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ΣΠΑΤΑ, 4/08/2020 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:22215 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ - ΛΙΣΙΖΑ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ 2014-2020)»  
ΣΑ 082/1 
ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0011426448 
ΚΑ: 64-7323.002 
CPV: 45233120-6 

 
 
 

 
CPV: 45233120-6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ - ΛΙΣΙΖΑ», που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής 
Διακήρυξης. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος 
Α.Φ.Μ.: 997606740 
Δ.Ο.Υ.: Παλλήνης 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜ.ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ - 19004 Σπάτα  
NUTS: EL305 – LAU1:4912 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.spata-artemis.gr  
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132007319, 2132007311 
FAX: 2106633311 
e-mail: texniki@spata.gr 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση 
www.spata-artemis.gr 
 
3.Τύπος αναθέτουσας αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
4.Κωδικός CPV:  
45233120-6 (Έργα Οδοποιίας) 
 
5.Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου:  
EL305 

http://www.spata-artemis.gr/
mailto:texniki@spata.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.spata-artemis.gr/
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6.Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης:  
Η παρούσα μελέτη εκπονείται κατόπιν εντολής του Δημάρχου και αφορά εργασίες κατασκευής 
οδού στην αγροτική περιφέρεια του δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος. 
 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή νέου ασφαλτόδρομου επί της υφιστάμενης 
αγροτικής οδού. Η αναβαθμισμένη οδός θα εξυπηρετήσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στις 
καλλιέργειες της περιοχής. 
 
Η μελετούμενη οδός ακολουθεί υψομετρικά τον υφιστάμενο δρόμο και τις κατά μήκος κλίσεις 
αυτού, δεν υπάρχει απαίτηση υψομετρικής διαφοροποίησης από το υπάρχον έδαφος (π.χ. 
ανισόπεδες διαβάσεις, ζεύξη ποταμών, χειμάρρων κλπ). 
 
Η περιοχή του έργου καλλιεργείται εντατικά και συστηματικά από τους κατοίκους της Δ.Ε. Σπάτων 
του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και εξυπηρετεί το σύνολο των καλλιεργητών αφού είναι ένας από 
τους κεντρικότερους δρόμους της περιοχής.  
Ο υπάρχον χωματόδρομός βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν υπάρχουν περιφράξεις ή κτίρια 
που να γειτνιάζουν με το δρόμο. 
Οριζοντιoγραφικά και μηκοτομικά ακολουθείται πιστά η υπάρχουσα οδός. Επιπλέον, το ύψος των 
επιχωμάτων είναι περιορισμένο δεδομένου ότι το εύρος κατάληψης της οδού πρέπει να μη τέμνει 
τα όρια των τσιμενταυλάκων όπου υπάρχουν και της διανομής των αγροτεμαχίων. 
Το συνολικό πλάτος οδοστρώματος του έργου είναι 4,5 μ. Ο ασφαλτόδρομος θα διαμορφωθεί στις 
ευθυγραμμίες με επίκλιση 2,0 %.  
Τα πρανή των επιχωμάτων διαμορφώνονται με κλίση 3:2. Για την οδοστρωσία του δρόμου 
προβλέπεται μία στρώση υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, βάση οδοστρωσίας πάχους 
0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) αντίστοιχα. Θα γίνουν πλήρης εργασίες ασφαλτικών έργων, σε όλο το μήκος 
της οδού (πάχους 0.05 μ.) καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες οδοστρωσίας για τις 
προσαρμογές της υφιστάμενης αγροτικής οδού με τις άλλες αγροτικές οδούς. 
 
7.Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεi 108.206,62 Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 60.363,60€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.865,45€ 
Απρόβλεπταii (ποσοστού 10.684,36 επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 15%, 
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Απολογιστικά: 5.000,00 € 
Φ.Π.Α. 24% : 20.943,22 € 
Συνολικό άθροισμα των ανωτέρω 108.206,62 € 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 350,00 € σύμφωνα με το άρθρο 
153 του ν. 4412/2016. 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους 
ακόλουθους λόγους: σύμφωνα με τη μελέτη πρόκειται για έργο με ενιαίο, αυτοτελές και σύνηθες 
τεχνικό αντικείμενο και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγκη υποδιαίρεσής του για τεχνικούς ή 
οικονομικούς λόγουςiii.  

 
8.Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.  
 
9.Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
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στην κατηγορία έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ A2 και άνω 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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 
10.Διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 
 
11.Υποδιαίρεση σε τμήματα: 
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
12.Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: - 
 
13. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
14.Προθεσμία Παραλαβής προσφορών:  
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 
2020, ημέρα Δευτέρα Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00. Εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών  
προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή 
και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
 
15.Υποβολή προσφορών: 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης (καθώς και στο άρθρο 14 της παρούσας προκήρυξης), σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία 
της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
16. Χρόνος ισχύος προσφορών: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
17.Αποσφράγιση Προσφορών: 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14η 
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  
 
18.Γλώσσα σύνταξης προσφορών:  
Ελληνική γλώσσα. 
 
19.Εναλλακτικές Προσφορές: 
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
 
20.Χρηματοδότηση: 
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑ082/1, με ΚΑ 64-7323.002, με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣΑΑ: 0011426448 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ - ΛΙΣΙΖΑ» στο ποσό των 
108.206,62€ στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 -2020» 
(Απόφαση Ένταξης ΑΔΑ: 6ΩΕΝ7Λ7-ΙΤΛ)  
 
21. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του iv.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψηςv. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 
αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
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22.Δημοσιεύσεις. 
Η προκήρυξη σύμβασης (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) και η Διακήρυξη θα δημοσιευθούν 
στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος www.spata-
artemis.gr. 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 
ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 
 
23.Σχετικές Πληροφορίες 

 Εγγύηση συμμετοχής 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72  του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.745,27 ευρώ. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. 
 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 

Δημήτριος Σπ. Μάρκου 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
i  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται 

αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν 
άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

ii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω 
ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

iii  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται 
αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν 
άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

iv Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 
του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

v Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 

http://www.spata-artemis.gr/
http://www.spata-artemis.gr/
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