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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 .  . ) 

(ΑΘΟΥ 122 Ν.4412/16) 
 

Ο Διμοσ Μεγαρζων Ρροκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου του Ν. 4412/2016 μζςω του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, για τθν καταςκευι του ζργου «ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ. 426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» εκτιμϊμενθσ αξίασ: 
1.715.317,64 €  (με ΦΡΑ) 
Επωνυμία και Διευθφνςεισ: 

Επίςημη Επωνυμία: Διμοσ Μεγαρζων / Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν / Τμιμα Μελετϊν - Ζργων 
Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: Συλθμβρίασ & 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:  Ακ. Μουρτηοφκου 

Τθλζφωνο :. 22960 82732 

Φαξ:  22960 82618 

1. Επικοινωνία:  

Ρροςφζρεται 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.  

2. Σφποσ Αναθζτουςασ Αρχήσ & Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί:  

Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ / Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ  

3. Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV : 45214100-1 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για παιδικοφσ ςτακμοφσ 

4. Σίτλοσ ζργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ. 426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» 

5. φντομη Περιγραφή:  

Με τθν παροφςα εργολαβία προβλζπεται θ καταςκευι του  νζου βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ ςτο Κ.Φ. 426 
ςτθν περιοχι Αγίου Ιωάννθ Γαλιλαίου ςτα Μζγαρα Αττικισ, με βάςθ τθν εγκεκριμζνθ οριςτικι μελζτθ 
τθσ οποίασ ςχζδια και τεφχθ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ςυμβατικϊν τευχϊν τθσ εργολαβίασ. 
Μορφολογικά το ςυγκρότθμα περιλαμβάνει: 
Υπόγειο: Στο υπόγειο βρίςκονται το πλυντιριο – ςτεγνωτιριο, οι χϊροι ςτάκμευςθσ των αυτοκινιτων 
κακϊσ και οι λοιποί βοθκθτικοί χϊροι για τθν λειτουργία του ςτακμοφ  
Ιςόγειο: Το ιςόγειο χωρίηεται ςε δυο τομείσ (τομζασ Α και Β) και ςε αυτό το επίπεδο πραγματοποιοφνται 
οι κφριεσ λειτουργίεσ του ςτακμοφ για τθν ανάπαυςθ, απαςχόλθςθ και ψυχαγωγία των νθπίων. 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ      
ΜΕΓΑΡΑ 23-2-2023     

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. :   3914  
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Επιπλζον των ανωτζρω, υπάρχουν αίκουςεσ υποδοχισ (πολλαπλϊν χριςεων), κουηίνα – τραπεηαρία, 
wc, γραφεία διοίκθςθσ κτλ. 
Όροφοσ: Ο όροφοσ περιλαμβάνει χϊρουσ φπνου βρεφϊν, wc, χϊρουσ προςωπικοφ, παραςκευισ 
γάλακτοσ κτλ.   
Η ςτζγθ του κτιρίου είναι ξφλινθ με κεραμοςκεπι και περιλαμβάνει ςε μεγάλο βακμό και δϊμα μθ 
βατό. Στον περιβάλλοντα χϊρο προβλζπονται χϊροι ψυχαγωγίασ νθπίων και φφτευςθ με ςθμαντικό 
αρικμό δζντρων κακϊσ και καταςκευι ςθπτικοφ βόκρου.  
Το ςυγκρότθμα ζχει ςυνολικι κάλυψθ Ε = 438 m² με Ε ιςογείου = 438 m², Ε ορόφου = 154 m², 
θμιυπαικρίων Ε = 14 m²  

6. Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία:  χωρίσ ΦΡΑ 1.383.320,68 € ι 1.715.317,64 €  με ΦΡΑ 

 Δαπάνθ Εργαςιϊν                   1.009.816,27 € 

 Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)    181.766,93 € 

 Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15%  επί τθσ δαπάνθσ  
εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)     178.737,48 € 
που αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ  
όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

 Στο ανωτζρω ποςό προβλζπεται ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ         13.000,00 € 
ςφμφωνα με το άρκρο 153 του ν. 4412/2016. 
 

