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Ο Δήμορ Μεγαπέων πξνθεξύζζεη ηελ κε δηαθήξπμε Αλνηθηήο Δηαδηθαζίαο κέζσ ηνπ Εληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 
Δεκόζησλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) για την επιλογή αλαδόρνπ  θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ  ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ  ΤΝΔΕΕΩΝ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΣΟ ΝΕΟ ΔΙΚΣΤΟ  ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ 
ΥΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΜΕΓΑΡΩΝ» Εκτιμώμενηρ αξίαρ  861.290,32 € (πλέον Φ.Π.Α.), 
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ, κε Κ.Α 25.7312.0014  .  i 
 Σν έξγν ππόθεηηαη ζηηο θξαηήζεηοii πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο ύςνπο 
0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 
παξ 3 λ. 4013/2011, θαζώο θαη ηεο θξάηεζεο ύςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Αξρήο Εμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016.    
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη στην κατηγοπία 
ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ  ΕΡΓΑ   1η τάξηρ και άνω τος Μ.Ε.Ε.Π    θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Ε.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Δ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη 
από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζώο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ΜΗΝΕ από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 
ζύκβαζεο.  
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ε..Τ. 
Ημέπα και τόπορ: Ωο ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ζην δηαγσληζκό νξίδεηαη ε 23-11-2017 , εκέξα 
Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ.   
Πληπουοπίερ: Από ηελ Δ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Δήκνπ Μεγαξέσλ , νδόο πιεκβξίαο , θ.Π.Μήιεζεο ηει..:22960-
81034.  
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