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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 .  . ) 

(ΑΡΘΡΟΤ 122 Ν.4412/16) 
 

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 με βάςθ τθν τιμι, για τθν καταςκευι του ζργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ 

ΤΝΔΕΕΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΣΟ ΝΕΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΧΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΜΕΓΑΡΩΝ» 

προχπολογιςμοφ 1.197.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

1. Επωνυμία και Διευθφνςεισ: 

Επίςημη Επωνυμία: Διμοσ Μεγαρζων / Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν / Σμιμα Μελετϊν - Ζργων 

Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ: υλθμβρίασ & 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: Α. Μουρτηοφκου  

Σθλζφωνο :. 22960 81034  22960 82732 

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. Σφποσ Αναθζτουςασ Αρχήσ & Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί:  

Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ / Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ  

4. Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου  

CPV:45 332300-6 (Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ αποχετευτικϊν αγωγϊν) 

5. Σίτλοσ ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΣΟ ΝΕΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ 

ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΧΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΜΕΓΑΡΩΝ» 

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ      
ΜΕΓΑΡΑ      05  / 04 /  2019 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. :   7562  /2019 

mailto:tydmmegaron@gmail.com
http://www.megara.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.megara.gr/
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6. φντομη Περιγραφή:  

Η μελϋτη αφορϊ ςτην εκτϋλεςη καταςκευόσ των ιδιωτικών ςυνδϋςεων (διακλαδώςεων) αποχϋτευςησ 

ςτην επϋκταςη ςχεδύου πόλεωσ Μεγϊρων, οι οπούεσ προςδιορύζονται ςε χύλιεσ τετρακόςιεσ (1.400 τμχ). 

Σα προσ καταςκευό ϋργα ϋχουν ςχεδιαςθεύ με τισ ιςχύουςεσ Ελληνικϋσ και διεθνεύσ προδιαγραφϋσ, 

λαμβϊνοντασ υπόψη τισ τοπικϋσ ςυνθόκεσ τησ περιοχόσ μελϋτησ και τουσ ςύγχρονουσ κανόνεσ και 

εξελύξεισ τησ τεχνολογύασ παρόμοιων ϋργων. 

Οι ιδιωτικϋσ ςυνδϋςεισ προβλϋπεται να υλοποιηθούν με την τοποθϋτηςη ςτο πεζοδρόμιο   ενόσ (1) 

φρεατύου ελϋγχου ςυνδϋςεων (ενδεικτικού βϊθουσ 1,20μ περύπου) ,ςτην ρυμοτομικό γραμμό 

ιδιοκτηςιών, αποτελούμενο εν μϋρει ςτην ανωδομό  από ςτοιχεύο προκαταςκευαςμϋνο από ςκυρόδεμα 

C35/45 με χυτοςιδηρό κϊλυμμα ςτην ςτϋψη του πεζοδρομύου , ενώ το κύριο ςώμα του θα αποτελεύται 

από ςωλόνα PVC ςειρϊσ 41 Υ 160χιλ. 

το κϊτω τμόμα του κύριου ςώματοσ Υ160 θα προςαρμόζεται ειδικό τεμϊχιο (ταφ ό ημιτϊφ Υ160 χιλ.) 

που θα επιτρϋπει ςτο ϋνα ϊκρο του την ιδιωτικό ςύνδεςη και ςτο ϊλλο τη ςύνδεςη με τον αγωγό 

εξωτερικόσ διακλϊδωςησ προσ τον κεντρικό αγωγό. το ειδικό τεμϊχιο αυτό θα προςαρμόζεται, τϊπα 

από την πλευρϊ τησ ιδιωτικόσ ςύνδεςησ και ςτο ϊλλο ϊκρο το απαιτούμενο εξϊρτημα προςαρμογόσ ςτη 

διϊμετρο και την εύδοσ του αγωγού διακλϊδωςησ.  

Ο κεντρικόσ αποχετευτικόσ  αγωγόσ ακαθϊρτων του προσ ςύνδεςη ακινότου θα ςυνδϋεται ςτην  πλευρϊ 

τησ τϊπασ του ειδικού τεμαχύου του  φρεατύου και ςτην ϊλλη θα ςυνδεθεύ  ο αγωγόσ ςύνδεςησ που 

καταλόγει ςτον κεντρικό αγωγό του δικτύου αποχϋτευςησ. Ο αγωγόσ ςύνδεςησ θα καταςκευαςτεύ από 

ςωλόνεσ   PVC-u  ςειρϊσ 41  ον. διαμϋτρου DN125 για όλεσ τισ ιδιωτικϋσ ςυνδϋςεισ που καταλόγουν ςε 

κεντρικούσ αγωγούσ ον. διαμϋτρου DN200 ανεξαρτότωσ υλικού  και από αγωγούσ  δομημϋνου 

τοιχώματοσ SN8 ,DN/OD  ονομαςτικόσ διαμϋτρου Υ160mm, για όλεσ τισ ιδιωτικϋσ ςυνδϋςεισ που 

