε την συνένωση των
∆ήµων που περικλείουν το όρος Υµηττός, µε σκοπό την ευρύτερη προστασία του όρους όπως περιγράφεται και
από το καταστατικό ίδρυσης του (ΦΕΚ 3382 / 13.02.1992, 273 / 7.10.2003 επέκταση του).
Στις 17/7/2015 ξέσπασε µεγάλη πυρκαγιά η οποία κατέκαψε µεγάλες εκτάσεις του ∆ήµου Ηλιούπολης αλλά και
των ∆ήµων Βύρωνα και Ελληνικού – Αργυρούπολης. Συγκεκριµένα η συνολική καµένη έκταση καταλαµβάνει το
νοτιοανατολικό τµήµα του ∆ήµου Βύρωνα το οποίο εκτείνεται ανατολικά του οικιστικού ιστού της περιοχής του
Καρέα, το κεντρικό τµήµα του ∆ήµου Ηλιούπολης ακολουθώντας παράλληλη κατεύθυνση προς τα ανατολικά
όρια του οικιστικού ιστού του ∆ήµου Αργυρούπολης – Ελληνικού καταλήγοντας στα βορειανατολικά σύνορα του
∆ήµου Γλυφάδας και ειδικότερα στα βόρεια όρια της περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας. Μέχρις ότου η φωτιά να
τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κατέστρεψε, µια συνολική έκταση περί τα 7.800 στρ. από δάση και θαµνώνες.
Θεωρείται µία από τις µεγαλύτερες πυρκαγιές που έγιναν στον Υµηττό κατά την τελευταία 10ετία κατά πρώτον
τόσο σε έκταση όσο και σε ποσοστό κάλυψης από υψηλό δάσος χαλεπίου πεύκης και κατά δεύτερο όλες οι
περιοχές που κάηκαν ήταν κοντά σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές των ∆ήµων που προαναφέραµε.
Η διαχείριση της καµένης έκτασης θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή, να συµβαδίζει µε τις διαφορετικές
χρήσεις που έχουν θεσπιστεί, να ακολουθεί τους κανόνες της ∆ασικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε
την ∆ασική Νοµοθεσία και θα πρέπει να ενσωµατώνει τις ανάγκες των ατόµων που ζουν στις παρακείµενες
περιοχές.
Είναι επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής ορισµένων µέτρων και ενεργειών από την πλευρά της πολιτείας αλλά και
του Σ.Π.Α.Υ. µε σκοπό την επιτάχυνση της αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήµατος και τον περιορισµό –
όσο αυτό είναι εφικτό – των δυσµενών επιπτώσεων που προκάλεσε η πυρκαγιά.
1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Ο Σύνδεσµος Προστασίας & Ανάπτυξης Υµηττού (Σ.Π.Α.Υ.) µε πρωτοβουλία του Προέδρου του κου Βασίλη
Βαλασόπουλο ∆ηµάρχου Ηλιούπολης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και προκειµένου να συµβάλει κατά το
µέγιστο δυνατό τρόπο τόσο στην εκτέλεση των αντιπληµµυρικών – αντιδιαβρωτικών επεµβάσεων και την
αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήµατος πραγµατοποίησε :


στις 21 Ιουλίου 2015 σύσκεψη µε το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών.



Στις 22 Ιουλίου, ευρεία σύσκεψη υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη.



Σύνταξη πίνακας υλοτοµίας από τον Σ.Π.Α.Υ. Ο Πίνακας υλοτοµίας µε τίτλο «Πίνακας υλοτοµίας της
καµένης έκτασης, από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015, η οποία χωροθετείται στους ∆ήµους
Βύρωνα – Ηλιούπολης και Αργυρούπολης» εγκρίθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2024/9-9-2015 έγγραφο της
Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών υποθέσεων, ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών.
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Ειδική δασοτεχνική µελέτη από την ∆/νση αναδασώσεων µε χρήση του προαναφερόµενου πίνακα
υλοτοµίας. Η µελέτη της ∆/νσης Αναδασώσεων µε τίτλο «Κατασκευή αντιδιαβρωτικών –
αντιπληµµυρικών έργων των καµένων εκτάσεων όρους Υµηττού 2015» εγκρίθηκε σύµφωνα µε το υπ’
αριθµ. 1916/10-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής – Γενική ∆/νση ∆ασών &
Αγροτικών υποθέσεων – ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών – Τµήµα Β’.



