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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Ο Δήμος Μεγαρέων Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» προϋπολογισμού 5.250.000,00 € με Φ.Π.Α. 
24%. 
1. Εκτιμώμενη συνολική αξία:  χωρίς ΦΠΑ 4.233.870,97 € ή 5.250.000,00 € με ΦΠΑ και αναλύεται 

σε: 
Δαπάνη Εργασιών                        3.114.438,73€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)            560.598,97€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της  
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)             551.255,66€ 
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του  
άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Απολογιστικές δαπάνες                                                                               6.750,00€ 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής:                                                                40.322,58€ 
 
Φ.Π.Α 24%                                             1.016.129,03€ 
 

2. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV :  
         CPV: 45214210-5: Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

3. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL306: Δυτική Αττική  

4. 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 κα 
Α.Mουρτζούκου,  τηλ. 2296082732 & 2296081034, Telefax 2296082618, E-mail : 
tydmmegaron@gmail.com. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με 
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται :   25-01-2022, ημέρα 
Τρίτη   , Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. και  
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται : 01-02-2022 ημέρα Τρίτη  
και ώρα 10.00 π.μ. 

6. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για 
κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης. Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη προσφορά) 

7. Η συνολική Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ  (18) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  21238/31/12/2021 
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8. 21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i   που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων Οικοδομικών και στην κατηγορία έργων 

Ηλεκτρομηχανολογικών ii και που είναι εγκατεστημένα σε
iii

: 
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
iv

 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπιlπτουν στην περιlπτωση γ  ́της παρουlσας παραγραl φου και εlχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
 

i. 22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα 
που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως 
ισχύει. 
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 
71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

ii. 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ισχύει η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν 3669/2008, 
όπως ισχύει, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη 

της ένωσης. 

        Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τεσσάρων 

χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (84.677,42) ευρώ 

v.(συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως) 
 
9. Το έργο έχει ενταχθεί στον άξονα «Παιδεία,  Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του 

προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 11873/22-10-2021 
Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 916Ν46ΜΤΛ6-0ΔΟ).   

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων. 

11. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

12. Κ.Α.Ε. 64.7311.0006 ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

13. ΑΑΥ 577   απόφαση με αρ. πρωτ.  21145/2021 ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΑΔΑM:. 

21REQ009879762 2021-12-30, ΑΔΑ: ΨΧΤ8ΩΚΠ-Δ9Ζ)  

14. ΑΔΑΜ Πρωτογενές :  21REQ009869924 2021-12-29 

15. ΑΔΑΜ Εγκεκριμένο :  21REQ009879762 2021-12-30 

16. Διαδικασίες Προσφυγής: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 (Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή 

δικαστική προστασία) της Διακήρυξης. 

 

υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. 
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        Μέγαρα 31/12/2021 
    (Τόπος – Ημερομηνία) 

 

 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

 

 
 

                                                
i Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν 

συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 
ii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας 

(αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ). 

iii Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών σε 
διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά 
δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

iv Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
v  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μη 
συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1του ν. 4412/2016),. 
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