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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση Κτ. Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου
Πόλη Μυτιλήνη
Ταχυδρομικός Κωδικός 81132
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο 2251036004
Φαξ 2251036159
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο technical-services@aegean.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Γ. Μάτσος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.aegean.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η αναθέτουσα αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η Εκπαίδευση. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Η παρούσα διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο:

  στον ιστότοπο http://eprocurement.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), όπου κι έλαβε ΑΔΑΜ

 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, κτ. Διοίκησης, λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη,  στον κο Γ. Μάτσο, όλες τις εργάσιμες 
μέρες και κατά τις ώρες 08:00 με 15:00 στο τηλέφωνο 2251036004, και στο e-mail: technical-
services @aegean.gr.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθ. 27 του Ν. 4412/16. 

mailto:technical-services@aegean.gr
http://eprocurement.gov.gr/
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
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http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2018ΣΜ54600010).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την Επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής 
Στατικών και Ενεργειακής Απόδοσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ως προς τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και τον ΚΕΝΑΚ 2017, 
επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης και ενημέρωση ή /και αναθεώρηση  της Άδειας Δόμησης του 
εν λόγω έργου.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ 
ΦΠΑ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των μελετών της παρούσας διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα 
τριών ένα ευρώ και  ογδόντα λεπτών (ολογράφως το ποσό)  73.243,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.067,58 και ΦΠΑ : €14.176,22 

Περιγραφή  Υπηρεσίας Κωδικός CPV Ονομασία CPV

Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής 
Στατικών και τευχών δημοπράτησης

71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών 
μελετών για την κατασκευή έργων 
πολιτικού μηχανικού

Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής 
ενεργειακής απόδοσης

71240000-2 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού 
και τεχνικού γραφείου

Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής 
ενεργειακής απόδοσης

71323200-0 Υπηρεσίες σχεδιασμού τεχνικών 
εγκαταστάσεων

Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής 
ενεργειακής απόδοσης

71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ΠΕΝΤΕ  (5) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής προ ΦΠΑ στο σύνολο  των μελετών.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1:

1. Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

2. Το Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 1,

3. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42) .

4. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

5. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

6. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     και  
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως 
προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών 
που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.

7. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 
Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).

8. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185).

9. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.

10. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

11. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την 
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».

12. Το Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

1 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
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13. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

14. Το Ν. 4270/2014  (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

15. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’  145): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες,
16. Της παρ. Ζ’ του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
17. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
18. Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ A’ 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
19. Το Ν. 4076/2012 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 

διατάξεις»,
20. Το Ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
21. Το N. 4013/2011  (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
22. Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,
23. Τη με αρ. 158/2016 απόφαση της ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Έγκριση του ‘Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης’ (ΤΕΥΔ) του άρθ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β’ 3698), 

24. Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

25. Την από 29.01.2018 Κατευθυντήρια Οδηγία 19 (2η Έκδοση) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΑΔΑ:ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73)

26. Το Π.Δ. 83/1984 (Α΄ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας»,

27. Το Π.Δ. 155/2009 (Α΄ 197) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου»),

28. την υπ’ αρ. 127425/Ζ1/26.07.2018 «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ:6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ),

29.  το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση κατανομής αρμοδιοτήτων στις Αντιπρυτάνισσες και στους 
Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος και δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνηση,

30. Την από 19.06.2018 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Α) 
ως προς την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: 
«Επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής Στατικών και Ενεργειακής Απόδοσης του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ως προς τον νέο 
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (2016) και τον ΚΕΝΑΚ 2017 αντίστοιχα, επικαιροποίηση των 
τευχών δημοπράτησης και ενημέρωση ή /και αναθεώρηση  της Άδειας Δόμησης του εν λόγω 
έργου» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6, περ.β του ν.4412/2016 στο Φάκελο της εν λόγω 
Δημόσιας Σύμβασης περιέχονται επαρκή τεχνικά στοιχεία, όπως εγκεκριμένες μελέτες 
προηγούμενων σταδίων.  Β) ως προς την εφαρμογή του άρθρου ΓΕΝ. 8 του Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών, (ΦΕΚ Β’2519/20-7-2017), κατ΄ εφαρμογή της υπ’ Αριθμ. ΔΝΣγ 
/32129/ΦΝ 466/16-05-17 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, για τον υπολογισμό της αμοιβής της εν λόγω μελέτης και την ένταξη της στη σχετική 
διακήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού,
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31. Την υπ’ αριθμ. 6834/26.07.2018 Εισήγηση της Κεντρικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 
«Έγκριση: Α) Σκοπιμότητας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης εκπόνηση της μελέτης με
τίτλο: «Επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής Στατικών και Ενεργειακής Απόδοσης του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ως προς το νέο
Κανονισμό τεχνολογίας Σκυροδέματος (2016) και τον ΚΕΝΑΚ 2017 αντίστοιχα, επικαιροποίηση των
Τευχών Δημοπράτησης και ενημέρωση ή/και αναθεώρηση της Άδειας Δόμησης του εν λόγω έργου»,
Β) πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού του 
άρθρου 117 του ν.4412/16, Γ) του σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.» με 
ΑΔΑΜ18REQ003489852/2018-07-26,

32. Την υπ’ αριθ. 107(επαναληπτική)/27.07.2018 Απόφαση έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου με 
θέμα 5.1 : Έγκριση: Α) Σκοπιμότητας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης εκπόνηση της μελέτης με 
τίτλο: «Επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής Στατικών και Ενεργειακής Απόδοσης του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ως προς το νέο Κανονισμό 
τεχνολογίας Σκυροδέματος (2016) και τον ΚΕΝΑΚ 2017 αντίστοιχα, επικαιροποίηση των Τευχών 
Δημοπράτησης και ενημέρωση ή/και αναθεώρηση της Άδειας Δόμησης του εν λόγω έργου»,
Β) πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού του 
άρθρου 117 του ν.4412/16, Γ) του σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού
  και ΑΔA: 7ΤΨ9469Β7Λ-ΗΦΟ και ΑΔΑΜ: 18REQ003502589/2018-07-30,

33. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,   περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/10/2018 και ώρα 10:00

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή με υποβολή έγγραφων προσφορών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, κτ. Διοίκησης, Μυτιλήνη, την 04η Οκτωβρίου  
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
σύμφωνα με την παρ. 2.1.3 της παρούσας.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η  διακήρυξη του Διαγωνισμού θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL): www.aegean.gr στην διαδρομή 
(http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54). 