Εκτέλεση των εργασιών κορµοδεµάτων και ξυλοφραγµάτων από το ΣΠΑΥ



Καθαρισµός όλων των φραγµάτων από το ΣΠΑΥ



Καθαρισµός όλων των φρεατίων στους όµορους ∆ήµους από το ΣΠΑΥ



Σύµφωνα µε την Απόφαση αριθµ. 3985 (ΦΕΚ 363 / 6 Νοεµβρίου 2015) κατόπιν σχετικής εισήγησης του
∆ασαρχείου Πεντέλης κηρύχθηκε έκταση 7.930,752 στρ. αναδασωτέα.



11 Ιουνίου 2016 παρουσιάστηκε, σε εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το ΣΠΑΥ στο ∆ηµαρχείο της
Ηλιούπολης, η µελέτη για την αναδάσωση που εκπονήθηκε από το ΣΠΑΥ µε τη συµβουλευτική
υποστήριξη της ∆/νσης Αναδασώσεων, µετά την πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2015 που κατέκαυσε
7.900 στρέµµατα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνης, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα κα Ερµίνα Κυπριανίδου, ο
Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Παναγιώτης Πατσαβός, εκ µέρους του Ποταµιού ο κ. Θανάσης Μπίρλης, ο
∆ήµαρχος Βύρωνα κ. Άκης Κατωπόδης, ο ∆ήµαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Γιάννης Σταθόπουλος, οι
Αντιδήµαρχοι Αργυρούπολης-Ελληνικού κ. Κρητικός Βασίλης, Τογρίδης Λάζαρος και Θανάσης
Καλύβας, ο Αντιδήµαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγµένης κ. Σωτηρόπουλος, οι Αντιδήµαρχοι Γλυφάδας
κ. Λεβετσοβίτης και Θεοδοσόπουλος, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΠΑΥ καθώς και εκπρόσωποι από
το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών.

1.3. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΣ
Συντήρηση βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή των καµένων εκτάσεων από την 17-7-2015 πυρκαγιά η οποία θα
εξυπηρετήσει τους παρακάτω σκοπούς:
•

Η συντήρηση των φυτών - ατόµων που έχουν τοποθετηθεί στην έκταση

•

Το πότισµα των φυτών που υπάρχουν στην έκταση για ένα έτος

1.4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η εκτέλεση της παρούσας εργασίας χαρακτηρίζεται ως αναγκαία, κατεπείγουσας και άµεσης προτεραιότητας.
Σχετικές διατάξεις και νοµοθεσία :
♦ Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας δηµοσίων έργων» όπως ισχύει σήµερα,
♦ Τις διατάξεις Ν.3852/2010 του Καλλικράτη,
♦ Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.998/79 «Προστασία των ∆ασών» ως και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.11
του Ν.3208/03,
♦ Τη γνωµοδότηση 438/95 του ∆’ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. σύµφωνα µε την οποία παραµένει σε ισχύ η
αριθµ.2043748/519/0026/89 απόφαση του Υπ.Οικονοµικών που κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του Ν.1881/90 και
επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση δηµοσίων έργων και εργασιών, λόγω επειγουσών αναγκών και όπως ορίζεται
στο άρθρο 3 παρ.20 του Ν.1797/88.
1.5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι εργασίες για Συντήρηση βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή των καµένων εκτάσεων από την 17-7-2015
πυρκαγιά» θα πραγµατοποιηθούν από το ΣΠΑΥ. Στις δεδοµένες κλιµατοεδαφικές συνθήκες η άρδευση των
φυτών είναι απαραίτητη τουλάχιστον τις δύο επόµενες από την φύτευση ξηροθερµικές περιόδους, δηλαδή τους
µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την παροχή περίπου 15 λίτρων
νερού για κάθε δένδρο.
Συχνότητα ποτίσµατος : Τα ποτίσµατα θα πρέπει να γίνεται 6 φορές για το πρώτο έτος, µετά το τέλος των
εργασιών φύτευσης σε κάθε µια περιοχή φύτευσης. Σε περίπτωση που επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες
(υψηλές θερµοκρασίες) ο αριθµός των ποτισµάτων µπορεί να αυξηθεί κατά 2-3 ποτίσµατα. Οι ανάγκες των φυτών
σε υγρασία τους χειµερινούς µήνες, είναι πιο περιορισµένες από ότι τους θερινούς µήνες.
Θα γίνει διαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού (Μία φορά το χρόνο) καθώς και πότισµα 7 φορές το χρόνο.
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1.6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ανωτέρω περιγραφόµενη εργασία θα γίνει σε µήκος περίπου 13.600µ δασικών οδών στα 17.000 φυτά που
υπάρχουν στην έκταση.

