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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 
Ο Δήμοσ Μεγαρζων Ρροκηρφςςει ανοικτή διαδικαςία επιλογήσ αναδόχου του Ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιήθηκε και ιςχφει,  μζςω του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων Συμβάςεων, με κριτήριο 
ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά με βάςη την τιμή, για την καταςκευή 
του ζργου «ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» προχπολογιςμοφ  1.915.243,82 € με Φ.Ρ.Α. 24%. 
1. Εκτιμϊμενη ςυνολική αξία:  χωρίσ ΦΡΑ 1.544.551,47  Ευρϊ ή 1.915.243,82 € Ευρϊ με ΦΡΑ 

 Δαπάνη Εργαςιϊν         1.026.198,58 € 

 Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  18%       184.715,74 € 

 Απρόβλεπτα ποςοςτοφ 15%              181.637,15 € 

 Απολογιςτικζσ εργαςίεσ με Ε.Ο.18%          150.000,00 € 

 Ρρόβλεψη αναθεϊρηςησ                                                                                     2.000,00 € 

 ΦΡΑ 24%                                   370.692,35 € 
 

2. Σόποσ Εκτζλεςθσ: NUTS: EL306: Δυτική Αττική  
3. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςη τησ διακήρυξησ και των τευχϊν δημοπράτηςησ ςτην 

επίςημη ιςτοςελίδα του Δήμου Μεγαρζων  www.megara.gr. Ρληροφορίεσ παρζχονται από την 
Διεφθυνςη Τεχνικϊν Υπηρεςιϊν του Δήμου επί τησ οδοφ Σηλυβρίασ & 28ησ Οκτωβρίου από την κα 
Αικατερίνη Μουρελάτου, τηλ. 2296081042,  E-mail : tydmmegaron@gmail.com. 

4. Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μζςω τησ πλατφόρμασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) ςτη διαδικτυακή πφλη www.promitheus.gov.gr 
 του ςυςτήματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει,  με  

Ωσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορώνi ορίζεται η 
19/4/2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 
Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ  των προςφορών ορίζεται η  
26/4/2023,  ημέρα ΣΕΣΑΡΣΗ  και ώρα 10:00 

5. Το ςφςτημα υποβολήσ τησ προςφοράσ είναι με επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςησ επί τοισ εκατό για κάθε 
ομάδα τιμϊν εργαςιϊν του προχπολογιςμοφ τησ μελζτησ. Κριτήριο για την ανάθεςη τησ ςφμβαςησ είναι 
η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά μόνο βάςει τιμήσ (χαμηλότερη προςφορά) 

6. Η ςυνολικι Ρροθεςμία εκτζλεςησ του ζργου είναι ΣΕΣΡΑΚΟΙΕ  (400) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕ ΗΜΕΡΕ  από 
την ημζρα υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ  

7. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ή νομικά πρόςωπα, ή ενϊςεισ αυτϊν που δραςτηριοποιοφνται  
Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΞΗ 1ησ  ΚΑΙ ΑΝΩ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΑΞΗ 1ησ ΚΑΙ ΑΝΩ, 
Η/Μ ΣΑΞΗ 1ησ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΣΑΞΗ Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ και ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΞΗ Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ 
και που είναι εγκατεςτημζνα ςε: α) ςε κράτοσ-μζλοσ τησ Ζνωςησ, β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που 
η υπό ανάθεςη δημόςια ςφμβαςη καλφπτεται από τα Ραραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςημειϊςεισ του ςχετικοφ με την Ζνωςη Ρροςαρτήματοσ I τησ ωσ άνω Συμφωνίασ, καθϊσ και δ) ςε τρίτεσ 
χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτην περίπτωςη γϋ τησ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ή 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με την Ζνωςη ςε θζματα διαδικαςιϊν ανάθεςησ δημοςίων ςυμβάςεων. 

8. Για τη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςμό απαιτείται η κατάθεςη εγγυθτικισ επιςτολήσ φψουσ (30.891,03) ευρώ 
και θα ζχει χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο των ΔΕΚΑΣΡΙΩΝ  (13) μθνών και 30 θμερών από την ημερομηνία 

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ      
ΜΕΓΑΡΑ  14-3-2023   
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λήξησ τησ  προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορϊν (άρθρο 15.3 τησ Διακήρυξησ). 
9. Το ζργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ ΑΣ06 

ςτον άξονα Προτεραιότθτασ «Ποιότθτα ηωισ και εφρυκμθ λειτουργία των πόλεων, τθσ υπαίκρου και 
των οικιςμών» με τίτλο : «Αςτικι Αναηωογόνθςθ», ςφμφωνα με την Α.Ρ.11871/2021/2-3-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΕ0846ΜΤΛ6-ΝΞΧ) απόφαςη Ζνταξησ  του Υπουργείου Εςωτερικϊν. Το αποτζλεςμα τησ δημοπραςίασ θα 

εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρζων. 
10. Γίνεται δεκτι ΜΟΝΟ θ θλεκτρονικι υποβολι προςφορών. 
11. ΚΑΕ : 64.7326.0007 
12. ΑΔΑΜ Ρρωτογενζσ :  22REQ011085210  2022-08-10 
13. ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνο :  22REQ011109764  2022-08-18 
14. Διαδικαςίεσ Προςφυγισ: Σφμφωνα με το άρθρο 4.3 (Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ/ Ρροςωρινή δικαςτική 

προςταςία) τησ Διακήρυξησ. 

   
  

 
 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων 
 
 

Γρηγόριοσ Ι. Σταμοφλησ 
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