http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

1. η παρούσα διακήρυξη, με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ],
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, κτ. Διοίκησης – λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη,  στον κ. Μάτσο Γεώργιο και στο κο 
Κοτζαγκιόζη Ιγνάτιο όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 08:00 με 15:00 στο τηλέφωνο 2251036004 
και 2251036154 και στο e -mail:  technical-services@aegean.gr
Όλα τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση (http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία στο fax: 
2251036159 ή ηλεκτρονικά στο email: technical-services@aegean.gr συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή θα 
απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 
διαστήματος, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο 
(http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54). 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή και κανένας 
υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους της αναθέτουσας αρχής. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

mailto:technical-services@aegean.gr
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
mailto:m.simouli@aegean.gr
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 
(Α΄188). Επιτρέπεται, αντίστοιχα, η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο, 
σύμφωνα με το άρθ. 92, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες τη μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της 
προσφοράς, εντός ορισμένου διαστήματος, με μέριμνα και δαπάνες του προσφέροντος.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του συμμετέχοντα, θα 
γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1 της παρούσας διακήρυξης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»).
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3  και που είναι 
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή 
νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη2 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 

2  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 

β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους3. 

ή/και

γ) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.2.3. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.2.4. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2. περίπτωση (γ) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 73 Ν. 
4412/2016. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθ. 73 του Ν. 
4412/2016.

2.2.2.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθ. 74 
του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης.

3 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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Κριτήρια Επιλογής

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία  (06) Αρχιτεκτονικές 
μελέτες κτιριακών έργων, (08) Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή 
ειδικών τεχνικών έργων)i και (09) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες. Οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.

2.2.4 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Α. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης,  για την κατηγορία μελετών (08) Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και 
μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) απαιτείται ως ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας:

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχει εκπονήσει εντός της 
τελευταίας 10ετίας και εντός του Ελλαδικού χώρου, την πλήρη μελέτη του φέροντος οργανισμού 
τουλάχιστον 5 (πέντε) έργων Σπουδαιότητας Σ3 ή/και Σ4 (κατά τον πίνακα 2.3. του ΕΑΚ 2000), τα 
οποία να ευρίσκονται σε περιοχή που εμπίπτει σε Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙ ή ΙΙΙ 
σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα πίνακα 2.1 του ΕΑΚ 2000 

Επιπροσθέτως και δεδομένου ότι το κατ' ουσίαν αντικείμενο της παρούσας απαιτεί προσόντα 
επιβλέποντος μηχανικού, θα πρέπει να έχουν αναλάβει και ολοκληρώσει την επίβλεψη για ένα 
τουλάχιστον έργο κατηγορίας σπουδαιότητας ίσης ή μεγαλύτερης του παρόντος, ήτοι Σ3 ή Σ4 
εντός της τελευταίας 10ετίας. 

2. να κατέχουν νομίμως τη χρήση προγραμμάτων (λογισμικά)  στατικής και δυναμικής ανάλυσης 
κτιρίων, και μεταλλικών κατασκευών καθώς και διαστασιολόγησης πλακών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων ανάλυσης, σε μία τουλάχιστον ή 
περισσότερες θέσεις εργασίας.

Β. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης,  για την κατηγορία μελετών (06) Αρχιτεκτονικές  Μελέτες  απαιτείται ως ελάχιστο επίπεδο 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχει εκπονήσει  τουλάχιστον τρεις (3) 
μελέτες  Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) εκ των οποίων οι δύο  (2) απ’ αυτές να αφορούν κτίρια 
συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 4.000 m2.

Γ. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, για την κατηγορία μελετών (09) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές 
μελέτες, απαιτείται ως ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχει εκπονήσει  τουλάχιστον τρεις (3) 
μελέτες  Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) εκ των οποίων οι δύο  (2) απ’ αυτές να αφορούν κτίρια 
συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 4.000 m2.
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2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 
και 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του Ν. 1599/1986 και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το ΤΕΥΔ καταρτίστηκε από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς. 
Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.2 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων ή από υπεργολάβο (τον οποίο 
γνωρίζει ο οικονομικός φορέας πριν την κατάθεση της προσφοράς του και προτίθεται να του αναθέσει 
άνω του 30% της σύμβασης), το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης ή του υπεργολάβου.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.2 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθ. 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθ. 79 
παρ. 4 Ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
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Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης 
τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1. 
β) για την παράγραφο 2.2.2.2 πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας και συγκεκριμένα: αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, εν ισχύι την ημέρα που τα προσκομίζουν, 
και πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγρ/σμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ετών, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΣΕΠΕ, με αριθμ.πρωτ.:ΕΞ-184471-
2018/10001/31-05-2018, από την Παρασκευή 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ 
(sepenet.gr), η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με 
την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ.2γ του άρ. 73, του ν.4412/2016, ως αποδεικτικό μέσο της παρ.2 του 
άρθρου 80 του ν.4412/2016. Σε περίπτωση πού  η έκδοση του πιστοποιητικού μέσω από το ΣΕΠΕ 
(sepenet.gr) δεν είναι δυνατή  οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέτουν ένορκη βεβαίωση σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016.

Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, εφόσον ο 
οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.2.1 και 2.2.2.2, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2. 

γ) για την παράγραφο 2.2.2.5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
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B.2. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς της παραγράφου 2.2.3:

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων 
Μελετών για την κατηγορία Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων πτυχία τάξεων Α’ και άνω,  για την 
κατηγορία μελέτης ΣΤΑΤΙΚΩΝ, πτυχία τάξεων Γ’ και άνω και για την κατηγορία Μηχανολογικές, 
ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες, πτυχία τάξεων Α’ και άνω.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 βεβαιώσεις των κυρίων των έργων  ή/και συμβάσεις πού αποδεικνύουν την ικανοποίηση των  
απαιτήσεων της παραγράφου 2.2.4.Α.1, της παραγράφου 2.2.4.Β και της παραγράφου 2.2.4.Γ.  της 
παρούσας καθώς και 

 οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο  των  προμηθευτών των  προγραμμάτων ανάλυσης του άρθρου 
2.2.4.Α.2.  πού να αποδεικνύουν ότι  κατέχουν νομίμως τη χρήση τους σε μία τουλάχιστον ή 
περισσότερες θέσεις εργασίας.