Βύρωνας …./…./2016

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
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ΑΔΑ: 6ΡΡΓ7Λ7-3Γ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

Συντήρηση βλάστησης στην
ευρύτερη περιοχή των καµένων
εκτάσεων από την 17-7-2015
πυρκαγιά

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

74.201,60 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016
Ηµεροµηνία : …..-…..-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 77200000-2 Υπηρεσίες δασοκοµίας

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α/Α

Είδος εργασίας

Α.Τ.

Άρθρο

Μονάδα

Ποσότητα

Τεµ

17.000

Τεµ

190.000

Συντήρηση βλάστησης στην περιοχή «Μνηµείο Πεσόντων Πυροσβεστών»
1

2

∆ιαµόρφωση λεκάνης
συγκράτησης νερού (Μία
φορά το χρόνο)

1.1.

Πότισµα (επτά φορές το
χρόνο)

1.2.

ΑΡΘΡΟ ΑΤΑΕ
4200
ΑΡΘΡΟ ΑΤΑΕ
4300

Βύρωνας …./…./2016

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

Συντήρηση βλάστησης στην
ευρύτερη περιοχή των καµένων
εκτάσεων από την 17-7-2015
πυρκαγιά

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

74.201,60 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016
Ηµεροµηνία : …..-…..-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 77200000-2 Υπηρεσίες δασοκοµίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ο

ΆΡΘΡΟ 1 - Α.Τ. 1.1. ΑΤΑΕ 4200 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
∆ιαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού βάθους τουλάχιστον 0,10µ. και εµβαδού 0,3 έως 0,5 τµ.
Εργασία ανηγµένη συµβατικά σε ώρες ανειδίκευτου εργάτη.
Εργάτης ανειδίκευτος ώρες 0,025 * (111) = 0,025 * 15,315315 = 0,38 €
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) Αριθµητικώς 0,38 €
Ολογράφως: τριάντα οκτώ λεπτά
ΆΡΘΡΟ 2ο - Α.Τ. 1.2. ΑΤΑΕ 4300 ΠΟΤΙΣΜΑ
Πότισµα φυτών µε ποσότητα νερού 15χλγ ανά φυτό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται
Α) η αξία του νερού ή η δαπάνη της άντλησης
Β) η µεταφορά του νερού στο χώρο αναδάσωσης και σε κατά παραδοχήν απόσταση 5 χιλιοµέτρων.
Γ) ∆ιανοµή του νερού στα φυτά.
∆) η φθορά και απόσβεση των χρησιµοποιουµένων υλικών.
Για τυχόν αναγκαία µεταφορά νερού σε απόσταση µεγαλύτερη των 5 χλµ. καταβάλλεται το νόµιµο αν τόνο
χιλιόµετρο κόµιστρο.
Υλικά και εργασία ανηγµένα ως εξής
Νερό 0,015 * (021) = 0,015*2,67 = 0,04 €
Εργάτης ανειδίκευτός ώρες 0,008*(111) = 0,008*15,315315= 0,12 €
Αυτοκίνητο βυτιοφόρο 6 τόνων Η.∆ / 1700 = 0,0006 * (510) = 0,0006 * 404,33€= 0,24€
Τιµή ανά φυτό (τεµ) Αριθµητικά : 0,40 €
Ολογράφως : σαράντα λεπτά
Βύρωνας …./…./ 2016
Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής της Τ.Υ.∆.Β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

