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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 «ΕΠΙΚΕΤΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» προχπολογιςμοφ 

320.000,00 € 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: Π.Κατρακοφλθ  

Σθλζφωνο :. 22960 81042 

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:45214200-2] (Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για ςχολικά κτίρια) 

 

5. Σίτλοσ ζργου: «ΕΠΙΚΕΤΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ 

ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» 

 

6. φντομη Περιγραφή:  

Η παροφςα τεχνικι μελζτθ αφορά επεμβάςεισ επιςκευισ – ςυντιρθςθσ ςτα παρακάτω ςχολικά 

ςυγκροτιματα:   

- 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

- 2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ      
ΜΕΓΑΡΑ   7  / 3  /  2019 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. :     5181  /2019 

mailto:tydmmegaron@gmail.com
http://www.megara.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.megara.gr/
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- 3ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

- 4ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

- 5ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

- 8ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

- 1ο και 2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

- 1ο & 3ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ 

 

Η μελζτθ περιλαμβάνει οικοδομικζσ, κυρίωσ, εργαςίεσ όπωσ  καταςκευζσ από ςκυρόδεμα (π.χ. ράμπεσ 

πρόςβαςθσ ΑΜΕΑ και περιμετρικά ςτθκαία), πλακοςτρϊςεισ εξωτερικϊν χϊρων, επιςτρϊςεισ με 

κυβόλικουσ, μεταλλικά ςτζγαςτρα και κιγκλιδϊματα. τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνονται ακόμθ 

αςφαλτοςτρϊςεισ αφλειων χϊρων και θ τοποκζτθςθ ακλθτικϊν δαπζδων ςτα γιπεδα αυτϊν. 

 

τθ μελζτθ αυτι προβλζπεται επίςθσ ζνα κονδφλι απολογιςτικϊν εργαςιϊν, που περιλαμβάνει εργαςίεσ 

μόνωςθσ και ςτεγανοποίθςθσ δωμάτων από πλάκα ι κεκλιμζνων ςτεγϊν και τθν αποκατάςταςθ 

διαρροϊν, διαμορφϊςεισ ρφςεων όπου απαιτείται, επιδιορκϊςεισ εξωτερικϊν όψεων και τον μερικό και 

ςε μικρι ζκταςθ χρωματιςμό των εξωτερικϊν επιφανειϊν, ςε κτίρια με ςτοχευμζνθ και ιδιαίτερθ 

επεξεργαςία των επιφανειϊν αυτϊν λόγω τθσ προχωρθμζνθσ αποςάκρωςθσ των επιχριςμάτων, τθν 

ανακαταςκευι χϊρων υγιεινισ κακϊσ και άλλων δαπανϊν που πικανόν προκφψουν, με πάςα επιφφλαξθ 

εκ μζρουσ τθσ υπθρεςίασ μασ, κακϊσ πρόκειται για ςυντιρθςθ υπαρχόντων ςε χριςθ ςχολικϊν κτιρίων, 

για τα οποία υπάρχουν ιδθ κάποιεσ καταγραφζσ αναγκϊν ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ ηθμιϊν, 

εξακολουκοφν όμωσ και κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ να προκφπτουν και νζεσ. και δεν μποροφν 

να τιμολογθκοφν με τιμζσ μονάδοσ.  

 

7. Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία:  χωρίσ ΦΠΑ 258.064,52 Ευρϊ ι 320.000,00 € Ευρϊ με ΦΠΑ και αναλφεται 

ςε: 

 Δαπάνθ Εργαςιϊν                186.810,70 € 

 Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                        33.625,93 € 

 Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ  

εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                         33.065,49 € 

 Απολογιςτικζσ εργαςίεσ με Ε.Ο.18%                                                                      4.562,40 € 

 Φ.Π.Α 24%                        61.935,48 € 

 

8. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ 

9. Διάρκεια φμβαςησ: Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) 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 

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

11. Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών  ορίηεται:   15-4-2019 ημζρα ΔΕΤΣΕΡΑ 