 ΦΡΑ 24%         331.996,96 € 
 

7. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ 

8. Διάρκεια φμβαςησ: Ρροκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι τριακόςιεσ εξήντα πζντε (365) ημζρεσ  από 

τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

9. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr  του ςυςτιματοσ 

Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών  ορίηεται : η 24-3-2023 , ημέρα 
Παραςκευή  και ώρα 10:00 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών  
ορίηεται : η 31-3-2023 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 

Είδοσ φμβαςησ: ΕΓΑ 

10. Σόποσ Εκτζλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι  

11. Προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο 5% . 

12. Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ : 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΣΤΧΙΟ 2ας ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ Ε ΕΡΓΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Η/Μ ΠΣΤΧΙΟ Α2 ΚΑΙ ΑΝΩ    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 ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, 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 
ςυμβάςεων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Οικονομικός υορέας σσμμετέτει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις  
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 παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρκρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 

προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι 

τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ 

κοινοπραξία). 

a. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Για τθν δεφτερθ Τάξθ του ΜΕΕΡ, τουλάχιςτον, 
Κατακζςεισ ςε τράπεηα  εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ  ι πάγια ςτοιχεία με βάςθ τισ αντικειμενικζσ 
αξίεσ κτιςθσ αυτϊν, ςυνολικισ αξίασ εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ ι ςωρευτικά κατακζςεισ ςε 
τράπεηα και πάγια ςτοιχεία ςυνολικισ αξίασ εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ .  
Για τθν πρϊτθ Τάξθ του ΜΕΕΡ, τουλάχιςτον,  
Κατακζςεισ ςε τράπεηα  πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ  ι πάγια ςτοιχεία με βάςθ τισ 
αντικειμενικζσ αξίεσ κτιςθσ αυτϊν, ςυνολικισ αξίασ πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ ι ςωρευτικά 
κατακζςεισ ςε τράπεηα και πάγια ςτοιχεία ςυνολικισ αξίασ πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ .  

b. Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ να περιλαμβάνουν ςτθν 
βαςικι ςτελζχωςθ  
για τα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΖΓΑ τουλάχιςτον δφο τεχνικοφσ ΜΕΚ Γ’  βακμίδασ ι ζναν τεχνικό ΜΕΚ Γ’ 
βακμίδασ και δφο τεχνικοφσ ΜΕΚ Β’ βακμίδασ ι ζναν τεχνικό ΜΕΚ Δϋ βακμίδασ (τεχνικι και 
επαγγελματικι επάρκεια για οικονομικοφσ φορείσ ΔΕΥΤΕΗΣ τάξθσ του ΜΕΕΡ) 
για τα ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΖΓΑ  
τουλάχιςτον δφο τεχνικοφσ ΜΕΚ Α’ βακμίδασ και ζναν τεχνικό ΜΕΚ  Β’ βακμίδασ ι ζναν τεχνικό ΜΕΚ 
Γ’ βακμίδασ  (τεχνικι και επαγγελματικι επάρκεια για οικονομικοφσ φορείσ ΡΩΤΗΣ τάξθσ του 
ΜΕΕΡ) 

 ι τουλάχιςτον ζναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β' βακμίδασ ι δφο (2) τεχνικοφσ Μ.Ε.Κ. Α' βακμίδασ (τεχνικι 
και επαγγελματικι επάρκεια για οικονομικοφσ φορείσ Α2 τάξθσ του ΜΕΕΡ) . 

 Λόγοι αποκλειςμοφ: Σφμφωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/16 και το άρκρο 22 τθσ διακιρυξθσ. 

 Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, 

εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 27.666,41  € ευρώ – είκοςι επτά 

χιλιάδεσ εξακόςια εξήντα ζξι ευρώ και ςαράντα ζνα λεπτά. Στθν 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 ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) ημζρεσ μετά τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 19 τθσ Διακιρυξθσ ήτοι 31-4-2024 (άρκρο 15.3 τθσ 

Διακιρυξθσ). 

13. Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτι 

14. Η φμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα 

15. Κριτήριο Ανάθεςησ τησ φμβαςησ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) – άρκρο 95 ν.4412/2016. 

16. Φάκελοι προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Εντόσ τριϊν 3 εργαςίμων θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, 

ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

17. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον 

http://www.promitheus.gov.gr/
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διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα δώδεκα  (12) μθνϊν, από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν (Άρκρο 19 τθσ Διακιρυξθσ). 

18. Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτην αποςφράγιςη: ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

19. Γλώςςα Διαδικαςίασ: Τα έγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτην ελληνική 

γλώςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικά ή μερικά. Σε περίπτωςη αςυμφωνίασ 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων τησ ςύμβαςησ που έχουν ςυνταχθεί ςε περιςςότερεσ 

γλώςςεσ, επικρατεί η ελληνική έκδοςη. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

20. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προςφορών. 

21. Χρηματοδότηςη: Το ζργο χρθματοδοτείται από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ . Απόφαςθ ζνταξθσ 3115/5-10-

18/ Ρεριφ. Αττικισ. Ζνταξθ τθσ Ρράξθσ «Καταςκευή Βρεφονηπιακοφ ταθμοφ ςτο Κ.Φ. 426 ςτην 

περιοχή Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ «Ανάπτυξθ – Αναβάκμιςθ Στοχευμζνων 

Κοινωνικϊν Υποδομϊν και Υποδομϊν Υγείασ» του Ε.Ρ. «Αττικι».  Η πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) (ΑΔΑ:6Φ9Π7Λ7-Ν2Κ). ΚΩΔ. ΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΑΙΘΜΟΥ) : 2018ΕΡ08510048,  ΚΩΔ. ΣΑ ΕΡ0851. Η Ρράξθ τροποποιικθκε με τθν υπ’αρικμ. 2868/8-

11-2022 Απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Αττικισ (ΑΔΑ: 9ΦΑΦ7Λ7-5Γ0). 

22. ΚΑΕ : 64.7311.0007 

23. Διαδικαςίεσ Προςφυγήσ: Σφμφωνα με το άρκρο 4.3 (Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ/ Ρροςωρινι δικαςτικι 

προςταςία) τθσ Διακιρυξθσ 

24. Άλλεσ πληροφορίεσ :  θ ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με τθν με 

αρικμ. 189/20-7-2022 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί «Ζγκριςθσ μελζτθσ, των τευχϊν 

δθμοπράτθςθσ και τθσ ςκοπιμότθτασ αυτισ του ζργου με τίτλο «Αποπεράτωςη Βρεφονηπιακοφ 

ςταθμοφ ςτο Κ.Φ.426 ςτην περιοχή Αγ.Ιωάννη Γαλιλαίου» (ΑΔΑ: ΩΜΗΜΩΚΠ-ΠΘ1), με τθν με αρικμ. 

349/20-12-2022 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί κακοριςμοφ τρόπου εκτζλεςθσ του ζργου (ΑΔΑ: 

6Ξ9ΘΩΚΠ-ΞΚΨ). 

25. Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μεγαρζων. 

26. ΑΔΑΜ Ρρωτογενζσ :  23REQ011945533 2023-01-03 

27. ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνο :  23REQ011969033 2023-01-11 

Η παροφςα προκιρυξθ διακιρυξθσ επζχει κζςθ μόνον ανακοίνωςθσ και δεν υποκακιςτά τθν αναλυτικι 

διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

   
   

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων 

 

Γρθγόριοσ Ι. Σταμοφλθσ 

ΑΔΑ: 9ΒΝ5ΩΚΠ-Ω7Χ
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