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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΘΟΡΧΝ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΙΓΟ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
πάηα, 4/10/2021
Γεκάξρ. Υξ. Μπέθα & Β. Παύινπ
Αξ.πξωη. : 26985
19004 - ΠΑΣΑ
Σει.: 213 2007311, 2132007312, 2132007318
Fαx: 210 6633311
Πιεξνθνξίεο: θ. Αληωλίνπ, θ.Μαιιηαξνύ, θ. Ιωαλλίδεο

ΠΡΟΤΠ. : 199.698,79 € κε Φ.Π.Α.
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ

Ο Γήκαξρνο πάησλ - Αξηέκηδνο
δηαθεξχζζεη αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ¨ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ¨, εθηηκψκελεο αμίαο 199.698,79 €,
(κε Φ.Π.Α 24%), πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) θαη β) ηνπο φξνπο
ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο.
Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.
4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, κέζσ ηνπ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (Δ..Η.ΓΗ..).
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα δέθα 10 κελώλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ δηεχζπλζε www.spataartemis.gr.
Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 21
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2021, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00. Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη 28 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2021, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ Α2ε ηάμε θαη άλω γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 , 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.220,95 επξώ (Σξηώλ ρηιηάδωλ δηαθνζίωλ
είθνζη επξώ θαη ελελήληα πέληε ιεπηώλ).
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηώζεηο Ιδίωλ Πόξωλ ηνπ Γήκνπ κε Κ.Α. 30-7333.002.
Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηη ξνπή ηνπ Γήκνπ
πάησλ-Αξηέκηδνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πάησλ - Αξηέκηδνο, Γεκ. Υξήζηνπ Μπέθα & Β. Παχινπ, Σ.Κ. 19004, πάηα, ηει. 213
2007311 θ. Αλησλίνπ & 213 2007312 θ. Μαιιηαξνχ & 2132007318 θ. Ισαλλίδε.
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