
  
Σπάτα,  16/12/2022 

 
                         Αριθ. Πρωτ.:  39175     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ – ΑΡΣΕΜΙΔΟ 

ΠΡΟ:    
Υποςπγείο Υποδομών    Μεηαθοπών και 

Δικηύων 

Γενική  Δ/νζη Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ  

Δ/νζη Ανάπηςξηρ, Σςνηήπηζηρ & Λειηοςπγίαρ 

Εθαπμογών  

Αναζηάζεωρ 2 & Τζιγάνηε  

Τ.Κ. 10191 Παπάγος – Αθήνα 
 site-support@yme.gov.gr 

Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
Ταχ. Δ/νςη: Δημάρχου Χ. Μπέκα & 
Βαςιλ. Παφλου, Τ.Κ. 190 04 - Σπάτα  
Πληροφορίεσ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Τηλ.: 213 2007 311 
email: tantoniou@spata-artemis.gr 

ΘΕΜΑ: Δθμοςίευςθ πρόκεςθσ δθμοπράτθςθσ του ζργου: “ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ  
ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΝ Δ.Ε. ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΚΑΙ ΣΗΝ Δ.Ε. ΠΑΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜ ΟΤ ΠΑΣΩΝ-
ΑΡΣΕΜΙΔΟ” ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εργαςιϊν 6.604.627,42 €  (χωρίσ  ΦΠΑ 24%)   

 
Ο Διμοσ πάτων – Αρτζμιδοσ  προτίκεται να προκθρφξει διαγωνιςμό με ανοικτι διαδικαςία (για τθ 
ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για τθν εκτζλεςθ του ζργου 
“ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΝ Δ.Ε. ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΚΑΙ ΣΗΝ Δ.Ε. ΠΑΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ” ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.604.627,42 € (χωρίσ  ΦΠΑ 24%) και 8.189.738,00 € 
(με ΦΠΑ).  
  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν   που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 
κατθγορία/εσ ζργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ, 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των 
παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρκρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ 
αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και 
μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 
Σο ζργο κα εκτελεςτεί από τo Διμο πάτων - Αρτζμιδοσ. 
Παρακαλοφμε όπωσ δθμοςιεφςετε το παρόν ςτθν ιςτοςελίδα ςασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.4412/2016 άρκρο 221 παρ. 10 .  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
 
 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΜΑΡΚΟΤ 
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