Συντήρηση βλάστησης στην
ευρύτερη περιοχή των καµένων
εκτάσεων από την 17-7-2015
πυρκαγιά

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

74.201,60 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016
Ηµεροµηνία : …..-…..-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 77200000-2 Υπηρεσίες δασοκοµίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Είδος Εργασίας

Α.Τ.

Άρθρο

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

∆απάνη

Συντήρηση βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή των καµένων εκτάσεων από την 17-7-2015 πυρκαγιά
1

2

∆ιαµόρφωση λεκάνης
συγκράτησης νερού
(Μία φορά το χρόνο)

3.2

Πότισµα (επτά φορές
το χρόνο)

3.3

ΑΡΘΡΟ
ΑΤΑΕ

Τεµ

17.000

0,36

12.240,00

Τεµ

190.000

0,40

47.600,00

ΣΥΝΟΛΟ

59.840,00

ΦΠΑ 24%

14.361,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74.201,60

4.200
ΑΡΘΡΟ
ΑΤΑΕ
4.300

Βύρωνας …../…./ 2016
Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής της Τ.Υ.∆.Β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016
Ηµεροµηνία : …..-…..-2016
Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 45112000-5 και 45246400-7Εργασίες
εκσκαφών και µετακίνησης γαιών

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΥ

73.408,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο Σ.Π.Α.Υ. είναι ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ο οποίος ιδρύθηκε το 1992 µε την συνένωση των ∆ήµων που
περικλείουν το όρος Υµηττός, µε σκοπό την ευρύτερη προστασία του όρους όπως περιγράφεται και από το καταστατικό
ίδρυσης του (ΦΕΚ 3382 / 13.02.1992, 273 / 7.10.2003 επέκταση του).
Στις 17/7/2015 ξέσπασε µεγάλη πυρκαγιά η οποία κατέκαψε µεγάλες εκτάσεις του ∆ήµου Ηλιούπολης αλλά και των ∆ήµων
Βύρωνα και Ελληνικού – Αργυρούπολης. Συγκεκριµένα η συνολική καµένη έκταση καταλαµβάνει το νοτιοανατολικό τµήµα
του ∆ήµου Βύρωνα το οποίο εκτείνεται ανατολικά του οικιστικού ιστού της περιοχής του Καρέα, το κεντρικό τµήµα του
∆ήµου Ηλιούπολης ακολουθώντας παράλληλη κατεύθυνση προς τα ανατολικά όρια του οικιστικού ιστού του ∆ήµου
Αργυρούπολης – Ελληνικού καταλήγοντας στα βορειανατολικά σύνορα του ∆ήµου Γλυφάδας και ειδικότερα στα βόρεια όρια
της περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας. Μέχρις ότου η φωτιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κατέστρεψε, µια συνολική έκταση περί
τα 7.800 στρ. από δάση και θαµνώνες.
Θεωρείται µία από τις µεγαλύτερες πυρκαγιές που έγιναν στον Υµηττό κατά την τελευταία 10ετία κατά πρώτον τόσο σε
έκταση όσο και σε ποσοστό κάλυψης από υψηλό δάσος χαλεπίου πεύκης και κατά δεύτερο όλες οι περιοχές που κάηκαν ήταν
κοντά σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές των ∆ήµων που προαναφέραµε.
Οι αναµενόµενες όµως καταστροφές είναι ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους και αποµάκρυνσης του επιφανειακού χώµατος
και η έλλειψη σπορέων για µελλοντική φυσική αναγέννηση.
Επιπλέον το συγκεκριµένο κοµµάτι του περιαστικού δασικού οικοσυστήµατος στις περιοχές των ∆ήµων Ηλιούπολης και
Αργυρούπολης «λειτουργούσε» ως προστατευτική ζώνη ή φυσικό φράγµα κατά των χειµµαρικών φαινοµένων καθώς επίσης
συντελούσε στη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και στην αναψυχή.
