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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ  
( Ε .  . Η . Δ Η .  . ) 

(ΑΡΘΡΟΤ 122 Ν.4412/16) 
 

Ο Διμοσ Μεγαρζων Προκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου του Ν. 4412/2016 μζςω του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, για τθν επιλογι αναδόχου για τθν 
εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ: «Αναθεϊρηςη κυκλοφοριακήσ μελζτησ τησ πόλησ Μεγάρων (παλαιό & νζο ςχζδιο) 
και ςχεδιαςμόσ κόμβων - φωτεινζσ ςηματοδοτήςεισ» Εκτιμϊμενθσ αξίασ  137.872,35€ χωρίσ  Φ.Π.Α. 24%, ι  
170.961,71 € με ΦΠΑ 24% 
1. Επωνυμία και Διευθφνςεισ: 

Επίςημη Επωνυμία: Διμοσ Μεγαρζων / Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν   
Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ: υλθμβρίασ & 28θσ Οκτωβρίου, TK 19100, Μζγαρα Αττικισ, Ελλάδα, 
Κωδικόσ NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tydmmegaron@gmail.com 
Δ/νςθ ςτο διαδίκτυο: www.megara.gr 
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Π.Μιλεςθσ 
Σθλζφωνο :. 22960 81034  
Φαξ:  22960 82618 
 

2. Επικοινωνία:  
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ Διμου Μεγαρζων 
www.megara.gr.  
 

3. Σφποσ Αναθζτουςασ Αρχήσ & Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί:  
Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ / Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ  
 

4. Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV : 71322500-6 Τπθρεςίεσ τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ οδϊν 
 

5. Σίτλοσ μελζτησ: «Αναθεϊρηςη κυκλοφοριακήσ μελζτησ τησ πόλησ Μεγάρων (παλαιό & νζο ςχζδιο) 
και ςχεδιαςμόσ κόμβων - φωτεινζσ ςηματοδοτήςεισ» 
φντομη Περιγραφή:  
Αξιολόγθςθ, επικαιροποίθςθ αλλά και επζκταςθ του ςχεδιαςμοφ και των παρεμβάςεων ςτθν επζκταςθ 
ςχεδίου τθσ πόλθσ των Μεγάρων, όςον αφορά ςτο ςφςτθμα κυκλοφοριακισ οργάνωςθσ και 
ςτάκμευςθσ ςτισ εξισ κατευκφνςεισ: 
1) Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων που εφαρμόςτθκαν, αλλά και του τρόπου υλοποίθςθσ τουσ  
2) Σροποποιιςεισ του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ κυκλοφορίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ενδεχόμενων 
νζων προβλθμάτων αλλά και του τρόπου εφαρμογισ των παρεμβάςεων που υλοποιικθκε. 
3) Επζκταςθ των παρεμβάςεων με κφρια κατεφκυνςθ τθν ανάπτυξθ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ 
κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ κακϊσ και δικτφου πεηοδρομιςεων που να διατρζχει τθν πόλθ 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ      
ΜΕΓΑΡΑ    14/ 12 /  2018 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. :     24276/2018 
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4) Παρεμβάςεισ ςτο ςφςτθμα τθσ τάκμευςθσ των Μεγάρων. 
6) Παρεμβάςεισ ςθμειακοφ χαρακτιρα ςε επικίνδυνα ςθμεία τθσ πόλθσ (κόμβοι, ςιμανςθ, κλπ).  
7) Παρεμβάςεισ οργάνωςθσ τθσ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ ςτισ νεοενταχκείςεσ ςτο ςχζδιο πόλθσ 
περιοχζσ κακϊσ και ιεράρχθςθ των απαιτοφμενων διανοίξεων με κυκλοφοριακά κριτιρια. 
Η μελζτθ κα εκπονθκεί ςε δφο φάςεισ ωσ εξισ: 
Α’ Φάςη: Απογραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ-προκαταρκτικι πρόταςθ. 
Β' Φάςη: Διαμόρφωςθ Οριςτικισ Πρόταςθσ 
 

6. Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ :  137.872,35   Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ ι 170.961,71 Ευρϊ με ΦΠΑ 24% 
 119.889,00 €  για μελζτθ κατθγορίασ 10 
   17.983,35 €  για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ  
   33.089,36 €  για ΦΠΑ 24%    
      

7. Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτή 
 

8. Κριτήριο Ανάθεςησ τησ φμβαςησ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ 

 
9. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ 

 
10. Διάρκεια φμβαςησ: Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του μελετθτικοφ αντικειμζνου ορίηεται ςε  ΕΞΙ (6) 

μήνεσ. 
 

11. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..). Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr  του ςυςτιματοσ 
Ωσ ημερομηνία και ϊρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορϊν ορίηεται η 5-2-2019, 
ημζρα Σρίτη και ϊρα 10:00  

Ωσ ημερομηνία και ϊρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορϊν ορίηεται η 11-2-2019 , 
ημζρα Δευτζρα  ϊρα 10:00   

 
12. Η ςφμβαςθ δεν αφορά από κοινοφ διαδικαςία δθμόςιασ ςφμβαςθσ και δεν ανατίκεται από κεντρικι 

αρχι αγορϊν 
 

13. Είδοσ φμβαςησ: ΜΕΛΕΣΗ 
 

14. Σόποσ Εκτζλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι  
 

15. ΔΕΝ Προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο  
 

16. Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ : 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται 
ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1 τθσ Διακιρυξθσ  (κατηγορία 
μελζτησ κατηγορίασ 10) 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 και 5 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω 
ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Η ζνωςθ των 
φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν.  
 

17. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όςον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τον παρόντα διαγωνιςμό, κάθε 
προςφέρον πρέπει να διαθέτει μέςο ετήςιο κύκλο εργαςιών την τελευταία τριετία, ήτοι τισ 
διαχειριςτικέσ χρήςεισ (2015, 2016, 2017) τουλάχιςτον ίςο με το διπλάςιο τησ αξίασ του 
προεκτιμώμενου προώπολογιςμού ςύμβαςησ (χωρίσ ΦΠΑ).  

 
18. Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όςον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τον παρόντα διαγωνιςμό, ο 
οικονομικόσ φορέασ απαιτείται: 
(α) Να έχει εκπονήςει ςτο παρελθόν ωσ ανάδοχοσ, ανάλογεσ μελέτεσ ςχεδιαςμού τησ κυκλοφορίασ 
ςε αςτικέσ περιοχέσ. 
Σημειώνεται ότι ςε περίπτωςη γραφείων μελετών η ανωτέρω απαίτηςη καλύπτεται εάν 
τουλάχιςτον ένασ εκ των εταίρων μελετητών πληροί την αναφερόμενη προώπόθεςη.  
 (β) Να διαθέτει ωσ ςυντονιςτή τησ ομάδασ μελέτησ Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό, κάτοχο 
διπλώματοσ ςτον Κυκλοφοριακό Σχεδιαςμό Αςτικών Περιοχών, με 15ετή εμπειρία ςε ανάλογεσ 
κυκλοφοριακέσ μελέτεσ. 

Η εκτέλεςη των καθηκόντων του ςυντονιςτή γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφέροντα ή αν η 
προςφορά υποβάλλεται από ένωςη οικονομικών φορέων, από έναν από τουσ ςυμμετέχοντεσ ςτην 
ένωςη αυτή.  

19. Λόγοι αποκλειςμοφ: φμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Διακιρυξθσ. 
 

20. Κριτήρια επιλογήσ : Προσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ : 
οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν Πτυχίο Μελετθτι ι Γραφείων 
Μελετϊν  για τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ μελετϊν, ωσ εξισ:  
ΠΣΤΧΙΟ Γ' ΚΑΙ ΑΝΩ ςτθν κατθγορία μελζτθσ 10: ΜΕΛΕΣΕ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 
Βαθμολόγηςη (Άρκρο 21 τθσ Διακιρυξθσ): 
I. Βαθμολόγηςη Σεχνικήσ Προςφοράσ  

 Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ ορίηεται ςε UTΠ = 85%. 
II. Βαθμολόγηςη Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 Ο ςυντελεςτισ  βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε  UΟΠ=15%  
III. Προςδιοριςμόσ τησ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομική άποψη προςφοράσ, βάςει τησ βζλτιςτησ 