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθ. 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

Αντίστοιχα ισχύουν για την περίπτωση της υπεργολαβίας (στην περίπτωση ανάθεσης τμήματος της 
σύμβασης άνω του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης)  ο υπεργολάβος υποχρεούται στην υποβολή 
των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προβλεπόμενοι στη 
διακήρυξη λόγοι αποκλεισμού.
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Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθ. 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν 
καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 
παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 
ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθ. 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη για το 
σύνολο των απαιτούμενων μελετών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής σύμφωνα με το άρθ. 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές με ποινή 
απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Κτ. Διοίκησης , λόφος Πανεπιστημίου, 81132 Μυτιλήνη, 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο: 

  «Επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής Στατικών και Ενεργειακής Απόδοσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ως προς τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (2016) και τον ΚΕΝΑΚ 2017 αντίστοιχα, επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης και 
ενημέρωση ή /και αναθεώρηση  της Άδειας Δόμησης του εν λόγω έργου»

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/21.09.2018   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «04/10/2018 ημέρα Πέμπτη

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αναθέτουσα αρχή πρωτοκολλούνται με ευθύνη του 
υποψηφίου αναδόχου και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η 
ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.
Προσφορές που θα κατατεθούν για μέρος των προς εκπόνηση μελετών θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, δύο επί μέρους 
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι φέρουν επίσης όλες τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου, καθώς και την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, και διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, και έχουν ως εξής: 

α) Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής,

β) Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 
όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 
Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (A' 
188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα ενημερωτικά και 
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Από τον προσφέροντα επισημαίνονται σε υπεύθυνη δήλωσή του τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 21 του Ν. 4412/16 . Εφόσον ένας 
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οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωση, αναφέρει ρητά και όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθ. 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση 
(http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης: 

Η τιμή δίνεται σε ευρώ 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθ. 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το έντυπο Οικονομικής προσφοράςii, το οποίο 
αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την 
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης.

Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες 
υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά 
κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά 
συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση 
των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων 

http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54




ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο: «Επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής Στατικών και 
Ενεργειακής Απόδοσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ως προς τον νέο 
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (2016) και τον ΚΕΝΑΚ 2017 αντίστοιχα, επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης και 
ενημέρωση ή /και αναθεώρηση  της Άδειας Δόμησης του εν λόγω έργου»

Σελίδα 22

ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.

Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της 
προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 102 του ν.4412/2016. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών  
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.3. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, άρθ. 91 του Ν. 4412/2016, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), καθως και τις παραγράφους 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθ. 102 του Ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
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η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών & Αξιολόγηση προσφορών
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την Πέμπτη  
04/10/2018 και ώρα 10:00 π.μ.,  σύμφωνα με την παράγραφο 1.5 της παρούσας. Η έναρξη υποβολής 
των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή κηρύσσεται 
από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων 
λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς 
να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
(ΕΔΔ), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το 
επιθυμούν, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς. 
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 
Α) Η ΕΔΔ σε ανοικτή συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους ενιαίους κυρίως φακέλους των προσφορών και τους 
επιμέρους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
μονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε φύλλο, απ’ όλα τα μέλη της ΕΔΔ. 
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από την ΕΔΔ και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είτε στην ίδια συνεδρίαση είτε σε ημερομηνία και ώρα που 
θα ανακοινώσει η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού(ΥΔΔ)/Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με 
ειδική πρόσκληση.
Στην περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της ΕΔΔ την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του 
διαγωνισμού δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ως άνω φακέλων η Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
θα ενημερώσει τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των φακέλων των 
οικονομικών προσφορών με ειδική πρόσκληση. Στη συνέχεια, οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 
τους αποχωρούν και η ΕΔΔ σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει 
γι’ αυτούς που τυχόν αποκλείονται.
Β) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, είτε κατά την ίδια 
ημέρα είτε κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι σφραγισμένοι φάκελοι 
των οικονομικών προσφορών, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής η ΕΔΔ έκρινε πλήρη, 
μονογράφει και σφραγίζει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 
τιμών. Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών λαμβάνει χώρα σε ανοικτή 
συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους που δεν 
απορρίφθηκαν κατά το στάδιο Α΄ και Β’ της παρούσας παραγράφου.

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τo προηγούμενo  ως άνω στάδιo οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
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Η ΕΔΔ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό με 
συγκριτικό πίνακα κατάταξης προσφορών και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες 
αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης, καθώς και την πρόταση της για τον 
υποψήφιο προσωρινό ανάδοχο ο οποίος προσέφερε το χαμηλότερο συνολικό κόστος προ ΦΠΑ για το 
σύνολο  των μελετών. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ στο σύνολο των μελετών .

Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια ενιαία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»), 
η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ανωτέρω ενιαία 
απόφαση.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα 
με τους όρους του άρθ. 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α 34).

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών4 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.4 αυτής.  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 

4 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 
του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών 
μέσων'
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και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 
προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένου, 
από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.4 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωσή του και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την 
αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα ειδικώς 
οριζόμενα στο άρθ. 105 Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι  (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. 

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση της/ων υπηρεσίας/ιών, αποστέλλεται σχετική ειδική 
πρόσκληση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 Την περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών με το συνολικό κόστος αυτών.
 Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και το 

σχέδιο σύμβασης 
 Το ύψος του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
 Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Αν δεν προσέλθει εμπρόθεσμα ο ανάδοχος για την υπογραφή του συμφωνητικού, κηρύσσεται έκπτωτος, 
σύμφωνα με το άρθρο 105 με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και χωρίς άλλες 
προϋποθέσεις, εκτός αν επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας. 
Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ενστάσεως 
αποφασίζει ρητά η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, η 
έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης. Αν η 
ένσταση απορριφθεί, οριστικοποιείται η έκπτωση και η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου καταπίπτει 
υπέρ του κυρίου του έργου με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητο του. Σε 
περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας 
του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.
Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή 
υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, 
εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του 
αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον 
αντίκλητο του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι 
κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από 
τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που 
απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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3.4 Ενστάσεις - Παράβολο

Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθ. 127 του Ν. 4412/2016 κατά πράξεων της αναθέτουσας 
αρχής ή κατά της διακήρυξης. 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η 
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
και στο άρθ. 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθ. 376 παρ. 11 του Ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει κατόπιν 
γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης προ ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών, ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή
β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου αυτής, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) εάν παρέλθει ο χρόνος ισχύος των προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που 
εμφανίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
της παρούσας παραγράφου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για 
το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
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5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των 
άρθρων 29 ή 32, του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης 
για οποιοδήποτε λόγο.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον προσφέροντα να παράσχει «Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης», το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης προ ΦΠΑ.
Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 στο 
Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης. 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου και καταπίπτει 
κατά περίπτωση λόγω παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως ειδικά αυτή ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης. Εάν 
στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθ. 132 και 186 του Ν. 4412/2016 [
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

1. Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης ή παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016

4.6 Υπεργολαβία

4.6.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθ. 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.6.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.6.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της 
παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθ. 131 του Ν. 
4412/2016. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με 
τις παρ. 5 και 6 του άρθ. 131, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις 
και των υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθ. 79. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την 
ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της 
υπεύθυνης δήλωσης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα καταβάλλεται , σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 
άρθρο  187  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), 