Ειδικότερα στην περιοχή της Ηλιούπολης η οποία είχε καταστραφεί ολικώς ή µερικώς από την πυρκαγιά του 1998 και στη
συνέχεια από επαναλαµβανόµενες πυρκαγιές τα επόµενα έτη όπως 2007, 2009, είχε αναδασωθεί είτε φυσικά είτε τεχνητά και
δεν έχει πλέον άτοµα που θα µπορούσαν να συγκρατήσουν το έδαφος και τα όµβρια ύδατα. Λόγω της απουσίας της
βλάστησης τα νερά των βροχών δεν θα µπορούν να συγκρατηθούν µε πιθανό αποτέλεσµα τη µετατροπή των υδάτινων
αποδεκτών που σήµερα είναι τα ρέµατα σε χείµαρρους και την εµφάνιση πληµµυρικών φαινοµένων στα κατάντη µε δυσµενείς
συνέπειες για τους κατοίκους.
Η διαχείριση της καµένης έκτασης θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή, να συµβαδίζει µε τις διαφορετικές χρήσεις που
έχουν θεσπιστεί, να ακολουθεί τους κανόνες της ∆ασικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε την ∆ασική Νοµοθεσία και
θα πρέπει να ενσωµατώνει τις ανάγκες των ατόµων που ζουν στις παρακείµενες περιοχές.
Είναι επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής ορισµένων µέτρων και ενεργειών από την πλευρά της πολιτείας αλλά και του Σ.Π.Α.Υ.
µε σκοπό την επιτάχυνση της αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήµατος και τον περιορισµό – όσο αυτό είναι εφικτό – των
δυσµενών επιπτώσεων που προκάλεσε η πυρκαγιά.
1.2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Ο Σύνδεσµος Προστασίας & Ανάπτυξης Υµηττού (Σ.Π.Α.Υ.) µε πρωτοβουλία του Προέδρου του κου Βασίλη Βαλασόπουλο
∆ηµάρχου Ηλιούπολης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και προκειµένου να συµβάλει κατά το µέγιστο δυνατό τρόπο τόσο
στην εκτέλεση των αντιπληµµυρικών – αντιδιαβρωτικών επεµβάσεων και την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήµατος
πραγµατοποίησε :

στις 21 Ιουλίου 2015 σύσκεψη µε το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών.

Στις 22 Ιουλίου, ευρεία σύσκεψη υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη.

Σύνταξη πίνακας υλοτοµίας από τον Σ.Π.Α.Υ. Ο Πίνακας υλοτοµίας µε τίτλο «Πίνακας υλοτοµίας της καµένης
έκτασης, από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015, η οποία χωροθετείται στους ∆ήµους Βύρωνα – Ηλιούπολης και
Αργυρούπολης» εγκρίθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2024/9-9-2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών υποθέσεων,
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών.
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Ειδική δασοτεχνική µελέτη από την ∆/νση αναδασώσεων µε χρήση του προαναφερόµενου πίνακα υλοτοµίας. Η
µελέτη της ∆/νσης Αναδασώσεων µε τίτλο «Κατασκευή αντιδιαβρωτικών – αντιπληµµυρικών έργων των καµένων εκτάσεων
όρους Υµηττού 2015» εγκρίθηκε σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 1916/10-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής – Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγροτικών υποθέσεων – ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών – Τµήµα Β’.

Εκτέλεση των εργασιών κορµοδεµάτων και ξυλοφραγµάτων από το ΣΠΑΥ

Καθαρισµός όλων των φραγµάτων από το ΣΠΑΥ

Καθαρισµός όλων των φρεατίων στους όµορους ∆ήµους από το ΣΠΑΥ

Σύµφωνα µε την Απόφαση αριθµ. 3985 (ΦΕΚ 363 / 6 Νοεµβρίου 2015) κατόπιν σχετικής εισήγησης του
∆ασαρχείου Πεντέλης κηρύχθηκε έκταση 7.930,752 στρ. αναδασωτέα.