καταλόγουν ςε κεντρικούσ αγωγούσ ον. διαμϋτρου DN250  ό μεγαλύτερησ. Οι αγωγού ςύνδεςησ θα 

ςυνδεθούν με τουσ όδη εγκατεςτημϋνουσ κεντρικούσ αγωγούσ μϋςω ειδικών τεμαχύων προςαρμογόσ 

(ςαμϊρια κουμπωτϊ) που εξαςφαλύζουν ςτεγανϋσ ςυνδϋςεισ με μηχανικό εκτόνωςη ελαςτικού 

παρεμβύςματοσ. Ο αγωγόσ ςύνδεςησ προβλϋπεται να εγκιβωτιςθεύ ςε ςτρώςη ϊμμου ςύμφωνα με τα 

τυπικϊ ςχϋδια τησ μελϋτησ, ενώ το υπόλοιπο του ςκϊμματοσ θα επιχωθεύ με κατϊλληλα προώόντα 

εκςκαφόσ. Επιπλϋον των ανωτϋρω,  προβλϋπεται πλόρησ αποκατϊςταςη των αποξηλωθϋντων 

πεζοδρομύων, κραςπϋδων και τμημϊτων τησ οδού από την οπούα διϋρχεται ο αγωγόσ ςύνδεςησ. 

 

Πιο ςυγκεκριμϋνα θα γύνουν οι κϊτωθι εργαςύεσ: 

 

· Αναγνώριςη του εδϊφουσ που περιλαμβϊνει τυχόν ερευνητικϋσ τομϋσ για την γνώςη του 

εδϊφουσ, την ύπαρξη ό μη ϊλλων αγωγών Ο.Κ.Ω που πιθανϊ υπϊρχουν ςτη θϋςη τησ ςύνδεςησ. 

· Φϊραξη και τομό οδοςτρώματοσ ςτη θϋςη που θα πραγματοποιηθεύ η εκςκαφό του ορύγματοσ 

για την καταςκευό τησ διακλϊδωςησ, με επιμϋλεια ώςτε να αποφευχθούν οι βλϊβεσ του 

υπόλοιπου τμόματοσ, εκτόσ ορύγματοσ οδοςτρώματοσ. Σομό κραςπεδόρειθρων πεζοδρομύων, 

καθαύρεςη πλακών πεζοδρομύων και κϊθε εμποδύου που πρϋπει να προηγηθεύ τησ εκςκαφόσ. 

· Εκςκαφό ορύγματοσ με κατϊλληλο πλϊτοσ ορύγματοσ 0,80μ. για την αςφαλό και ϋντεχνη 

καταςκευό τησ διακλϊδωςησ, οποιουδόποτε βϊθουσ. 
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· Αντιςτηρύξεισ των πρανών του ςκϊμματοσ για την αςφαλό εκτϋλεςη του ϋργου, καθώσ και των 

δικτύων ό εγκαταςτϊςεων Ο.Κ.Ω. που ςυναντώνται προσ αποφυγό ζημιών εξαιτύασ των 

εργαςιών ςύνδεςησ. 

· Σοποθϋτηςη μϋτρων αςφαλεύασ, ςημϊνςεισ, προςτατευτικϊ εμπόδια κ.λ.π.  

· Προμόθεια, φόρτωςη και μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου των ςωλόνων ακαθϊρτων  

· Σοποθϋτηςη του ςωλόνα ςτο μϋςον του ορύγματοσ και τοποθϋτηςη των ειδικών τεμαχύων. 

· Εγκιβωτιςμόσ του ςωλόνα ςε ϊμμο καλόσ ποιότητασ πϊχουσ 0,60μ 

· Μετϊ τον εγκιβωτιςμό των αγωγών με ϊμμο, γύνεται επανεπύχωςη με προώόντα εκςκαφών 

πϊχουσ 1,10μ. 

· Επανακαταςκευό των απαιτούμενων τεχνικών ϋργων και αγωγών που καθαιρϋθηκαν πριν ό 

κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ τησ διακλϊδωςησ. 

· Πλόρησ αποκατϊςταςη τησ τομόσ του αςφαλτικού οδοςτρώματοσ και του πεζοδρομύου που 

δημιουργόθηκε εξαιτύασ τησ εκςκαφόσ. 

· Επανατοποθϋτηςη κραςπεδόρειθρων και πλακών πεζοδρομύου 

· Καθαριςμόσ τησ διακλϊδωςησ μετϊ την αποπερϊτωςη του όλου ϋργου, από ςκουπύδια, τυχόν 

χώματα κλπ. ώςτε να εύναι ϋτοιμη για λειτουργύα. 

· Σοποθϋτηςη (προμόθεια και μεταφορϊ) ςτο πεζοδρόμιο του φρεατύου ελϋγχου ςυνδϋςεων. 

