
                           
                                                                                         
 

 

                       Αρ. Πρ: 23804 
                                Άλιμος 01/08/2022 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ  

  

                    ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ     ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

                        «Πράσινη Πολιτιστική Διαδρομή Δήμου» 

 
Ο Δήμαρχος Αλίμου 

 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Πράσινη Πολιτιστική Διαδρομή Δήμου Αλίμου», 

Α.Μ. 05/2021. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 1.618.200,00 € 

συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, των απροβλέπτων 15%, των απολογιστικών, δαπάνης 

αναθεώρησης και  του Φ.Π.Α. 24%.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – στοιχεία επικοινωνίας  

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Αριστοτέλους 53, Άλιμος 

Ταχ. Κώδικας: 17455 

Τηλ.: 2132008074 

E-mail: info@alimos.gr 

Ιστοσελίδα: www.alimos.gov.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 

(www.alimos.gov.gr ). 

 

3. Κωδικός CPV: 45233141-9 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου EL 304 

 

5. Περιγραφή Δημόσιας σύμβασης:   

 

Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί στο Δήμο Αλίμου.  Ειδικότερα η διαδρομή θα ξεκινά από 
το ρέμα της οδού Έλλης και από το Συμμαχικό νεκροταφείο, σημεία εισόδου στο 
πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Αλίμου, θα εκτείνεται κατά μήκος του παραλιακού 
πεζόδρομου μέσω της παραλιακής λεωφόρου και θα φθάνει μέχρι  τη Λ. Αλίμου, όπου θα 
συνεχίζει κατά μήκος αυτής.  

 

mailto:info@alimos.gr
http://www.alimos.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

6. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 
 

7. Ενναλακτικές προσφορές:  

Δεν επιτρέπεται η υποβολή Εναλλακτικών προσφορών 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται  στην 

κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ 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). 

 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: 

Α) Εγγραφή στα μητρώα ΜΕΕΠ 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και την 
εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας . Συγκεκριμένα απαιτούνται κατ’ 
ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατ΄ αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα . 

α) Για  την  κατηγορία  των έργων Οικοδομικών  

για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στην βασική τους στελέχωση τουλάχιστον 
έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας, ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ 
βαθμίδας & (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Για  την  κατηγορία  των έργων Οδοποιίας  

για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στην βασική τους στελέχωση τουλάχιστον 
έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας.  

β) για ενώσεις οικονομικών φορέων για αναβάθμιση κατηγορίας ισχύουν τα οριζόμενων στις μεταβατικές 
διατάξεις (άρθρου 65, παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ και δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων Οικοδομικών 
και Οδοποιίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 100, του Ν.3669/2008. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από 
τα μέλη της ένωσης.  

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από 
τα μέλη της ένωσης.  



9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του 

αντικειμένου της σύμβασης 

 

10. Κριτήριο ανάθεσης:  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 

 

11. Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 17-08-2022 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η ορίζεται η 23-08-2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. 

 

12. Εγγύηση συμμετοχής:  
Για την συμμετοχή στον 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 είκοσι έξι χιλιάδων εκατό (26.100,00)) 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 . 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 

97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

 

14.  Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

15. Χρηματοδότηση: Πιστώσεις από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική 2014  - 2020», στον 

Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» 

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο πόσο των 1.618.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα 

βαρύνει τον Κ.ΑΕ.: 64-7323.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου, για ποσό 

1.618.200,00 € . 

16. Προκαταβολή: Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

17. Προδικαστικές Προσφυγές:  

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 παράλειψηςi. 
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 της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν. 4412/2016.  
 
18. Δημοσιεύσεις:   
Η παρούσα προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και 
αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.  

 
      ΑΛΙΜΟΣ,  01/08/2022  

 
                                          
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

                                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 
 
 

 
 