11 Ιουνίου 2016 παρουσιάστηκε, σε εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το ΣΠΑΥ στο ∆ηµαρχείο της Ηλιούπολης, η
µελέτη για την αναδάσωση που εκπονήθηκε από τη ∆/νση Αναδασώσεων µε την συνδροµή του ΣΠΑΥ, µετά την πυρκαγιά του
καλοκαιριού του 2015 που κατέκαψε 7.900 στρέµµατα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνης, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα κα Ερµίνα Κυπριανίδου, ο
Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Παναγιώτης Πατσαβός, εκ µέρους του Ποταµιού ο κ. Θανάσης Μπίρλης, ο ∆ήµαρχος Βύρωνα
κ. Άκης Κατωπόδης, ο ∆ήµαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Γιάννης Σταθόπουλος, οι Αντιδήµαρχοι Αργυρούπολης-Ελληνικού κ.
Κρητικός Βασίλης, Τογρίδης Λάζαρος και Θανάσης Καλύβας, ο Αντιδήµαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγµένης κ.
Σωτηρόπουλος, οι Αντιδήµαρχοι Γλυφάδας κ. Λεβετσοβίτης και Θεοδοσόπουλος, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΠΑΥ καθώς
και εκπρόσωποι από το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών.
1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η εκτέλεση της παρούσας εργασίας χαρακτηρίζεται ως αναγκαία, κατεπείγουσας και άµεσης προτεραιότητας.
Σχετικές διατάξεις και νοµοθεσία :
– Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας δηµοσίων έργων» όπως ισχύει σήµερα,
– Τις διατάξεις Ν.3852/2010 του Καλλικράτη,
– Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.998/79 «Προστασία των ∆ασών» ως και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.11 του
Ν.3208/03,
– Τη γνωµοδότηση 438/95 του ∆’ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. σύµφωνα µε την οποία παραµένει σε ισχύ η
αριθµ.2043748/519/0026/89 απόφαση του Υπ.Οικονοµικών που κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του Ν.1881/90 και επιτρέπεται η
απευθείας ανάθεση δηµοσίων έργων και εργασιών, λόγω επειγουσών αναγκών και όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.20 του
Ν.1797/88.
1.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο καθαρισµός των φραγµάτων και η µεταφορά όλου του υλικού του θα γίνει από το Σ.Π.Α.Υ. και το καθαρό υλικό (χωρίς τα
ξένα υλικά) που θα αφαιρεθεί από τα φράγµατα θα αποτεθούν στις περιοχές της Ηλιούπολης και της Γλυφάδας, η οποία (η
τελευταία) έχει φτωχά εδάφη τόσο λόγω της απόπλυσης των εδαφών (αποτέλεσµα της έλλειψης δάσους) όσο και των µπαζών
δηµιουργώντας ένα εδαφικό υπόστρωµα µη κατάλληλο να δεχθεί νέα φυτά µέσω αναδασώσεων. Η εναπόθεση αυτού του
καθαρού υλικού των φραγµάτων θα ενισχύσει την οποιαδήποτε προσπάθεια αναδάσωσης τόσο σε ιχνοστοιχεία πρόσληψης
από τα φυτά όσο και ως αλλαγή ποιότητας του εδάφους.
Η εργασία αυτή θα γίνει µε τη χρήση µικρής τσάπας – φορτωτή για την εκσκαφή, διάστρωση, διαµόρφωση εδάφους, συλλογή
και φόρτωση του εδαφικού υλικού σε φορτηγά οχήµατα ωφέλιµου φορτίου 10κ.µ. για τη µεταφορά και εναπόθεση στις
περιοχές Ηλιούπολης και Γλυφάδας. Απαιτούνται δύο (2) τσάπες – φορτωτές για την εξυπηρέτηση 10 φορτηγών την ηµέρα
και για 18 ηµέρες. Οι τσάπες θα εργασθούν επί 21 ηµέρες (3 ηµέρες επιπλέον) για την προετοιµασία των οδών προσπέλασης
στα φράγµατα και την διάστρωση – διαµόρφωση του χώρου απόθεσης.
1.5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ανωτέρω περιγραφόµενη εργασία θα γίνει στα ακόλουθα φράγµατα του ∆ήµου Ηλιούπολης:
1. Τσιµεντένιο φράγµα κάτωθεν του Μνηµείου Πεσόντων Πυροσβεστών, 2. Πέτρινο φράγµα κάτωθεν του ανωτέρω, 3.
Τσιµεντένιο φράγµα άνωθεν Πυροφυλακείου, 4. Τσιµεντένιο φράγµα άνωθεν Προφήτη Ηλία, 5. Τσιµεντένιο φράγµα κάτωθεν
Προφήτη Ηλία,
6. Τσιµεντένιο φράγµα 1 άνωθεν οδών Κέννεντυ και Τσόρτσιλ, 7. Τσιµεντένιο φράγµα 2 άνωθεν οδών
Κέννεντυ και Τσόρτσιλ.
Βύρωνας …../…./2016