 

Για την ολοκλόρωςη των παραπϊνω εργαςιών ϋχει προβλεφθεύ ςτον προώπολογιςμό 

του ϋργου ποςό 200.000€ για αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ και εργαςύεσ.   

 

7. Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία:  χωρίσ ΦΠΑ 965.322,58 Ευρϊ ι 1.197.000,00 € Ευρϊ με ΦΠΑ και αναλφεται 

ςε: 

Δαπϊνη Εργαςιών                             561.059,40 € 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)            100.990,69 € 
Απρόβλεπταi (ποςοςτού 15% επύ τησ  
δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.)               99.307,51 € 
που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του  
ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
.............................................................ii 
Απολογιςτικϋσ εργαςύεσ με Ε.Ο.18%                                                         3.964,97 € 
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη  
ςτισ τιμϋσ ποςού  ----  
ςύμφωνα με το ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ),  
ςύμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016 .......  
(εφόςον προβλϋπεται). 
 
Αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ                                                                             200.000,00 € 
Υ.Π.Α 24%                                             231.677,42 € 
 

8. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ 

9. Διάρκεια φμβαςησ: Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι είκοςι τζςςερισ μήνεσ (24) ΜΗΝΕ από τθν 

θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

10. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..). Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ 
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οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr  του ςυςτιματοσ 

11. Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορίηεται : 06/05/2019, ημζρα Δευτζρα 

Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 10.00 π.μ. 

12. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορίηεται :  10/05/2019 ημζρα 

Παραςκευή  και ϊρα 10.00 π.μ. 

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

αρχι αγορϊν 

14. Είδοσ φμβαςησ: ΕΡΓΑ 

15. Σόποσ Εκτζλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι  

16. Δεν  προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο  και επίςθσ δεν προβλζπεται θ 

πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

17. Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ : 

18. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών  που δραςτηριοποιούνται 
ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την 
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

 
i. 22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν 
τα ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχύει. 

 

ii. 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ να περιλαμβϊνουν ςτην βαςικό 
ςτελϋχωςη  

για τα ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΈΡΓΑ τουλϊχιςτον δύο (2) τεχνικούσ ΜΕΚ Α΄ βαθμύδασ και ϋναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Β΄ 
βαθμύδασ ό δύο (2) τεχνικούσ ΜΕΚ Β΄ βαθμύδασ ό ϋναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Γ΄ βαθμύδασ. 

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

 Κριτήρια επιλογήσ : (άρκρο 23.4. Διακιρυξθσ)  

 (α) Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι 

προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ 

ςτθν/ςτισ κατθγορία/εσ εσ Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΠΣΤΧΙΟ 1ησ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ.  

 (β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα XI του 

Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 (γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 

(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 

εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ  περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με 

τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 

αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου. τθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο 

μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ 

- μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα 

του άρκρου 21 τθσ παροφςασ. 

 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 19.306,45 ευρώ  ευρώ – 

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΡΙΑΚΟΙΩΝ ΕΞΙ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΩΝ. τθν 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 (άρκρο 15 Διακιρυξθσ). 

 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 08-03-2020 (άρκρο 15.3 τθσ 

Διακιρυξθσ). 

19. Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτι 

20. Η φμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα 

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

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

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

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ΕΗΔΗ.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 

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

Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. 

εγγυιςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. (άρκρο 3.5 Διακιρυξθσ) 

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

διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα εννζα  (9) μθνϊν, από τθν 

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

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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24. Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτην αποςφράγιςη: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ. 

25. Γλώςςα Διαδικαςίασ: 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). 

26. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προςφορών. 

27. Χρηματοδότηςη:  

Σο ζργο χρθματοδοτείται από Ιδίουσ Πόρουσ του Δήμου Μεγαρζων με το ποςόν των 1.197.000,00 € με ΦΠΑ 

24%.   

 

28.    ΚΑΕ : 25.7312.0014 

29. Διαδικαςίεσ Προςφυγισ: φμφωνα με το άρκρο 4.3 (Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ/ Προςωρινι δικαςτικι 

προςταςία) τθσ Διακιρυξθ 

30. Άλλεσ πλθροφορίεσ :  Η ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με τθν 

αρικμ. 27/2019 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου «Περί ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ και κακοριςμό τρόπου 

εκτζλεςθσ»  (ΑΔΑ: 6Θ0ΕΩΚΠ-ΒΤ3), κακϊσ επίςθσ με τθν  40/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ εγκρίκθκαν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ (ΑΔΑ: 6ΗΕ,5ΩΚΠ-6ΧΡ). 

31. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μεγαρζων. 

32. ΑΔΑΜ Πρωτογενζσ :  19REQ004496772 2019-02-21 

33.    ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνο :   19REQ004515881 2019-02-25 

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

διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

Η  ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

Ακαναςία Μουρτηοφκου 

 

 

 

 

Ευκαλία Σςάκωνα 

 

 

Ευάγγελοσ Ροφςςθσ 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων 

Γρθγόριοσ Ι. ταμοφλθσ 
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