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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  Σύστή ματος Ηλεκτρονικώ ν Δήμοσι ών Σύμβα σεών, με κριτή ριο ανα θεσής τήν πλε ον 
σύμφε ρούσα απο  οικονομική  α ποψή προσφορα  με βα σή τήν τιμή , για τήν κατασκεύή  τού ε ργού 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ» πρού πολογισμού  320.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 
1. Εκτιμώ μενή σύνολική  αξι α:  χώρι ς ΦΠΑ 258.064,52 Εύρώ  ή  320.000,00 € Εύρώ  με ΦΠΑ και 

αναλύ εται σε: 
 Δαπα νή Εργασιώ ν                186.810,70 € 
 Γενικα  ε ξοδα και Όφελος εργολα βού (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                   33.625,93 € 
 Απρο βλεπτα (ποσοστού  15% επι  τής 
δαπα νής εργασιώ ν και τού κονδύλι ού Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                  33.065,49 € 
πού αναλώ νονται σύ μφώνα με τούς ο ρούς τού  
α ρθρού 156 παρ. 3.(α) τού ν. 4412/2016.  
 Απολογιστικε ς εργασι ες με Ε.Ο.18%                                                                     4.562,40 € 
 Φ.Π.Α 24%                       61.935,48 € 

2. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV :  
(CPV:45214200-2] (Κατασκεύαστικε ς εργασι ες για σχολικα  κτι ρια)) 

3. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL306: Δύτική  Αττική   
4. Οι ενδιαφερο μενοι μπορού ν να λα βούν γνώ σή τής διακή ρύξής και τών τεύχώ ν δήμοπρα τήσής στήν 

επι σήμή ιστοσελι δα τού Δή μού Μεγαρε ών  www.megara.gr. Πλήροφορι ες παρε χονται απο  τήν 
Διεύ θύνσή Τεχνικώ ν Υπήρεσιώ ν τού Δή μού επι  τής οδού  Σήλύβρι ας & 28ής Οκτώβρι ού απο  τήν κα 
Π. Κατρακού λή,  τήλ. 2296081042 & 2296081034, Telefax 2296082618, E-mail : 
tydmmegaron@gmail.com. 

5. Ο διαγώνισμο ς θα διενεργήθει  με ήλεκτρονικο  τρο πο με σώ τής πλατφο ρμας τού Εθνικού  
Σύστή ματος Ηλεκτρονικώ ν Δήμοσι ών Σύμβα σεών (ΕΣΗΔΗΣ) στή διαδικτύακή  πύ λή 
www.promitheus.gov.gr τού σύστή ματος, σύ μφώνα με τις διατα ξεις τού Ν.4412/2016 με  
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:   15-4-2019 ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. και  

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:    19-4-2019 ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ. 

6. Το σύ στήμα ύποβολή ς τής προσφορα ς ει ναι με επι  με ρούς ποσοστα  ε κπτώσής επι  τοις εκατο  για 
κα θε ομα δα τιμώ ν εργασιώ ν τού πρού πολογισμού  τής μελε τής. Κριτή ριο για τήν ανα θεσή τής 
σύ μβασής ει ναι ή πλε ον σύμφε ρούσα απο  οικονομική  α ποψή προσφορα  μο νο βα σει τιμή ς 
(χαμήλο τερή προσφορα ) 

7. Η συνολική Προθεσμι α εκτε λεσής τού ε ργού ει ναι ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ απο  τήν ήμε ρα 
ύπογραφή ς τής σύ μβασής  

8. Δικαι ώμα σύμμετοχή ς ε χούν φύσικα  ή  νομικα  προ σώπα, ή  ενώ σεις αύτώ ν  πού δραστήριοποιού νται 
ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  και πού 
ει ναι εγκατεστήμε να σε: 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      
ΜΕΓΑΡΑ    5-3- 2019 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  4960 

http://www.megara.gr/
mailto:tydmmegaron@gmail.com
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΚΣΚΩΚΠ-ΔΙΘ
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α) σε κρα τος-με λος τής Ένώσής, 
β) σε κρα τος-με λος τού Εύρώπαι κού  Οικονομικού  Χώ ρού (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χώ ρες πού ε χούν ύπογρα ψει και κύρώ σει τή ΣΔΣ, στο βαθμο  πού ή ύπο  ανα θεσή 
δήμο σια σύ μβασή καλύ πτεται απο  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σήμειώ σεις τού 
σχετικού  με τήν Ένώσή Προσαρτή ματος I τής ώς α νώ Σύμφώνι ας, καθώ ς και 
δ) σε τρι τες χώ ρες πού δεν εμπι πτούν στήν περι πτώσή γ΄ τής παρού σας παραγρα φού και ε χούν 
σύνα ψει διμερει ς ή  πολύμερει ς σύμφώνι ες με τήν Ένώσή σε θε ματα διαδικασιώ ν ανα θεσής 
δήμοσι ών σύμβα σεών. (α ρθρο 22.Β – 22.Δ Διακή ρύξής) 