5.1.2. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ενδεικτικά μεταξύ άλλων:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθ. 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

β)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, πού είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 183 του Ν.4412/2016 

6.2 Διάρκεια σύμβασης

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής
του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ΠΕΝΤΕ  (5) μήνες
από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε    ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) μήνες, 
αφαιρουμένων των χρόνων εγκρίσεων (έγκριση μελέτης, ενημέρωση ή/και αναθεώρηση άδειας δόμησης
και έγκριση τευχών δημοπράτησης).
Ο καθαρός χρόνος αναλύεται ως εξής :

 Επικαιροποίηση μελέτης στατικών και μελέτης ενεργειακής απόδοσης: 3 μήνες
 Επικαιροποίηση  τευχών δημοπράτησης: 1 μήνας

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού,
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης (άρθρο 184 παρ. 1 ν. 4412/16). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 184 του ν.4412/16.

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016

6.4  Υποκατάσταση Αναδόχου 

Για την  υποκατάσταση/αντικατάσταση του αναδόχου στο σύνολο ή μέρος της σύμβασης ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 195 του ν.4412/16.

6.5  Ανωτέρα Βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας 
βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι 
παρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών των εγκαταστάσεων 
του αναδόχου, (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, (3) Πλημμύρα (4) Σεισμός, 
(5) Πόλεμος. 
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Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την αναθέτουσα 
αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά 
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Μυτιλήνη,  Σεπτέμβριος  2018

        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ&  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

              Ο Συντάξας

       Ιγνάτιος Κοτζαγκιόζης
     Μηχανολόγος Μηχανικός 
  

Ο Αν. Προϊστάμενος της 
Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών

Γεώργιος Μάτσος
Μηχανολόγος  Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την απόφαση της υπ’ αριθ. 107(επαναληπτική)/27.07.18 έκτακτης συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εκπόνησης μελέτης

(κατά τα άρθρα 45, 75,77 και 86 του Ν. 4412/2016)
Α. ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 Γενικά
Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής των στατικών, της 
μελέτης ενεργειακής απόδοσης καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)»
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πρόκειται να δημοπρατήσει  το έργο: «Κατασκευή κτιρίου Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών (Μυτιλήνη)». Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Hellenic Universities 1», πού αφορά 
δανειακή σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤEπ) και της Ελληνικής Κυβέρνησης 
και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 Η δημοπράτηση του  έργου προγραμματίζεται να γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 και η 
προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στόχος είναι η, άρτια εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και την εγκεκριμένη από 
την Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μελέτη εφαρμογής,   μέσα στην 
ορισμένη από τα Τεύχη Δημοπράτησης προθεσμία ολοκλήρωσης του.
 Για την ικανοποίηση των ως άνω περιγραφόμενων στόχων απαιτείται η προσαρμογή - επικαιροποίηση της 
εγκεκριμένης από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου μελέτης εφαρμογής των στατικών στο Νέο 
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ – 2016), καθώς και η προσαρμογή της μελέτης Ενεργειακής 
Απόδοσης  στο νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ-2017). Επίσης, απαιτείται και η 
επικαιροποίηση των αντίστοιχων Τευχών Δημοπράτησης του εν λόγω έργου και η ενημέρωση ή/και 
αναθεώρηση της άδειας δόμησης.

2.2 Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την σύμπραξη των εταιρειών μελετών- μελετητών «
συμπράττοντα γραφεία μελετών – μελετητών : ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕiii , και 
ολοκληρώθηκε το 2015.
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Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του κτιρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη εμβαδού 5.695,05 m2 εντός οικοπέδου 25 στρεμμάτων σε θέση 
όμορη των υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, στην περιοχή Ακλειδιού μεταξύ 
της Μυτιλήνης και του αεροδρομίου της νήσου Λέσβου μετά των απαιτούμενων εργασιών διαμόρφωσης 
του περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 10.000 m2 περίπου με  οδό σύνδεσης των νέων κτιρίων 
με τα υφιστάμενα καθώς και 67 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης. Για το έργο έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 
119/2015  Άδεια Δόμησης από την υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου.
Για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του κτιριολογικού προγράμματος πρόκειται να κατασκευαστούν 
τρείς Πτέρυγες - Κτιριακοί Όγκοι, που συνοδεύονται μεταξύ τους με διαδρόμους γενικής κυκλοφορία
α) Τριώροφη επιμήκης Πτέρυγα στην οποία εντάσσονται τα γραφεία ΔΕΠ (Κτίριο 1). Κάθε όροφος 
αποτελείται από 25 περίπου γραφεία ενός ατόμου. Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα ο αριθμός 
των ατόμων πού χρησιμοποιούνται την πτέρυγα αυτή είναι περίπου 75 άτομα. 
β) Διώροφη επιμήκης Πτέρυγα στην οποία εντάσσονται τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια 
(Κτίριο 2).
Η πτέρυγα αυτή περιλαμβάνει 17 εργαστήρια ερευνητών και σπουδαστών της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών δυναμικότητας 15 ατόμων το καθένα, 2 εργαστήρια Η/Υ δυναμικότητας 40 ατόμων, 1  μεγάλη 
αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας 20 ατόμων και ένα μικρό κυλικείο όπου μπορούν να καθίσουν 10 
περίπου άτομα. 
γ) Μονώροφη επιμήκης (ισόγεια) Πτέρυγα της Βιβλιοθήκης (Κτίριο 3) στην οποία θα 
περιλαμβάνονται τα βιβλιοστάσια, τα αναγνωστήρια καθώς και οι λοιποί ειδικοί χώροι (γραφεία 
προσωπικού, χώρος παραλαβής – ελέγχου – ταξινόμησης κλπ. βιβλίων και περιοδικών, χώρος OPAC κλπ).

