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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΑΤΙΑ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΩΝ 

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ  ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΜΕ ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΟΨΗ ΡΟΣΦΟΑ  

ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 
(ΑΡΘΡΟΤ 122 Ν.4412/16) 

 
για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ:  

“ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΩΝ” 
Εκτιμϊμενθσ αξίασ  508.136,29      € (πλζον Φ.Π.Α. 24%) 

 
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: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΩΝ»  
Εκτιμϊμενθσ αξίασ 508.136,29   € (πλζον Φ.Π.Α. 24%) ι 630.089,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 
 
1. Επωνυμία και Διευθφνςεισ: 

Επίςημη Επωνυμία: Διμοσ Μεγαρζων / Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν / Σμιμα Μελετϊν - Ζργων 
Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ: Γ.Μαυρουκάκθ - Χρ.Μωραΐτου, 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: Αικατερίνθ Μουρελάτου 
Σθλζφωνο :. 22960 81042 
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. Τφποσ Αναθζτουςασ Αρχήσ & Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί:  
Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ / Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ  
 

4. Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV:  71322200-3 Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ αγωγϊν 
 

5. Τίτλοσ μελζτησ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΩΝ» 
 φντομθ Περιγραφι: θ ολοκλιρωςθ του δικτφου και αντικατάςταςθ υφιςτάμενων αγωγϊν.  Θα 
ςχεδιαςτεί εξ αρχισ το δίκτυο και κα διατθρθκοφν εκείνοι οι αγωγοί που εντάςςονται ςτον ςχεδιαςμό. 
Οι απαιτοφμενεσ μελζτεσ είναι: 

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      
ΜΕΓΑΑ   29/  5  /  2020 

ΑΙΘ. ΡΩΤ. :     8408  / 2020 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
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Τδραυλικι Μελζτθ  

Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ με ΑΤ-ΦΑΤ 

 

6. Εκτιμϊμενη ςυνολική αξία: 508.136,29   € (πλζον Φ.Π.Α. 24%) ι 630.089,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

 Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου αναλφεται ςε: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

CPV ΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 
(€) 

1 ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ   
13 

 
71322200-3 

436.385,83 

2 ΑΤ-ΦΑΤ 5.471,81 

 Άθροιςμα         441.857,64 

 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ (15%)   

66.278,65 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  

  
508.136,29 

 
Ρλζον ΦΡΑ (24%) 

  
          121.952,71 

 ΣΥΝΟΛΟ                                             630.089,00 

7. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ 
 

8. Διάρκεια Σφμβαςησ: Ο κακαρόσ χρόνοσ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςε δϊδεκα  (12) 
μήνεσ  

 
9. 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 

 
10. Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορϊν ορίηεται : η 30-6-2020, ημζρα Τρίτη και 

ϊρα 10:00  
 

11. Ημερομηνία και ϊρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορϊν ορίηεται : η 3-7-2020 ημζρα 
Ρζμπτη και ϊρα 10:00 
 

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

αρχι αγορϊν 

 
13. Είδοσ Σφμβαςησ: ΜΕΛΕΣΗ 

 
14. Τόποσ Εκτζλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι - Επζκταςθ ςχεδίου πόλεωσ Μεγάρων 

 
15. προβλζπεται θ ΔΥΝΑΤΠΤΗΤΑ  χορήγηςησ προκαταβολήσ ςτον Ανάδοχο κατά τουσ όρουσ  των άρκρων 

72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016 
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16. Ρροχποθζςεισ ςυμμετοχήσ : 
Δικαιολογητικά πλήρωςησ κριτηρίων επιλογήσ: 
Προσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ : 
(α) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν Πτυχίο Μελετθτι ι 
Γραφείων Μελετϊν  για τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ μελετϊν, ωσ εξισ:  

 ςτην κατηγορία μελζτησ 13, πτυχίο τάξεωσ Δ’ και άνω. 
 

φμφωνα με το άρκρο 22.2.2  και τθσ παραγράφου 19.2  τθσ διακιρυξθσ, όςον αφορά τθν οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια, κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 
τθν τελευταία τριετία, ιτοι τισ διαχειριςτικζσ χριςεισ (2016, 2017, 2018) τουλάχιςτον ίςο με τθν αξία 
του προεκτιμϊμενου προχπολογιςμοφ ςφμβαςθσ (πλθν απροβλζπτων και ΦΠΑ), δθλ. 441.857,64 €. 
 
φμφωνα με το άρκρο 22.2.3  και τθσ παραγράφου 19.3  τθσ διακιρυξθσ, όςον αφορά τθν Τεχνική  και 
Επαγγελματική Ικανότητα, κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει:  
Για τθν κατθγορία μελζτθσ 13: τουλάχιςτον ζνα (1) μελετθτι 12ετοφσ εμπειρίασ και ζναν (1) μελετθτι 
8ετοφσ εμπειρίασ και δφο (2) μελετθτζσ 4ετοφσ εμπειρίασ.  
 

17. Λόγοι αποκλειςμοφ: φμφωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/16 και το άρκρο 18 τθσ διακιρυξθσ. 

 

18. Κριτήρια επιλογήσ : φμφωνα με το άρκρο 19 τθσ διακιρυξθσ 
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται 
ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν Μελετϊν ςτθν κατθγορία/ 
κατθγορίεσ μελετϊν του άρκρου 12.1 τθσ Διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε 
λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του 
Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 
 

19. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, 
ποςοφ 10.162,73  €. 

