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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Δημάρχου Χ. Μπέκα &
Βασιλ. Παύλου, Τ.Κ. 190 04 - Σπάτα
Πληροφορίες: Θ. Ατωνίου
Τηλ.: 213 2007 311, Fax: 210 6633 311
email: xandronis@spata-artemis.gr

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας
Εφαρμογών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
site-support@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ”, συνολικού προϋπολογισμού εργασιών 395.161,29€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την εκτέλεση του έργου
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ”, συνολικού προϋπολογισμού 395.161,29€
(χωρίς ΦΠΑ 24%) και 490.000,00€ (με ΦΠΑ).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που δραστηριοποιούνται
σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (εγγγεγραμένων στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.Ε.Π.) εφόσον είναι
στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας αυτής ή ένωση οικονομικών φορέων Α2 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.
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).
Το έργο θα εκτελεστεί από τo Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος.
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