Η Μονώροφη Πτέρυγα Βιβλιοθήκης θα είναι η μόνη που θα διαθέτει υπόγειο για την ένταξη σ’ αυτό των 
απαραίτητων χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων, των βοηθητικών χώρων γενικής χρήσης, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Κτιριολογικού Προγράμματος, καθώς και βοηθητικών χώρων για την αποκλειστική χρήση 
της βιβλιοθήκης. Για την πτέρυγα αυτή το κτιριολογικό και η μελέτη υπολογίζουν την μέγιστη ταυτόχρονη 
κίνηση στο χώρο των αποθηκών του υπογείου 20 ατόμων. Τα 2 αναγνωστήρια της Πτέρυγας έχουν 
δυναμικότητα 90 ατόμων, ενώ για το χώρο των βιβλιοστασίων υπολογίζεται δυναμικότητα 50 ατόμων. Στα 
γραφεία της βιβλιοθήκης  υπολογίζονται συνολικά  20 θέσεις εργασίας. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σύμφωνα με τα κτιριολογικό πρόγραμμα, ο συνολικός αριθμός των 
ατόμων πού θα φιλοξενούνται στο τρία αυτά κτίρια είναι περίπου 620 άτομα.
Ο Διάδρομος γενικής κυκλοφορίας, που θα συνδέει τις Πτέρυγες μεταξύ τους σ’ όλα τα επίπεδα, θα 
περιλαμβάνει και την Γενική Είσοδο στο Συγκρότημα, καθώς και τον κόμβο κατακόρυφης επικοινωνίας 
(κλιμακοστάσιο και δύο ανελκυστήρες) του συνόλου.
Ο Φέρων Οργανισμός του κτιρίου προβλέπεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με όσα 
περιγράφονται στην στατική Μεταλλικές κατασκευές προβλέπονται για τις πέργκολες, το κυλικείο και την 
είσοδο της Βιβλιοθήκης.
Οι εξωτερικοί τοίχοι πλήρωσης προβλέπονται από οπτοπλινθοδομές. Τα εξωτερικά κουφώματα από 
θερμοδιακοπτόμενες διατομές αλουμινίου.
Οι προσόψεις θα φέρουν εξωτερικά επαρκή θερμομόνωση και επένδυση από ελαφρά κυψελωτά 
(honeycomb) πανέλλα αλουμινίου, τα οποία θα φέρουν επιφάνεια λεπτού πάχους τσιμεντοκονιάματος με 
τελική ορατή εντύπωση ανεπίχριστου σκυροδέματος με σκοτίες.
Τα εσωτερικά διαχωριστικά προβλέπονται από τοιχώματα ξηρής δόμησης γυψοσανίδας με σκελετό 
μεταλλικό γαλβανισμένο. 
Τα δάπεδα προβλέπονται από κεραμικά πλακίδια για τους χώρους της Βιβλιοθήκης, τους εκπαιδευτικούς 
χώρους, τους χώρους των κοινοχρήστων διαδρόμων και τους χώρους υγιεινής. Στους χώρους γραφείων 
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προβλέπονται πλαστικά δάπεδα. Στους χώρους εργαστηρίων προβλέπονται ψευδοδάπεδα. Αντιστατικά 
δάπεδα προβλέπονται στους χώρους χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Μεταλλικά συστήματα περσίδων θα χρησιμοποιηθούν για την σκίαση των ανοιγμάτων σ’ όσες 
περιπτώσεις απαιτηθεί από την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης και την Βιοκλιματική Προσέγγιση του 
συνόλου.
Επενδύσεις πλακιδίων πορσελάνης προβλέπονται στους τοίχους των υγρών χώρων.
Για τη λειτουργία του συγκροτήματος σε όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουν προβλεφθεί όλες οι 
απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις. Το συγκρότημα έχει τη δυνατότητα της εν μέρει συνέχισης της 
λειτουργίας του ακόμη και σε περίπτωση διακοπής παροχών, ηλεκτρικού ρεύματος κτλ, ενώ οι 
εγκαταστάσεις του ελέγχονται στην πλειοψηφία τους από κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και 
ελέγχου, τόσο ως προς την διαρκή ετοιμότητα, όσο και ως προς την ελαχιστοποίηση του κόστους 
λειτουργίας και κατανάλωσης ενέργειας.
Το συγκρότημα συνδέεται στις εγκαταστάσεις υποδομής της πανεπιστημιούπολης στο λόφο του 
Πανεπιστημίου και στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του κτιριακού Συγκροτήματος, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες 
παλαιότερες κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, απαιτούνται  εργασίες Διαμόρφωσης 
σημαντικού τμήματος του οικοπεδικού χώρου του Πανεπιστημίου.
Η διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία, ώστε να διευκολύνει τη λειτουργική χρήση των 
νέων υπό ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων από όλους τους χρήστες αυτών (φοιτητές, διδακτικό 
προσωπικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό κλπ.), καθώς και την πρόσβαση αυτών από τις 
υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά και από τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο Βαρειάς.

 Διαμόρφωση οικοπέδου με τις αναγκαίες εργασίες (χωματουργικές, τοίχους αντιστήριξης, 
πλατώματα, πεζοδρόμους κλπ)

 Οδοποιϊα που θα συνδέει τις υπό ανέγερση κτιριακές εγκαταστάσεις με τις υφιστάμενες, καθώς 
και την βοηθητική είσοδο του οικοπέδου από τον πιο πάνω αναφερθέντα αγροτικό δρόμο.

 Χώρους στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των χρηστών
 Τις κατάλληλες κηπευτικές εργασίες (φυτεύσεις υψηλού και χαμηλού πρασίνου κλπ)
 Η/Μ εγκαταστάσεις για τον φωτισμό, την ύδρευση και την άρδευση των πιο πάνω.

Όσον αφορά τα υλικά της Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος Χώρου
Για τα αναλημματικά τοιχώματα και τις πλάκες επί εδάφους θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα.
Για τις επιχώσεις  κάτω από πλάκες εδάφους δεν θα χρησιμοποιηθούν υλικά προερχόμενα από 
εκχωματισμούς του οικοπέδου, διότι κρίνονται από γεωτεχνικής πλευράς ακατάλληλα. Αντίθετα θα 
χρησιμοποιηθούν προσκομιζόμενα υλικά από καθαρές και υγιείς γαίες ή/και αδρανή, όπως καθορίστηκαν  
από την στατική μελέτη.
Για τα προβλεπόμενα δάπεδα θα χρησιμοποιηθούν διάφορα υλικά όπως: κτενιστό τσιμεντοκονίαμα, 
πλακοστρώσεις από βοτσαλόπλακες, μαρμάρινες πλάκες και κυβόλιθοι. Εξωτερικές κλίμακες επί εδάφους 
και κερκίδες προβλέπονται από εμφανές σκυρόδεμα.

3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου  έχουν ολοκληρωθεί, εγκριθεί και έχει εκδοθεί 
και η Άδεια Δόμησης από τον Σεπτέμβριο του 2015 (η οποία ισχύει μέχρι 16/09/2019). Το έργο είναι 
έτοιμο για δημοπράτηση.
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Με την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 (ΦΕΚ 1561 Β΄/02-06-2016) απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε ο  Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016).
Με  την ΔΝΣ/2693/ΦΝ429/6-2-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία 
τροποποιείται η ΓΔΤΥ/οικ.3328/12-5-2016 απόφαση έγκρισης του ΚΤΣ 2016, το Πανεπιστήμιο μπορεί να 
προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου, με τις υφιστάμενες μελέτες, όμως θα πρέπει να προβλέψει 
στην προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης, ότι η προσαρμογή των μελετών, ώστε να λαμβάνουν υπόψη 
τον ΚΤΣ 2016, θα γίνει από τον ανάδοχο της κατασκευής του έργου.

