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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4.3.4:
«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» 
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της Πράξης:

 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ - ΧΩΡΙΖΑ»

Κωδικοί CPV: 45233120-6      

                        45233142-6

    Κωδικός NUTS: EL307

     Ο Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων διακηρύττει ότι την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 15:00 (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, 

μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο 1 με τίτλο: Ολοκλήρωση 

υφιστάμενης αγροτικής οδού Καλλονή - Χώριζα» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035998273. 

     Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη Μελέτη, με αριθμό θεώρησης 

2/2022, από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και 

Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 556.451,61 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 

690.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

    Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού, που συνδέει τον οικισμό της Καλλονής 

με τον οικισμό της Χώριζας του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, συνολικού μήκους 5.250,00 μ.μ., η οποία 

χρησιμοποιείται για τη μετάβαση των κατοίκων των δύο (2) αυτών οικισμών προς τις αγροτικές και 

κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις. Στην παρούσα κατάσταση, η οδός είναι χωμάτινη και κατά τους 

χειμερινούς μήνες, λόγω των βροχοπτώσεων, καθίσταται επικίνδυνη για τη διέλευση οχημάτων. Με το εν λόγω 

έργο, θα αποκατασταθεί  η  βατότητά της  και θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση των  αγροτών προς τις 

ιδιοκτησίες τους.
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     Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» της Πύλης 

www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 194430 καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής http://www.dimostroizinias-methanon.gr

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

κατηγορίες έργων Οδοποιίας  και που είναι εγκατεστημένα :  

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, 5, 6 και 7 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.

     Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  

Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή 11.129,03 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 

απευθύνεται προς τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, 

μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

     Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες, από τον ορισμό επιβλέποντος της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η/12/2022 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29η/12/2022 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

     Για την παρούσα διαδικασία, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ.  4131/29-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ2Ο4653ΠΓ-ΨΟΚ) 

Απόφαση Ένταξης στη Δράση 4.3.4 του Π.Α.Α. 2014-2020 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» των Πράξεων Περιφέρειας Αττικής, στην οποία περιλαμβάνεται η Πράξη 

«Ολοκλήρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Καλλονή – Χώριζα», συνολικού προϋπολογισμού ποσού 

724.500,00 € με ομότιτλο 1ο υποέργο με προϋπολογισμό 690.000,00 € και διάθεση ισόποσης πίστωσης σε 

βάρος της ΣΑΕ 0821 του Π.Δ.Ε. και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2022ΣΕ08210040.

     Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας – 

Μεθάνων. 

     Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων, 

Γαλατάς Τ.Κ. 180 20, αρμόδια υπάλληλος Ειρήνη Δρίτσα στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2298 0 42 211 & 43 738 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: dhmostr@otenet.gr

Ο  Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων

                                                                                     Σπυρίδων Χρ. Πολλάλης
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