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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ 
 

(ΑΡΘΡΟΤ 122 Ν.4412/16) 

 
 

Ο Διμοσ Μεγαρζων Προκθρφςςει υνοπτικόΔιαγωνιςμόγια τθν φναψθ Δθμοςίων υμβάςεων 

Ζργου του αρ. 117 του ν. 4412/2016, για τθν επιλογι αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου: 

«ΤΝΣΗΡΗΗΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (2018)»που κα 

διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα απόοικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, για τθν καταςκευι του 

ζργουπροχπολογιςμοφ 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

1. Επωνυμία και Διευθφνςεισ: 

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

Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ: Γ.Μαυρουκάκθ - Χρ.Μωραΐτου, 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: Παραςκευι Κατρακοφλθ 

Σθλζφωνο :. 22960 81034 

Φαξ:  22960 82618 

2. Επικοινωνία:  

Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ Διμου Μεγαρζων www.megara.gr. 

Επίςθσ ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (28θσ 

Οκτωβρίου & θλυβρίασ, Σ.Κ. 19100 Μζγαρα). 

3. Σφποσ Αναθζτουςασ Αρχήσ & Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί: 
Αρτή ηοπικής ασηοδιοίκηζης / Γενικές Δημόζιες Υπηρεζίες 

4. Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV:   45214200-2 

5. Σίτλοσ ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

(2018)» 

6. φντομη Περιγραφή: Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι θ καταςκευι των αναγκαίων εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ χολικϊν κτιρίων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Πρόκειται για τισ αναγκαίεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ χολικϊν κτιρίων του Διμου Μεγαρζων, οι 
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οποίεσ ζχουν καταγραφεί μετά από αυτοψία τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ 

τουσ προκειμζνου οι χϊροι αυτοί να είναι αςφαλείσ και λειτουργικοί για τουσ χριςτεσ. 

7. Εκτιμώμενη ςυνολική αξία: 60.000,00 €χωρίσ ΦΠΑ ι 74.400,00 € με ΦΠΑ 

Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 74.400 € Ευρϊ και αναλφεται ςε: 
Δαπάνθ Εργαςιϊν 43.500,00 
Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)   7.830,00 
Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ 
εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που 
αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 
άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016 
Απολογιςτικά χωρίσ Ε.Ο.& Γ.Ε. :    822,46 
Ε.Ο.& Γ.Ε. 18% Απολογιςτικϊν  :   148,04 
 
φνολο απολογιςτικϊν εργαςιϊν με Ε.Ο. 18% : 
ΦΠΑ 24 %: 
 

7.699,50 
 
 
 
 
 
 
     970,50 
 14.400,00 

  
Για ζργα κατθγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ:    37.500,00 € 
Για ζργα κατθγορίασ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ :  6.000,00 € 

8. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ 

9. Διάρκεια φμβαςησ: Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι εννζα (9) μήνεσ  από τθν θμζρα 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

10. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί  ςτα Μζγαρα ςτα Γραφεία τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου 

Μεγαρζων – 28θσ Οκτωβρίου & θλυβρίασ 2οσ όροφοσ (τθν 9-1-2020 θμζρα Δευτζρα  και ϊρα 

10:00π.μ. από τθν Διεφθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών Δήμου Μεγαρζων 

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

απόκεντρικι αρχι αγορϊν 

12. Είδοσ φμβαςησ: ΕΡΓΑ 

13. Σόποσ Εκτζλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι  

14. Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο και επίςθσ δεν προβλζπεται 

θπλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

15. Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ: 

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

δραςτθριοποιοφνται ςε  

 Α1 τάξη και άνω για ζργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 

 Α1 τάξη και άνω για ζργα κατηγορίασ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 
και είναι Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τθρείταιςτθ 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ. (Άρκρο 21 τθσ Διακιρυξθσ) 

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

διακιρυξθσ. 

 Κριτήρια επιλογήσ : Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό 

επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ 
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που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο 

Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.).  

16. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό δεν απαιτείται θ κατάκεςθ από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τισ Δ/ξειστου Ν. 4412/2016, εγγυθτικισ 

επιςτολισ ςυμμετοχισ. 

17. Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτι Διαδικαςία υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ  

18. Η φμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα 

19. Κριτήριο Ανάθεςησ τησ φμβαςησ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

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

20. Φάκελοι προςφορών: Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του 

άρκρου 18 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ 

επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ (Σαχυδρομικι διεφκυνςθ 28θσ Οκτωβρίου &υλθμβρίασ, Σ.Κ. 19100 

Μζγαρα). 

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

διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα ζξι (6) μηνών, από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

22. Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτην αποςφράγιςη: Η Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ. 

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. Χρηματοδότηςη: Σο ζργο χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ Κ.Α.Π. (ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ) 

με ΚΑΕ : 30.7331.0002 ζτουσ 2019 του Διμου Μεγαρζων 

25. Διαδικαςίεσ Προςφυγήσ:  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 

ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι 

παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 

τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ 

κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ 

νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του 

ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 

τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

 (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που 

βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ 
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26. Άλλεσ πληροφορίεσ:  Η ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με 

τθν αρικμ. 194/18-11-2019Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Για Ζγκριςθ Μελζτθσ & Σρόπου 

Εκτζλεςθσ (ΑΔΑ: 7ΖΤΡΩΚΠ-Β2Η). 

27. ΑΔΑΜ Πρωτογενζσ:19REQ005896888  2019-11-22 

28. ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνο:19REQ005925489  2019-11-28 

29. Σοαποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 

Μεγαρζων. 

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

αναλυτικιδιακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗ Ι.ΣΑΜΟΤΛΗ 
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