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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 ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ (Β΄ΦΑΗ)» προχπολογιςμοφ 338.000,00 € 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:45332300-6 (Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ αποχετευτικϊν αγωγϊν) 

 

5. Σίτλοσ ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ  ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ  ΤΝΔΕΕΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ 

(Β΄ΦΑΗ)» 

 

6. φντομη Περιγραφή:  

          Αντικείμενο του ζργου είναι θ καταςκευι των ιδιωτικϊν ςυνδζςεων με το δίκτυο αποχζτευςθσ       

          ακακάρτων τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ  Νζασ Περάμου του Διμου Μεγαρζων. 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ      
ΜΕΓΑΡΑ    20 /5 /  2019 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. :     10332  /2019 

mailto:tydmmegaron@gmail.com
http://www.megara.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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           Σα προσ καταςκευι ζργα ζχουν ςχεδιαςκεί με τισ ιςχφουςεσ Ελλθνικζσ και διεκνείσ προδιαγραφζσ,     

           λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τοπικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ μελζτθσ και τουσ ςφγχρονουσ κανόνεσ και  

           εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ παρόμοιων ζργων. 

          Οι προσ καταςκευι ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ μποροφν να διακρικοφν ανά γεωγραφικι ενότθτα ωσ εξισ: 

          Α) Δίκτυο Κζντρου και Παλαιοφ Κζντρου Νζασ Περάμου 

           Η ενότθτα αυτι περιλαμβάνει το Παλαιό και το Νζο Κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Νζασ Περάμου. τθν περιοχι     

          αυτι προβλζπεται να καταςκευαςτεί δίκτυο ςυνολικοφ μικουσ 9,0 χλμ. περίπου, το οποίο επιμερίηεται  

          ςε 4,0 χλμ. περίπου αγωγϊν PVC ς41 ονομαςτικισ διαμζτρου Φ200mm (Νζο Κζντρο), 1,0 χλμ. περίπου  

          αγωγϊν HPDE δομθμζνου τοιχϊματοσ SN8 ονομαςτικισ διαμζτρου Φ250mm (Νζο Κζντρο), 3,0 χλμ.  

          περίπου αγωγϊν HPDE ονομαςτικισ διαμζτρου Φ200mm (Παλαιό Κζντρο) και 1,0 χλμ. περίπου αγωγϊν  

          HPDE ονομαςτικισ διαμζτρου Φ25Omm (Παλαιό Κζντρο). Σο ςυνολικό πλικοσ των ιδιωτικϊν ςυνδζςεων  

          ςτθν περιοχι αυτι, λαμβάνοντασ υπόψθ το πλικοσ των δομθμζνων-ιδιοκτθςιϊν, τθν πυκνότθτα  

          οίκθςθσ (που ςτθν περιοχι του Παλαιοφ Κζντρου είναι ιδιαίτερα μεγάλθ) και το μικοσ του υπό  

          ανάπτυξθ Δικτφου, εκτιμάται ίςο προσ 100 τεμ. 

 

          Β) Δίκτυο Κουμινδρίου 

          τθν περιοχι αυτι προβλζπεται να καταςκευαςτεί δίκτυο ςυνολικοφ μικουσ 7,5 χλμ. περίπου, το οποίο   

          επιμερίηεται ςε 6,0 χλμ. περίπου αγωγϊν HPDE δομθμζνου τοιχϊματοσ SN8 ονομαςτικισ διαμζτρου  

         Φ200mm, 1,0 χλμ. περίπου αγωγϊν HPDE SN8 ονομαςτικισ διαμζτρου Φ250mm, και 0,5 χλμ. περίπου  

         αγωγϊν HPDE SN8 ονομαςτικισ διαμζτρου Φ315mm. Σο ςυνολικό πλικοσ των ιδιωτικϊν ςυνδζςεων  

         ςτθν περιοχι αυτι, λαμβάνοντασ υπόψθ το πλικοσ των οικοπζδων-ιδιοκτθςιϊν και το μικοσ του υπό  

         ανάπτυξθ δικτφου εκτιμάται ίςο προσ  200 τεμ. 