Το Πανεπιστήμιο θεωρεί  ότι η προαναφερόμενη διαδικασία σε συνδυασμό με τα όσα ορίζονται στο 
Ν.4412/2016 σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων Συμβάσεων έργων, θα δημιουργήσει 
διαδικαστικά και νομικά προβλήματα στην ομαλή εκτέλεση του έργου, τα οποία μπορεί να 
καθυστερήσουν,  ή ακόμη και να ματαιώσουν την υλοποίηση του έργου.  
Ως εκ τούτου και με αποκλειστικό στόχο την ασφαλέστερη εκτέλεση του έργου αποφασίστηκε να 
επικαιροποιηθεί – προσαρμοστεί η μελέτη  εφαρμογής των στατικών του έργου με τον  ΚΤΣ – 2016, πριν 
την δημοπράτηση του έργου. 

Με την υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2367/17-11-2017) εγκρίθηκε ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, ενώ με 
την υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365 (ΦΕΚ Β’ 4003/17-11-2017) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, εγκρίθηκαν προς εφαρμογή οι Τεχνικές Οδηγίες  του ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των 
Κτιρίων. 
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραπάνω αποφάσεις, κτίρια για τα οποία δεν έχει εκδοθεί η Άδεια 
Δόμησης υποχρεούται να μελετηθούν σύμφωνα με το Νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης.

Όπως έχει προαναφερθεί για το έργο της κατασκευής  του Κτιρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη 
Μυτιλήνη έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 119/18-9-2015 Άδεια Δόμησης η οποία ισχύει για 4 χρόνια, ήτοι μέχρι 
16-9-2019.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 περίπτωση α. του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α’/25-11-2011)  η άδεια δόμησης 
αναθεωρείται για παράταση της ισχύος  μέχρι 4 έτη και σύμφωνα με τις διατάξεις πού ισχύουν κατά το 
χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο 
φέρων οργανισμός.
Από τον χρονοπρογραμματισμό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όσον αφορά τη δημοπράτηση και την 
ανάθεση του έργου της ανέγερσης του κτιρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, διαφαίνεται ότι μέχρι 
τις 16-9-2019 δεν θα έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
Για το λόγο αυτό στη φάση της αναθεώρησης θα απαιτηθεί από τη Δ/νση Δόμησης του Δήμου Λέσβου η 
μελέτη ΚΕΝΑΚ του έργου να έχει εκπονηθεί σύμφωνα  με τον  Νέο Κανονισμό.
Ως εκ τούτου και προς αποφυγή οποιασδήποτε καθυστέρησης κατά την διαδικασία αναθεώρησης της 
Άδειας Δόμησης του έργου, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να αναθέσει την επικαιροποίηση – προσαρμογή 
της μελέτης  Ενεργειακής Απόδοσης εφαρμογής με το νέο ΚΕΝΑΚ.

Σε συνέχεια των παραπάνω και λόγω έκδοσης του νέου Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών 
για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ Β/1746/19-5-2017), με σκοπό την ομαλή δημοπράτηση του έργου 
απαιτείται να γίνει και η επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης.
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4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής των στατικών, της μελέτης 
ενεργειακής απόδοσης και των τευχών δημοπράτησης του έργου « Ανέγερση του κτιρίου της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών στη Μυτιλήνη».
Ο Ανάδοχος της μελέτης θα αναλάβει να επικαιροποιήσει -  προσαρμόσει τη μελέτη εφαρμογής των 
στατικών στις απαιτήσεις του Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ – 2016). 
Ο Ανάδοχος της επικαιροποίησης θα πρέπει να διατηρήσει τα γεωμετρικά δεδομένα όλων των δομικών 
στοιχείων που αποτελούν τον φέροντα οργανισμό των διαφόρων στατικώς ανεξάρτητων κατασκευών 
που αποτελούν το νέο συγκρότημα σχολής Κοινωνικών Επιστημών και τον περιβάλλοντα αυτό χώρο. 
Δηλαδή θα πρέπει να επαναλάβει υπολογιστικά τις διαστασιολογήσεις όλων των κρίσιμων διατομών εκ 
των οποίων πηγάζουν οι οπλισμοί των πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων του φέροντος 
οργανισμού, καθώς και των όποιων δευτερευόντων αρχιτεκτονικών στοιχείων λαμβάνοντας υπ’ όψιν της 
ηυξημένες επικαλύψεις και την κατηγορία σκυροδέματος που ορίζει το νέος Κ.Τ.Σ. ‘ 16. Επιπροσθέτως, 
λόγω της αναμενόμενης αύξησης των ποσοτήτων του χάλυβα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναθεωρήσει όλα 
τα σχέδια τυπικών και ειδικών λεπτομερειών όπλισης όλων των διατομών, καθώς και τα σχετικά 
αναπτύγματα οπλισμού σε πλάκες, δοκούς, στύλους και τοιχώματα. 
Επίσης ο Ανάδοχος της επικαιροποίησης της μελέτης θα πρέπει να  εκπονήσει εκ νέου τη Μελέτη 
Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΦΕΚ Β’ 2367/17-11-
2017) 
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εμπίπτει και η επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης και ειδικότερα 
του Τιμολογίου και του Προϋπολογισμού του Έργου λόγω των πιθανών αυξομειώσεων ποσοτήτων ή και 
αλλαγών τιμών μονάδας ή περιγραφής των επί μέρους εργασιών, πού επιφέρουν οι ως άνω 
αναφερόμενες επικαιροποίησεις/προσαρμογές καθώς και ο νέος κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων 
Εργασιών  για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων (ΦΕΚ Β’ 1746/19-5-2017).
Τέλος ο Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες από τη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου 
ενέργειες, με σκοπό την ενημέρωση ή/και την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 119/2015 Άδειας Δόμησης του 
έργου.