ςχζςησ ποιότητασ - τιμήσ  
H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα:  
U =  U ΣΠ * 85% +  U ΟΠ * 15% 
Προςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον 
μεγαλφτερο αρικμό ςτο U  

 
21. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Για τθν ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, 

ποςοφ  2.757,45 € (Άρκρο 15  τθσ Διακιρυξθσ). τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 

οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ζχει χρόνο 

ιςχφοσ μεγαλφτερο των ΔΕΚΑ (10) μηνϊν και 30 ημερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ  προκεςμίασ 

υποβολισ των προςφορϊν (άρκρο 13.6 & 15.1.τθσ Διακιρυξθσ) άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται.  
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22. Φάκελοι προςφορϊν: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ΕΗΔΗ (Άρκρο 3 Διακιρυξθσ). 
τον θλεκτρονικό φάκελο προςφοράσ περιζχονται: 
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ». 
(β)  ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά». 
(γ)  ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Προςφορά». 
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ»  προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ. 

 
23. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον 

διαγωνιςμό για διάςτθμα ΔΕΚΑ (10) μηνϊν και 30 ημερϊν, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των προςφορϊν (Άρκρο 13.6 τθσ Διακιρυξθσ). 
 

24. Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτην αποςφράγιςη: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ. 
 

25. Γλϊςςα Διαδικαςίασ: Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 
προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των 
τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 
ελλθνικι ζκδοςθ. Συχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.. τα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Α' 188). (Άρκρο 10 τθσ Διακιρυξθσ). 

 
26. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προςφορϊν. 

 
27. Χρηματοδότηςη: Σο ζργο χρθματοδοτείται από  ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ,   

 
28. ΚΑΕ : 30.7413.0098 

 
29. Διαδικαςίεσ Προςφυγήσ: φμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Διακιρυξθσ (Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ/ 

Προςωρινι δικαςτικι προςταςία)  
 

30. Άλλεσ πληροφορίεσ :   

 με τθν με αρικμό 264/2018  Απόφαςθ του το Δθμοτικό υμβοφλιο «Περί ζγκριςησ δεδομζνων 
μελζτησ και καθοριςμοφ τρόπου εκτζλεςησ τησ μελζτησ: «Αναθεώρηςη κυκλοφοριακήσ μελζτησ τησ 
πόλησ Μεγάρων (παλαιό και νζο ςχζδιο) και ςχεδιαςμόσ κόμβων – φωτεινζσ ςηματοδοτήςεισ» 
ενζκρινε τα δεδομζνα τθσ μελζτθσ κακϊσ και τον τρόπο εκτζλεςθσ με ανοικτι διαδικαςία, για τθν 
ςφναψθ θλεκτρονικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων μελετϊν, κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ μζςω του Ε..Η.ΔΗ.» (ΑΔΑ: 7ΤΥ3ΩΚΠ-ΑΤ2) 

 Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ.πρωτ.  22111/19-11-2018  για τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2018 και με αρ.  ΑΑΥΣ 

571 καταχϊρθςθ ςτο βιβλίο εγκρίςεων και εντολϊν πλθρωμισ τθσ Δ.Ο.Τ. (ςυμπλθρϊνεται και ο 
αρικμόσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται 
ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του Π.Δ.80/2016) (ΑΔΑ: 
6ΡΡΟΩΚΠ-07Χ)  

 κακϊσ επίςθσ με τθν 443/2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ εγκρίκθκαν οι όροι τθσ 
Διακιρυξθσ (ΑΔΑ: 6ΟΩΙΩΚΠ-ΘΣΧ) 

 
31. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μεγαρζων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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32. ΑΔΑΜ Πρωτογενζσ :  18REQ003971580 2018-11-08 

ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνο :  18REQ004046268 2018-11-22 
 
Η παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ επζχει κζςθ μόνον ανακοίνωςθσ και δεν υποκακιςτά τθν αναλυτικι 
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

 
 
  
Ο ΕΙΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
   

Π.Μιλεςθσ 
 

Ευκαλία Σςάκωνα Ευάγγελοσ Ροφςςθσ 

 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων 

 
 

Γρθγόριοσ Ι. ταμοφλθσ 
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