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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
Ο Δήμος Μεγαρέων Προκηρύσσει  

 
Συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) , με  συνοπτικό διαγωνισμό 
για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) » Εκτιμώμενης αξίας  56.451,61 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 56.451,62 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει  τις  προεκτιμώμενες αμοιβές 
των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

4.785,30 € για μελέτη κατηγορίας 1 
8.098,20 € για μελέτη κατηγορίας 3 
4.417,20 € για μελέτη κατηγορίας 9 
8.834,40 € για μελέτη κατηγορίας 11 
6.021,92 € για μελέτη κατηγορίας 16 
3.681,00 € για μελέτη κατηγορίας 21 

20.613,60 € για μελέτη κατηγορίας 27 
Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων & στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το έτος 2020  και η 
εκτέλεση της σύμβασης  θα χρηματοδοτηθεί από το  Υπουργείο Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) σύμφωνα με την 
υπ’ άριθ. 30292/19-4-2019 απόφαση (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) του Υπουργού Εσωτερικών   με ΚΑΕ : 7412.0001  
και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το 
άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου Μεγαρέων  www.megara.gr. Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί της 

οδού Σηλυβρίας & 28ης Οκτωβρίου από την κ. Π. Μήλεση , τηλ.  2296081042, Telefax 2296082618, E-mail : 

tydmmegaron@gmail.com. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβασηi από τις 08/06/2020  στον ειδικό, δημόσια 

προσβάσιμο, χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

http://www.megara.gr/portal/    

Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 10-6-2020 , η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το 

αργότερο έως την 10-6-2020 

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11-6-2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  ώρα 10:00  

 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του 
συμφωνητικού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1  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.  
   

   

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      
ΜΕΓΑΡΑ    26 / 5 /  2020 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  8168 
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