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στον Ανάδοχο της παρούσας σύμβασης θα διατεθούν η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης 
του έργου, τα οποία έχουν εγκριθεί και παραληφθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

6.1 Απαιτούμενα πτυχία
Η συγκεκριμένη σύμβαση, βάσει του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στην κατηγορία των δημοσίων συμβάσεων 
μελετών και παροχής λοιπών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Με βάση το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών που περιγράφεται παραπάνω απαιτούνται οι 
εξής κατηγορίες πτυχίων: 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων), 08 (Στατικές μελέτες) και 09 
(Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες)
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες 
κτιριακών έργων), 08 (Στατικές μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών 
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έργων) και 09 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες). Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

6.2 Ισχύουσες διατάξεις - Κανονισμοί - Προδιαγραφές
Η εκπόνηση της μελέτης  διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις - κανονισμούς και προδιαγραφές:

 Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και Ν. 
4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 Την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (Β΄2519) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, ως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 Το Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις προδιαγραφές των μελετών.
 Την εγκύκλιο 37/11.09.1995/ΥΠΕΧΩΔΕ «Εκπόνηση μελετών Δημοσίων Έργων», όπως αυτή 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 38/15.11.2005 ΥΠΕΧΩΔΕ.

6.3 Παραδοτέα Αναδόχου Σύμβασης 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τις εξής παρακάτω μελέτες του έργου «Επικαιροποίηση 
της μελέτης εφαρμογής Στατικών και Ενεργειακής Απόδοσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)»  σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής  σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται από ΠΔ 696/74. 

 Μελέτη Στατικών σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 
1561/02-06-2016), διατηρώντας τα γεωμετρικά δεδομένα όλων των δομικών στοιχείων που 
αποτελούν τον φέροντα οργανισμό των διαφόρων στατικώς ανεξάρτητων κατασκευών που 
αποτελούν το νέο συγκρότημα σχολής Κοινωνικών Επιστημών και τον περιβάλλοντα αυτό χώρο. Σε 
όσες περιπτώσεις  όμως  δεν είναι αυτό εφικτό, ο ανάδοχος  θα πρέπει να μεριμνήσει να 
προσαρμόσει και τις λοιπές μελέτες του έργου στα νέα δεδομένα και να υποβάλει τα αντίστοιχα 
παραδοτέα. 

 Πλήρη μελέτη ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο 
νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ Β’ 2367/17-11-2017) και τις Τεχνικές 
Οδηγίες  του ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (ΦΕΚ Β’ 4003/17-11-2017).

2. Επίσης ο Ανάδοχος θα παραδώσει Τεύχος Τιμολογίου  και το Τεύχος Προϋπολογισμού  για το σύνολο 
της μελέτης του εν λόγω  έργου, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τον νέο Κανονισμό Περιγραφικών 
Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ Β/1746/19-5-2017) .
3. Υποχρέωση του αναδόχου είναι επίσης η ενημέρωση ή/και την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 119/2015 
Άδειας Δόμησης του έργου.

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ΠΕΝΤΕ  (5) μήνες
από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε    ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) μήνες, 
αφαιρουμένων των χρόνων εγκρίσεων (έγκριση μελέτης, ενημέρωση ή/και αναθεώρηση άδειας δόμησης
και έγκριση τευχών δημοπράτησης).
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Ο καθαρός χρόνος αναλύεται ως εξής :
• Επικαιροποίηση μελέτης στατικών και μελέτης ενεργειακής απόδοσης: 3 μήνες
• Επικαιροποίηση  τευχών δημοπράτησης: 1 μήνας
Ως έναρξη των προθεσμιών της σύμβασης ορίζεται κατ΄ αρχάς η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού 
συμφωνητικού. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του 
ιδιωτικού συμφωνητικού, άλλο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης (άρθρο 184 Ν. 4412/16).  

Β. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Παρόχου είναι σύνθετο και απαιτούνται πτυχία στις εξής 

κατηγορίες: 
 Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατ. 6)
 Στατικές Μελέτες (κατ. 8)
 Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες (κατ.9)

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η προεκτίμηση της αμοιβής διενεργείται βάσει της Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών που αναφέρεται στην «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 2519Β/ 20-7-2017) με δεδομένο ότι στη παρούσα 
χρονική στιγμή, ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 τκ είναι = 1,211.
Η παραπάνω προεκτίμηση της αμοιβής προσαυξάνεται κατά 15% για απρόβλεπτες δαπάνες όπως ορίζεται 
στην παρ. 8.α. του άρθρου 53 του Ν.4412/16.
Ειδικότερα η προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ.8 «Αμοιβή για συμπλήρωση ή 
επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης»», βάσει του οποίου:
Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ των προς ανάθεση μελετών στις περιπτώσεις εκείνες πού απαιτείται 
συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή μερική τροποποίηση παλιότερων μελέτων, υπολογίζεται ως ποσοστό 
της προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου νέας μελέτης.
Το ποσοστό αυτό ανάλογα με το βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50% της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου.
Για την ένταξη σε διακήρυξη εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών απαιτείται γνωμοδότηση του 
αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
Ως εκ τούτου 
2.1 Προεκτίμηση αμοιβής επικαιροποίησης μελέτης εφαρμογής στατικών 
Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ 8 απαιτείται υπολογισμός τους σταδίου εφαρμογής της μελέτης στατικών του 
κτιρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών , ως να ήταν νέα μελέτη.
Βάσει του άρθρου ΟΙΚ.2  
Για την ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (08)
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Το κτίριο εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πίνακα Ιγ, στη:
 κατηγορία ΙV (κ=3,70 & μ=35,00) 
και σύμφωνα με τον Πίνακα Ιβ, συγκεκριμένα στην υποκατηγορία :
 ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΑο=9,75 € - ΣΒν = 1,71 – Σστ = 0,27)
Εφαρμόζεται ανάλογα ο τύπος της παρ. 1 του Άρθρου ΟΙΚ.2.1. του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
μελετών, κατ΄ εφαρμογή υπ’ Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών

2.3.1. Για το κτίριο έχουμε τα εξής :

Μελέτη Κατηγορί
α Κτιρίου

Εμβαδό
ν (m²) κ μ ΤΑο Σστ ΣΒν τκ Μερικό 

Σύνολο (€)

Κύρια Αμοιβή ΙV 5.695,10 3,7
0

3
5 9,75 0,2

7
1,7
1 1,211 172.251,19

Προσαύξηση 
λόγω 
Αντισεισμικού

– 80% επί της κύριας αμοιβής 137.800,95

Η  συνολική αμοιβή της στατικής μελέτης για το κτίριο είναι: 310.052,14€.
Σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.5 η αμοιβή για την εκπόνηση του σταδίου  της Μελέτης Εφαρμογής (χωρίς 
τεύχη δημοπράτησης)  των στατικών αντιστοιχεί στο 40% του συνόλου της αμοιβής.
Επομένως η αμοιβή  για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του κτιρίου είναι:
 40% * 310.052,14 = 124.020,86 ευρώ
Το ποσοστό του άρθρου ΓΕΝ.4 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών, κατ΄ εφαρμογή υπ’ 
Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται σε 26%
Συνεπώς η αμοιβή επικαιροποίησης του σταδίου της μελέτης εφαρμογής των στατικών του κτιρίου είναι : 
32.245,42 ευρώ