 

20. Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτι 

 
21. Η Σφμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα 

 
22. Κριτήριο Ανάθεςησ τησ Σφμβαςησ:   είναι θ “πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ” . Για να προςδιοριςτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, κα αξιολογθκοφν οι Σεχνικζσ και 
Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ κριτιρια και υποκριτιρια, κακϊσ και τθ ςχετικι 
ςτάκμιςι τουσ ςφμφωνα με το άρκρο 21 τθσ Διακιρυξθσ.  

 
Κριτήριο ανάθεςησ και κριτήρια αξιολόγηςησ προςφοράσ 
1. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά» 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ.   
 
Για να προςδιοριςτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ, κα αξιολογθκοφν οι Σεχνικζσ και Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ 
τα παρακάτω κριτιρια και υποκριτιρια, κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ.  
1ο Κριτήριο Τεχνικήσ προςφοράσ  
Αξιολογείται ο βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ όπωσ 
προκφπτει από τθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 94, με εντοπιςμό 
των κεμάτων ςτα οποία πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ.  
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υγκεκριμζνα βακμολογοφνται : 

 θ πλθρότθτα τθσ εκτίμθςθσ των αντικειμζνων τθσ μελζτθσ 

 θ πλθρότθτα και ορκότθτα του ςχολιαςμοφ τουσ και ιδιαίτερα τθσ επιςιμανςθσ τυχόν 
προβλθμάτων κακϊσ και του τρόπου αντιμετϊπιςισ τουσ 

 θ γνϊςθ των ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ του ζργου που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ μελζτθσ 
κακϊσ και θ ςυμμετοχι ςε μελζτεσ κατθγορίασ 13 (Τδραυλικζσ μελζτεσ) που αφοροφν ςτον Διμο 
Μεγαρζων. 

Η βαρφτθτα του κριτθρίου 1 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιηόμενου ορίηεται ςε ς1= 50%.  
 
2ο Κριτήριο  Τεχνικήσ προςφοράσ  
το κριτιριο αυτό αξιολογείται θ πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ.  
Η βαρφτθτα του κριτθρίου 2 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιηόμενου ορίηεται ςε ς2= 25%.  
 
3ο Κριτήριο  Τεχνικήσ προςφοράσ  
το κριτιριο αυτό αξιολογείται θ οργάνωςθ του οικονομικοφ φορζα.  
Η βαρφτθτα του κριτθρίου 3 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιηόμενου ορίηεται ςε ς3= 25%. 
 
2. Βαθμολόγηςη Τεχνικήσ Ρροςφοράσ  
Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτθρίων (και υποκριτθρίων) αξιολόγθςθσ 
ανζρχεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε 100. Η βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με 
τον τφπο: 
U ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3… +ςν*Κν 
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν  
και ιςχφει ς1+ς2+..ςν = 1   
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ ορίηεται ςε UTΡ = 70%. 
 
3. Βαθμολόγηςη Οικονομικήσ Ρροςφοράσ 
Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΒΟΠι τθσ 
κάκε οικονομικισ προςφοράσ ΟΠι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ωσ εξισ: 

 
ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι. 
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 
Ο ςυντελεςτισ  βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε  UΟΡ=30%  

 
4. Ρροςδιοριςμόσ 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 ΤΡ * 70% +  U ΟΡ *30% 
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 
Προςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον 
μεγαλφτερο αρικμό ςτο U. 

 
23. Φάκελοι προςφορϊν: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ΕΗΔΗ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 και 20 τθσ 
Διακιρυξθσ. 

Η προςφορά των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ θλεκτρονικοφσ υποφακζλουσ: 
(α)  υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» 
(β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» 
(γ) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» 

 

24. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν του 
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(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, ςφμφωνα με το άρκρο 3  τθσ Διακιρυξθσ. 
 

25. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον 
διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα δεκαπζντε (15) μηνϊν, από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ςφμφωνα με το άρκρο 13  τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 

26. Ρρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτην αποςφράγιςη: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ. 

 
27. 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.  
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 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). 
 

28. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προςφορϊν. 

 

29. Χρηματοδότηςη:  
Η διάκεςθ τθσ χρθματοδότθςθσ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν διαδικαςία εκτζλεςθσ του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ του Π.Δ.Ε. και του Δθμοςίου Λογιςτικοφ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εγκεκριμζνθ 
ετιςια πίςτωςθ του ζργου, τθν χρθματοδότθςθ τθσ ΑΜΠ 085 και τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου. 
2019ΜΠ08500001 της ΣΑΜΠ 085                 
Φορζασ υλοποίθςθσ και τελικόσ Δικαιοφχοσ είναι ο Διμοσ Μεγαρζων. 
Τπόλογοσ διαχειριςτισ ζχει οριςτεί το Π.Σ.Α. Περιφζρειασ Αττικισ. 

           ΚΑΕ : 63.7412.0004 
           οι πιςτϊςεισ του ζργου ανά ζτοσ κατανζμονται ωσ εξισ: 

Ζτοσ  2020 630.089,00 €   
 
Διαδικαςίεσ Ρροςφυγήσ:   
ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
 (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  
ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 
Η προδικαςτικι προςφυγι, με βάςθ και τα όςα προβλζπονται ςτο Π.Δ. 39/2017, κατατίκεται 
θλεκτρονικά βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
υποςυςτιματοσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Προδικαςτικι 
Προςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ  υπ' αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
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30. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μεγαρζων. 

31. Η παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ επζχει κζςθ μόνον ανακοίνωςθσ και δεν υποκακιςτά τθν αναλυτικι 

διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

32. ΑΔΑΜ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ:  20REQ006749081  2020-05-22 

33. ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΤ :  20REQ006783292  2020-05-28 

 

Ο  Διμαρχοσ   

 

Γρθγόριοσ  ταμοφλθσ 
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