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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 
Ο Διμοσ Μεγαρζων Προκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου του Ν. 4412/2016 μζςω του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων 
υμβϊςεων, με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ με βϊςη την τιμό, για την καταςκευό του ϋργου 
«ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Υ. 426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» προώπολογιςμού 1.715.317,64 € 
με Υ.Π.Α. 24%. 
1. Εκτιμώμενη ςυνολικό αξύα:  χωρύσ ΥΠΑ 1.383.320,68  € ό 1.715.317,64 € με ΥΠΑ και αναλύεται ςε: 

Δαπϊνη Εργαςιών                        1.009.816,27€ 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)           181.766,93€ 
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ  
δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.)           178.737,48€ 
που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του  
ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Αναθεωρόςεισ                                                                                             13.000,00€ 
Υ.Π.Α 24%                                          331.996,96€ 

2. Κωδικόσ Κύριου Λεξιλογίου CPV :  
         CPV : 45214100-1 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα παηδηθνύο ζηαζκνύο 

3. Σόποσ Εκτέλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικό Αττικό  

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν γνώςη τησ διακόρυξησ και των τευχών δημοπρϊτηςησ ςτην επύςημη ιςτοςελύδα του Δόμου 
Μεγαρϋων  www.megara.gr. Πληροφορύεσ παρϋχονται από την Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου επύ τησ οδού ηλυβρύασ & 28ησ 
Οκτωβρύου από την κα Α.Mουρτζούκου,  τηλ. 2296082732, Telefax 2296082618, E-mail : tydmmegaron@gmail.com. 

 
Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ με ηλεκτρονικό τρόπο μϋςω τησ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων 
υμβϊςεων (ΕΗΔΗ) ςτη διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr του ςυςτόματοσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 με 
Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών  ορύζεται :   24-3-2023 , ημϋρα Παραςκευό  και ώρα 10:00 και  

Ημερομηνία ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών  ορύζεται : 31-3-2023 , ημέρα Παραςκευή  και ώρα 10:00 

 
5. Σο ςύςτημα υποβολόσ τησ προςφορϊσ εύναι με επύ μϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό για κϊθε ομϊδα τιμών εργαςιών του 

προώπολογιςμού τησ μελϋτησ. Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο 
βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη προςφορϊ). 

 
6. Η ςυνολική Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι τριακόςιεσ εξήντα πέντε   (365) ΗΜΕΡΕ  από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 

 
7.  Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών i   που δραςτηριοποιούνται ςτην κατηγορία έργων 

Οικοδομικών (πτυχίο 2ασ τάξεωσ και άνω) και ςτην κατηγορία έργων Ηλεκτρομηχανολογικών (πτυχίο Α2 και άνω)ii και που 
εύναι εγκατεςτημϋνα ςεiii: 

        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 , 5, 6 και 7 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. 
i. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Για τθν δεφτερθ Σάξθ του ΜΕΕΠ, τουλάχιςτον, Κατακζςεισ ςε τράπεηα  εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρϊ  ι πάγια ςτοιχεία με βάςθ τισ αντικειμενικζσ αξίεσ κτιςθσ αυτϊν, ςυνολικισ αξίασ εκατό χιλιάδων (100.000) 

ευρϊ ι ςωρευτικά κατακζςεισ ςε τράπεηα και πάγια ςτοιχεία ςυνολικισ αξίασ εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ . Για τθν πρϊτθ Σάξθ 

του ΜΕΕΠ, τουλάχιςτον, Κατακζςεισ ςε τράπεηα  πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ  ι πάγια ςτοιχεία με βάςθ τισ αντικειμενικζσ αξίεσ 

κτιςθσ αυτϊν, ςυνολικισ αξίασ πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ ι ςωρευτικά κατακζςεισ ςε τράπεηα και πάγια ςτοιχεία ςυνολικισ 

αξίασ πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ .  

ii.  Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ να 

περιλαμβάνουν ςτθν βαςικι ςτελζχωςθ για τα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΖΡΓΑ τουλάχιςτον δφο τεχνικοφσ ΜΕΚ Γ’  βακμίδασ ι ζναν τεχνικό ΜΕΚ Γ’ 

βακμίδασ και δφο τεχνικοφσ ΜΕΚ Β’ βακμίδασ ι ζναν τεχνικό ΜΕΚ Δϋ βακμίδασ (τεχνικι και επαγγελματικι επάρκεια για οικονομικοφσ 

φορείσ ΔΕΤΣΕΡΗ τάξθσ του ΜΕΕΠ)για τα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΖΡΓΑ τουλάχιςτον δφο τεχνικοφσ ΜΕΚ Α’ βακμίδασ και ζναν 

τεχνικό ΜΕΚ  Β’ βακμίδασ ι ζναν τεχνικό ΜΕΚ Γ’ βακμίδασ  (τεχνικι και επαγγελματικι επάρκεια για οικονομικοφσ φορείσ ΠΡΩΣΗ 

τάξθσ του ΜΕΕΠ) ι τουλάχιςτον ζναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β' βακμίδασ ι δφο (2) τεχνικοφσ Μ.Ε.Κ. Α' βακμίδασ (τεχνικι και 

επαγγελματικι επάρκεια για οικονομικοφσ φορείσ Α2 τάξθσ του ΜΕΕΠ) . 

  
ΜΕΓΑΡΑ  23-2-2023  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. :  3915 
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8. Σο ϋργο ϋχει ενταχθεύ ςτην πρϊξη «Καταςκευή Βρεφονηπιακού ταθμού ςτο Κ.Υ. 426 ςτην περιοχή Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου» με 

Κωδικό ΟΠ5030263 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Αττικό 2014-2020» και ςτον Ωξονα Προτεραιότητασ «Ανϊπτυξη – Αναβϊθμιςη 

τοχευμϋνων Κοινωνικών Τποδομών και Τποδομών Τγεύασ, ςυγχρηματοδότηςη από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ. Η 

Πρϊξη τροποποιόθηκε με την προςθόκη του υποϋργου 3 «Αποπερϊτωςη Βρεφονηπιακού ταθμού ςτο Κ.Υ. 426 ςτην περιοχό Αγ. Ιωϊννη 

Γαλιλαύου» (ΑΔΑ:9ΥΑΥ7Λ7-5Γ0) .  

  
9. Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου Μεγαρϋων. 

10. Γύνεται δεκτό ΜΟΝΟ η ηλεκτρονικό υποβολό προςφορών. 

11. Κ.Α.Ε. 64.7311.0007 ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΨΝ 

12. ΑΑΤ 64   απόφαςη με αρ. πρωτ.  554/2023 ΑΝΑΛΗΧΗ ΠΟΛΤΕΣΟΤ ΤΠΟΦΡΕΨΗ (ΑΔΑM:. 23REQ011969033  2023-01-11, ΑΔΑ: 

Ψ9Μ7ΩΚΠ-ΠΘΘ)  

13. ΑΔΑΜ Πρωτογενϋσ :  23REQ011945533 2023-01-03 

14. ΑΔΑΜ Εγκεκριμϋνο :  23REQ011969033  2023-01-11 

15. Διαδικαςύεσ Προςφυγόσ: ύμφωνα με το ϊρθρο 4.3 (Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα) τησ Διακόρυξησ 

ππνβάιινληαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο. 

 
 
  
         

 
 

 Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ι. ΣΑΜΟΤΛΗ 
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