i. 22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Σύ μφώνα με το α ρθρο 100 τού Ν. 3669/2008, ο πώς τροποποιή θήκε και ισχύ ει, στις ειδικε ς 
τα ξεις Α1 και Α2 τού ΜΕΕΠ κατατα σσονται εργολήπτικε ς επιχειρή σεις με μο νο κριτή ριο τή 
στελε χώσή  τούς απο  τεχνικού ς εγγεγραμμε νούς στο ΜΕΚ, χώρι ς τήν εφαρμογή  τού τύ πού 
κατα ταξής. 

ii. 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Οι οικονομικοι  φορει ς θα πρε πει κατα  τήν ύποβολή  τής προσφορα ς τούς να 
περιλαμβα νούν στήν βασική  στελε χώσή  

1. για τα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ τούλα χιστον ε ναν (1) τεχνικο  ΜΕΚ Α΄ βαθμι δας  
2. για τα ΈΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τούλα χιστον ε ναν (1) τεχνικο  ΜΕΚ Β΄ βαθμι δας ή  δύ ο (2) 

τεχνικού ς ΜΕΚ Α΄ βαθμι δας  
3. για τα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΈΡΓΑ τούλα χιστον ε ναν (1) τεχνικο  ΜΕΚ Α΄ 

βαθμι δας. 
9. Για τή σύμμετοχή  στο διαγώνισμο  απαιτει ται ή κατα θεσή εγγύήτική ς επιστολή ς ύ ψούς (5.161,29 €) 

ευρώ και θα ε χει χρο νο ισχύ ος μεγαλύ τερο τών ΕΝΝΕΑ  (9) μηνών και 30 ημερών απο  τήν 
ήμερομήνι α λή ξής τής  προθεσμι ας ύποβολή ς τών προσφορώ ν (α ρθρο 15.3 τής Διακή ρύξής). 

 
10. Το ε ργο χρήματοδοτει ται απο : 

 το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ») κατά 166.000 € με Φ.Π.Α. 
24%.  Σύ μφώνα με τήν με αρ. Πρώτ. 22448/23-5-2018 Απο φασή Ένταξή Πρα ξής τού Δή μού 
Μεγαρε ών στο Προ γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» το Υπούργει ο Εσώτερικώ ν ενε κρινε  τήν 
δια θεσή πι στώσής 166.000,00 € σύμπεριλαμβανομε νού Φ.Π.Α., σε βα ρος τών πιστώ σεών 
τού ε ργού με κώδικο  2017ΣΕ05500010 τής ΣΑΕ 055, για τήν εκτε λεσή τού κα τώθι ε ργού: 
«Προμή θεια – τοποθε τήσή εξοπλισμού  για τήν αναβα θμισή παιδικώ ν χαρώ ν τού Δή μού» 
(ΑΔΑ:6Γ12465ΧΘ7-ΟΛΛ).  

 Απο  Ιδίους Πόρους του Δήμου Μεγαρέων με το ποσο ν τών 154.000,00 € με ΦΠΑ 24%.   
11. Το αποτε λεσμα τής δήμοπρασι ας θα εγκριθει  απο  τήν Οικονομική  Επιτροπή  τού Δή μού Μεγαρε ών. 

12. Γι νεται δεκτή  ΜΟΝΟ ή ήλεκτρονική  ύποβολή  προσφορώ ν. 

13. ΚΑΕ : 64.7331.0001 

14. ΑΔΑΜ Πρώτογενε ς :  19REQ004435491 2019-02-08 

15. ΑΔΑΜ Εγκεκριμε νο :  19REQ004436481 2019-02-08 

16. Διαδικασι ες Προσφύγή ς: Σύ μφώνα με το α ρθρο 4.3 (Προδικαστικε ς Προσφύγε ς/ Προσώρινή  

δικαστική  προστασι α) τής Διακή ρύξής. 

 
Ο Δή μαρχος Μεγαρε ών 

 
 

Γρήγο ριος Ι. Σταμού λής 

ΑΔΑ: ΨΚΣΚΩΚΠ-ΔΙΘ
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