 

         Γ) Δίκτυο Ακρογιαλίου 

         Η ενότθτα αυτι περιλαμβάνει τισ περιοχζσ του Ακρογιαλίου ανάντθ και κατάντθ τθσ Π. Ε.Ο. Ακθνϊν- 

         Κορίνκου. Προβλζπεται να καταςκευαςτεί δίκτυο ςυνολικοφ μικουσ 18,5 χλμ. περίπου, το οποίο  

         επιμερίηεται ςε 12,0 χλμ. περίπου αγωγϊν HPDE SN8 ονομαςτικισ διαμζτρου Φ200mm, 2,5 χλμ. περίπου  

         αγωγϊν HPDE SN8 ονομαςτικισ διαμζτρου Φ250mm, 3,0 χλμ. περίπου αγωγϊν HPDE ονομαςτικισ  

         διαμζτρου Φ200mm (κατάντθ τθσ Π.Ε.Ο.), 1,Οχλμ. περίπου αγωγϊν HPDE ονομαςτικισ διαμζτρου  

         Φ25Omm (κατάντθ τθσ Π.Ε.Ο.) και μικρό μικοσ αγωγϊν HPDE SN8 ονομαςτικισ διαμζτρου Φ315mm. Σο  

         ςυνολικό πλικοσ των ιδιωτικϊν ςυνδζςεων ςτθν περιοχι αυτι, λαμβάνοντασ υπόψθ το πλικοσ των  

         δομθμζνων-ιδιοκτθςιϊν και το μικοσ του υπό ανάπτυξθ δικτφου εκτιμάται ίςο προσ 200 τεμ. 

         Οι ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ προβλζπεται να υλοποιθκοφν με τθν τοποκζτθςθ ςτο πεηοδρόμιο   ενόσ (1)   

         φρεατίου ελζγχου ςυνδζςεων (ενδεικτικοφ βάκουσ 1,20μ περίπου) ,ςτθν ρυμοτομικι γραμμι  

          ιδιοκτθςιϊν, αποτελοφμενο εν μζρθ ςτθν ανωδομι  από ςτοιχείο προκαταςκευαςμζνο από ςκυρόδεμα  

          C35/45 με χυτοςιδθρό κάλυμμα ςτθν ςτζψθ του πεηοδρομίου , ενϊ το κφριο ςϊμα του κα αποτελείται  

         από ςωλινα PVC ςειράσ 41 Φ 160χιλ. 

         το κάτω τμιμα του κφριου ςϊματοσ Φ160 κα προςαρμόηεται ειδικό τεμάχιο (ταφ ι θμιτάφ Φ160 χιλ.)  

         που κα επιτρζπει ςτο ζνα άκρο του τθν ιδιωτικι ςφνδεςθ και ςτο άλλο τθ ςφνδεςθ με τον αγωγό  

         εξωτερικισ διακλάδωςθσ προσ τον κεντρικό αγωγό. το ειδικό τεμάχιο αυτό κα προςαρμόηεται, τάπα  

         από τθν πλευρά τθσ ιδιωτικισ ςφνδεςθσ και ςτο άλλο άκρο το απαιτοφμενο εξάρτθμα προςαρμογισ ςτθ  

         διάμετρο και τθν είδοσ του αγωγοφ διακλάδωςθσ.  

          Ο κεντρικόσ αποχετευτικόσ  αγωγόσ ακακάρτων του προσ ςφνδεςθ ακινιτου κα ςυνδζεται ςτθν  πλευρά  
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         τθσ τάπασ του ειδικοφ τεμαχίου του  φρεατίου και ςτθν άλλθ κα ςυνδεκεί  ο αγωγόσ ςφνδεςθσ που    

         καταλιγει ςτον κεντρικό αγωγό του δικτφου αποχζτευςθσ. Ο αγωγόσ ςφνδεςθσ κα καταςκευαςτεί από  

         ςωλινεσ   PVC-u  ςειράσ 41  ον. διαμζτρου DN125 για όλεσ τισ ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ που καταλιγουν ςε  

         κεντρικοφσ αγωγοφσ ον. διαμζτρου DN200 ανεξαρτιτωσ υλικοφ  και από αγωγοφσ  δομθμζνου  