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝ.∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΡΡΓ7Λ7-3Γ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016
Ηµεροµηνία : …..-…..-2016
Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 45112000-5 και 45246400-7Εργασίες
εκσκαφών και µετακίνησης γαιών

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΥ

73.408,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
α/α

ΠΕΡΙΟΧΗ / ΘΕΣΗ

(µήκος x πλάτος x ύψος)

m3

1

Τσιµεντένιο φράγµα κάτωθεν του Μνηµείου Πεσόντων Πυροσβεστών

20m x 10m x 3,00m =

600,00

2

Πέτρινο φράγµα κάτωθεν του ανωτέρω

20m x 10m x 3,00m =

600,00

3

Τσιµεντένιο φράγµα άνωθεν Πυροφυλακείου

20m x 10m x 3,00m =

600,00

4

Τσιµεντένιο φράγµα άνωθεν Προφήτη Ηλία

20m x 10m x 3,00m =

600,00

5

Τσιµεντένιο φράγµα κάτωθεν Προφήτη Ηλία

20m x 10m x 3,00m =

600,00

6

Τσιµεντένιο φράγµα 1 άνωθεν οδών Κέννεντυ και Τσόρτσιλ

25m x 10m x 3,00m =

750,00

7

Τσιµεντένιο φράγµα 2 άνωθεν οδών Κέννεντυ και Τσόρτσιλ

25m x 10m x 3,00m =

750,00

ΚΥΒΙΚΑ

4.500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Για µεταφορά υπολογίζεται επίπλισµα 20% δηλ. 4.500,00 x 1,20= 5.400,00 κ.µ. µε 10 φορτηγά χρειάζονται 18 ηµέρες.

Βύρωνας …./…./2016

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝ.∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΡΡΓ7Λ7-3Γ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016
Ηµεροµηνία : …..-…..-2016
Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 45112000-5 και 45246400-7Εργασίες
εκσκαφών και µετακίνησης γαιών

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΥ

73.408,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Άρθρο 1ο Νέο
Χρήση µηχανήµατος µικρής τσάπας – φόρτωσης, τύπου JCB µε ανοιγόµενο κάδο µε νύχια µπροστά και
τηλεσκοπικό ανοιγόµενο κάδο µε νύχια πίσω για τη εκσκαφή, διαµόρφωση εδάφους, συλλογή και φόρτωση των
µπαζών.
Τιµή εφαρµογής : 200,00 €/µέρα
Άρθρο 2ο Νέο
Αυτοκίνητο (φορτηγό) ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου 10µ3 (κυβικών µέτρων) συµπεριλαµβανοµένου του
µισθώµατος, πετρελαίου, λιπανικών, οδηγού, προσαυξήσεων για συντήρηση, ηµεραργία, κλπ και του κοµίστρου
µεταφοράς ανεξαρτήτου χιλιοµετρικής αποστάσεως συµπεριλαµβανοµένου της αποζηµίωσης για την επιστροφή
του αυτοκινήτου κενού.
Τιµή εφαρµογής : 280,00 €/µέρα