και ώρα 10:00 π.μ. και  

12. Ημερομηνία ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών  ορίηεται:    19-4-2019 ημζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

και ώρα 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 : 

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

Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  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 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, 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. (άρκρο 22.Β – 22.Δ Διακιρυξθσ) 

i. 22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

φμφωνα με το άρκρο 100 του Ν. 3669/2008, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςτισ ειδικζσ 

τάξεισ Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ κατατάςςονται εργολθπτικζσ επιχειριςεισ με μόνο κριτιριο τθ 

ςτελζχωςι τουσ από τεχνικοφσ εγγεγραμμζνουσ ςτο ΜΕΚ, χωρίσ τθν εφαρμογι του τφπου 

κατάταξθσ. 

ii. 22.Δ. Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ να περιλαμβάνουν 

ςτθν βαςικι ςτελζχωςθ  

1. για τα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΖΡΓΑ τουλάχιςτον ζναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Αϋ βακμίδασ  

2. για τα ΖΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ τουλάχιςτον ζναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Βϋ βακμίδασ ι δφο (2) τεχνικοφσ 

ΜΕΚ Αϋ βακμίδασ  

3. για τα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΖΡΓΑ τουλάχιςτον ζναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Αϋ βακμίδασ. 

 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 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΣΤΧΙΟ Α1 ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ,  Ε ΕΡΓΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Α2 ΚΑΙ ΑΝΩ &  Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Η/Μ ΠΣΤΧΙΟ Α1 ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ.     

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

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 
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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 5.161,29  ευρώ – πζντε χιλιάδεσ 

εκατόν εξήντα ζνα Ευρώ και είκοςι εννζα  λεπτά. 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 14-2-2020 (άρκρο 15.3 τθσ 

Διακιρυξθσ). 

18. Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτι 

19. Η φμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα 

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

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

21. 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) 

22. 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). 

23. Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτην αποςφράγιςη: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ. 

24. 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). 

25. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προςφορών. 

26. Χρηματοδότηςη:  

Σο ζργο χρθματοδοτείται από: 

 το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ») κατά 166.000 € με Φ.Π.Α. 24%.  

φμφωνα με τθν με αρ. Πρωτ. 22448/23-5-2018 Απόφαςθ Ζνταξθ Πράξθσ του Διμου Μεγαρζων 

ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» το Τπουργείο Εςωτερικϊν ενζκρινε  τθν διάκεςθ πίςτωςθσ 

166.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., ςε βάροσ των πιςτϊςεων του ζργου με κωδικό 

2017Ε05500010 τθσ ΑΕ 055, για τθν εκτζλεςθ του κάτωκι ζργου: «Προμικεια – τοποκζτθςθ 

εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του Διμου»  (ΑΔΑ:6Γ12465ΧΘ7-ΟΛΛ).  

 Από Ιδίουσ Πόρουσ του Δήμου Μεγαρζων με το ποςόν των 154.000,00 € με ΦΠΑ 24%.   

 

27.    ΚΑΕ : 64.7331.0001 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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28. Διαδικαςίεσ Προςφυγισ: φμφωνα με το άρκρο 4.3 (Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ/ Προςωρινι δικαςτικι 

προςταςία) τθσ Διακιρυξθ 

 

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

αρικμ. 380/2018 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου «Περί ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ και κακοριςμό τρόπου 

εκτζλεςθσ»  (ΑΔΑ: ΩΟ6ΔΩΚΠ-Θ45)., κακϊσ επίςθσ με τθν 31/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

εγκρίκθκαν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ (ΑΔΑ: ΩΒ3ΦΩΚΠ-ΣΝΕ). 

 

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

31. ΑΔΑΜ Πρωτογενζσ :  19REQ004435491 2019-02-08 

32.    ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνο :  19REQ004436488 2019-02-08  

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

διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

Η  ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

Π.Κατρακοφλθ 

 

 

 

 

 

Ευκαλία Σςάκωνα 

 

 

Ευάγγελοσ Ροφςςθσ 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων 

 

Γρθγόριοσ Ι. ταμοφλθσ 
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