         τοιχϊματοσ SN8 ,DN/OD  ονομαςτικισ διαμζτρου Φ160mm, για όλεσ τισ ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ που  

         καταλιγουν ςε κεντρικοφσ αγωγοφσ ον. διαμζτρου DN250  ι μεγαλφτερθσ. Οι αγωγοί ςφνδεςθσ κα  

         ςυνδεκοφν με τουσ ιδθ εγκατεςτθμζνουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ μζςω ειδικϊν τεμαχίων προςαρμογισ  

         (ςαμάρια κουμπωτά) που εξαςφαλίηουν ςτεγανζσ ςυνδζςεισ με μθχανικι εκτόνωςθ ελαςτικοφ  

         παρεμβφςματοσ. Ο αγωγόσ ςφνδεςθσ προβλζπεται να εγκιβωτιςκεί ςε ςτρϊςθ άμμου ςφμφωνα με τα       

        τυπικά ςχζδια τθσ μελζτθσ, ενϊ το υπόλοιπο του ςκάμματοσ κα επιχωκεί με κατάλλθλα προϊόντα   

        εκςκαφισ. Επιπλζον των ανωτζρω, προβλζπεται πλιρθσ αποκατάςταςθ των αποξθλωκζντων  

        πεηοδρομίων, κραςπζδων και τμθμάτων τθσ οδοφ από τθν οποία διζρχεται ο αγωγόσ ςφνδεςθσ. 

Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία:  χωρίσ ΦΠΑ 272.580,65 Ευρϊ ι 338.000,00 € Ευρϊ με ΦΠΑ και αναλφεται 

ςε: 

 Δαπάνθ Εργαςιϊν                198.490,00 € 

 Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                        35.728,20 € 

 Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ  

εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                         35.132,73 € 

 Απολογιςτικζσ εργαςίεσ με Ε.Ο.18%                                                                     3.229,72 € 

 Φ.Π.Α 24%                        65.419,35 € 

7. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ 

8. Διάρκεια φμβαςησ: Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι ΔΕΚΑΠΕΝΣΕ (15) ΜΗΝΕ από τθν θμζρα 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

9. 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 

10. Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορίηεται : 25/06/2019, ημζρα Σρίτη  

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

11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορίηεται :  01/07/2019 ημζρα 

Δευτζρα  και ϊρα 10.00 π.μ. 

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

αρχι αγορϊν 

13. Είδοσ φμβαςησ: ΕΡΓΑ 

14. Σόποσ Εκτζλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι  

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

πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

16. Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ : 

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

Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ  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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 ΖΡΓΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ τουλάχιςτον ζναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Βϋ βακμίδασ ι δφο (2) τεχνικοφσ 

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  Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ Α2 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 

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 5.461,61  ευρώ – πζντε χιλιάδεσ 

τετρακόςια εξήντα ζνα ευρώ και εξήντα ζνα  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 25-04-2020 (άρκρο 15.3 τθσ 

Διακιρυξθσ). 

17. Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτι 

18. Η φμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα 

19. Κριτήριο Ανάθεςησ τησ φμβαςησ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 
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βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) – άρκρο 95 ν.4412/2016. 

20. 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) 

21. 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). 

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

23. 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). 

24. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προςφορών. 

25. Χρηματοδότηςη:  

Σο ζργο χρθματοδοτείται από ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ του Διμου Μεγαρζων. 

           Σο ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ  
            κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
            υμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των 
            λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 
            παρ. 3 του ν. 4412/2016, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 6%0, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 
            περ. κ' του ν. 4412/2016 και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ του 
            Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235).   
26.    ΚΑΕ : 25.7312.0019 

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

προςταςία) τθσ Διακιρυξθ 

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

αρικμ. 28/2019 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου «Περί ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ και κακοριςμό τρόπου 

εκτζλεςθσ»  (ΑΔΑ: 69Ξ0ΩΚΠ-Π10), κακϊσ επίςθσ με τθν 77/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

εγκρίκθκαν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ (ΑΔΑ: 6Υ2ΥΩΚΠ-ΔΕ1). 

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

30. ΑΔΑΜ Πρωτογενζσ :  19REQ004495393 2019-02-21 

31.    ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνο :  19REQ00450344   2019-02-22  

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 

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