Βύρωνας …./…./ 2016
Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής της Τ.Υ.∆.Β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝ.∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΡΡΓ7Λ7-3Γ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
Αρ.Μελέτης : …/…./2016
Ηµεροµηνία : …..-…..-2016
Κ.Α.Ε. : …………………..
CPV: 45112000-5 και 45246400-7Εργασίες
εκσκαφών και µετακίνησης γαιών

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑ) :

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΥ

73.408,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΤΣΑΠΑΦΟΡΤΩΤΗΣ /
ΦΟΡΤΗΓΑ

ΗΜΕΡΕΣ

Τιµή

Χρήση Τσάπα – Φορτωτή (Α.Τ.1)

42

2

23

200,00

8.800,00

Φορτηγό (Α.Τ.2) (2 δροµολόγια το ένα

180

10

18

280,00

50.400,00

α/α

Είδος Εργασίας

1
2

∆απάνη

φορτηγό)

Σύνολο :

59,200,00

Φ.Π.Α. 24% :

14.208,00

Γενικό Σύνολο :

73.408,00

Βύρωνας …./…./ 2016
Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής της Τ.Υ.∆.Β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ

Οι Συντάκτες

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ

32

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝ.∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΡΡΓ7Λ7-3Γ7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΠΑΥ για τις εργασίες:
1. Αντιπυρικές ζώνες βλάστησης
2. Συντήρηση βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή των καµένων εκτάσεων από την 17/7/2015 πυρκαγιά
3. Αντιπληµµυρική προστασία οικιστικού ιστού

1
1. Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

22

1H

2H

3H

1. ∆ιαγωνισµός- εκδίκαση
ενστάσεων

1H

2. ∆ιαγωνισµός- εκδίκαση
ενστάσεων

2H

3H

1. Κατακύρωση - Υπογραφή
εργολαβικής σύµβασης

1H

2. Κατακύρωση - Υπογραφή
εργολαβικής σύµβασης
3. Κατακύρωση - Υπογραφή
εργολαβικής σύµβασης

21

3H

2. Έγκριση όρων δηµοσίευση διακήρυξης

3. ∆ιαγωνισµός- εκδίκαση
ενστάσεων

13

2H

1. Έγκριση όρων δηµοσίευση διακήρυξης

3. Έγκριση όρων δηµοσίευση διακήρυξης

12

1H

2. Εκρίσεις - αδειοδοτήσεις

3. Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις

11

2H

3H

33

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

ΑΔΑ: 6ΡΡΓ7Λ7-3Γ7

1. Εκτέλεση έργουΒεβαίωση περαίωσης

1H

2. Εκτέλεση έργουΒεβαίωση περαίωσης
3. Εκτέλεση έργουΒεβαίωση περαίωσης

2H

3H

1. ∆ιοικητική παραλαβή

1H

2. ∆ιοικητική παραλαβή

3. ∆ιοικητική παραλαβή

2H

3H

1. Τελικές Επιµετρήσεις Υποβολή - Έγκριση

1H

2. Τελικές Επιµετρήσεις Υποβολή - Έγκριση
3. Τελικές Επιµετρήσεις Υποβολή - Έγκριση

2H

3H

1. Οριστική παραλαβή

1H

2. Οριστική παραλαβή

3. Οριστική παραλαβή

2H

3H

1. Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής

1H

2. Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής
3. Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής

2H

3H
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ΑΔΑ: 6ΡΡΓ7Λ7-3Γ7
•

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. Πατσαβό Παναγιώτη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του,
την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Σταυροπούλου Καλλιόπη και την Περιφερειακή
Σύµβουλο κ. Αδαµοπούλου –Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό µέλος, µε
αναπληρωτή της, τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο.
Λευκό ως προς τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι
Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Α.
Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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