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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σπάτα, 14/12/2020 
 
Αριθ. πρωτ. 36284 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου 
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ” με αριθ. μελέτης 133/2020  και προϋπολογισμό 73.927,09€ με ΦΠΑ. 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι: 73.927,09€, με τη δαπάνη των εργασιών: 43.064,57€, τη δαπάνη 
των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 7.751,62€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 7.622,43€, απολογιστικές εργασίες: 
1.180,00€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 14.308,47€ . 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΚΩΝ στο ποσό των:  46.500,00€ 
και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ στο ποσό των: 27.427,09€.  Είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 64-7311.001 του 
προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους αυτής.  Η επιλογή του 
Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις 
προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που 
ορίζονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης. 

Η Διακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος: www.spata-artemis.gr στην 
διαδρομή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ -> ΕΣΠΑ-ΕΡΓΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ -> 2020 & στο ΚΗΜΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr .  Η 
παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Σπάτων – Αρτέμιδος στην ίδια διαδρομή, στο ΚΗΜΔΗΣ & στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν 
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του 
αντικειμένου της σύμβασης. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού 
δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Διακήρυξης. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης.   

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.            

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 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: Δημάρχου Χρ. Μπέκα 
& Βασ. Παύλου, ΤΚ: 19004 Σπάτα Ν. Αττικής).  
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Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η  Ιανουαρίου  
2021,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  10:00  π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.   
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της 
Διακήρυξης. 

Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’αρ.πρωτ. 34586/25.11.2020 απόφαση του Δημάρχου για 
την έγκριση της ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για το οικονομικό έτος 2020, με ΑΔΑ: 67ΤΚΩ1Χ-ΟΨΧ, με 
ΑΔΑΜ: 20REQ007725980 και με αρ. B-656/25.11.2020. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της 
σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας https://www.spata-artemis.gr/  στην διαδρομή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ -> ΕΣΠΑ-ΕΡΓΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ -> 
2020.  Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν 
το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνος κ. 
Δημήτριος Γιαννάκης ή κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, τηλ. 2132007318  ή 317   ή να το τυπώσουν από την 
ηλεκτρονική μορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08/01/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 14/01/2021. 

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: Μαρία Μαλιαρού, 
Θωμάς Αντωνίου, Πολιτικοί Μηχανικοί – και γραμματεία Δημήτριος Γιαννάκης, τηλ. 21320007312, 311 & 
318, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία είναι ο Δήμος, με το 
αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.  

  
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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