2.2 Προεκτίμηση αμοιβής επικαιροποίησης μελέτης εφαρμογής ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
 
Η αμοιβή εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης εκ νέου  του εν λόγω  κτιρίου σύμφωνα με Άρθρο ΟΙΚ.1 
του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών, κατ΄ εφαρμογή υπ’ Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για κτίριο εμβαδού Ε = 5695,06 m2, ανέρχεται στις 
472.086,60 ευρώ.
Η αμοιβή εκπόνησης της μελέτης η/μ εγκαταστάσεων εκ νέου του εν λόγω κτιρίου σύμφωνα με το Άρθρο 
ΟΙΚ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών, κατ΄ εφαρμογή υπ’ Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 
466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για το ίδιο κτίριο ανέρχεται στις 315.617,72 
ευρώ.
Η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κατά την αρχική μελέτη είχε οριστεί σε 
ποσοστό 20% επί της συνολικής αμοιβής για την αρχιτεκτονική μελέτη και τις μελέτες των Η/Μ 
εγκαταστάσεων, προφανώς χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες αμοιβές του περ. χώρου στον 
υπολογισμό αυτό. Άρα αντίστοιχα θα υπολογιστεί για την αμοιβή της επικαιροποίησης
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Επομένως αναλυτικά έχουμε τα εξής ποσά, για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών  :
Από τις αμοιβές της αρχιτεκτονικής μελέτης (06) για το κτίριο :
472.086,60 * 0,20 =  94.417,32€
Από τις αμοιβές της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων (09) για το κτίριο :
283.739,48 €  * 0,20  = 63.123,54€
Η συνολική αμοιβή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, προκύπτει ότι είναι :
94.417,32 + 63.123,54 = 157.540,86 Ευρώ

Η αμοιβή επικαιροποίησης της μελέτης ενεργειακής απόδοσης ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.8 του 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών, κατ΄ εφαρμογή υπ’ Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε ποσοστό 9% της συνολικής αμοιβής της μελέτης 
ενεργειακής απόδοσης
Αρά  0,09 * 157.540,86 =  14.178,68 ευρώ.

2.3 Προεκτίμηση αμοιβής επικαιροποίησης τευχών δημοπρατησης 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης σε περίπτωση εκπόνησης νέας μελέτης 
σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.7 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών ανέρχεται σε ποσοστό 
8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κύριων κατηγοριών μελετών (06, 07, 08 & 09), για τις 
οποίες θα συνταχθούν τεύχη δημοπράτησης και θα είναι ως τα Πρότυπα της ΓΓΔΕ, όπως κάθε φορά 
ισχύουν.
Η αμοιβή αυτή επιμερίζεται αναλογικά στους Μελετητές των κύριων κατηγοριών του έργου (06, 08 & 09) 
και η αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο ΓΕΝ.7 παρ. 2 του 
Κανονισμού. Τα ποσοστά έχουν ως εξής, για όλες τις κατηγορίες μελετών :
1. Τεύχη Τεχνικών Περιγραφών : 10%
2. Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών : 30%
3. Ανάλυση τιμών : 25% (Υπολογίζεται Μόνο για την Μελέτη των Η/Μ)
4. Τιμολόγιο Μελέτης : 13%
5. Τιμολόγιο Προσφοράς : 1%
6. Τεύχη Ειδικής, Γενικής και Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων : 10%
7. Προϋπολογισμός Μελέτης : 5%
8. Προϋπολογισμός Προσφοράς : 1%
9. Διακήρυξη Δημοπρασίας : 5%
Προκύπτει λοιπόν ότι η αμοιβή για τη σύνταξη  των τευχών δημοπράτησης σε περίπτωση εκπόνησης νέας 
μελέτης για το εν λόγω κτίριο με συνολικό εμβαδό Εκτ. = 5695,06 m2 και Επερ.χωρου = 10.000 m2 , θα ήταν ίση 
με  74.159,35 ευρώ.
Η επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης αφορά την επικαιροποίηση μόνο του τιμολογίου της 
μελέτης και του προϋπολογισμού αυτής. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.8 του Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών, κατ΄ εφαρμογή υπ’ Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε ποσοστό 37% της συνολικής αμοιβής της σύνταξης των τευχών 
δημορπάτησης
Αρά η αμοιβή επικαιροποίησης των τευχών είναι:
 0,37 * (0,13 + 0,05)* 79.159,35 =  4.939,01 ευρώ.
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2. Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης 

Η αμοιβή (χωρίς ΦΠΑ) του έργου : «Επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής
Στατικών και Ενεργειακής Απόδοσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ως προς τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (2016) και
τον ΚΕΝΑΚ 2017, επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης και ενημέρωση ή /και 
αναθεώρηση  της Άδειας Δόμησης του εν λόγω έργου», ανέρχεται σε: 51.363,11 € 

Σύμφωνα με την περίπτωση α. της παραγράφου 8. του άρθρου 53 του ν.4412/2016 στην 
εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπεριλαμβάνεται και ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες 
δαπάνες,
Άρα 0,15*51.363,11 = 7.704,47 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες

Η συνολική αμοιβή  έργου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα είναι:
51.363,10 + 7.704,47 = 59.067,58 ευρώ (πενήντα εννέα χιλιάδες εξήντα επτά ευρώ και
πενήντα οκτώ λεπτά)
και οι απαιτούμενες πιστώσεις (μαζί με το ΦΠΑ 24 %) ανέρχονται σε :
73.243,80 € (εβδομήντα τρείς χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία ευρώ μία χιλιάδες και ογδόντα  λεπτά)

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τον κωδικό 2018ΣΜ54600010 του  Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του Ιδρύματος 

3. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 

Οι κατηγορίες μελετητικών πτυχίων καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3316/05.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΜΟΙΒΗ
Κατηγορία (06): Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (06) – 
Επικαιροποίηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης

7.089,34 + 1.063,40 (απρόβλεπα) = 
8.152,74

Κατηγορια (08): Στατικές μελέτες – Επικαιροποίηση μελέτης 
στατικών και επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης

37.184,43 + 5.577,67(απρόβλεπα)=     
                        42.762,10

Κατηγορία (09): Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές 
μελέτες – Επικαιροποίηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης 

7.089,34 + 1.063,40 (απρόβλεπα) = 
8.152,74
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-

Η αναθέτουσα αρχή συνέταξε ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με βάση την τυποποιημένη υπεύθυνη 
δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του ιδρύματος  www.aegean.gr, 
η οποία ανταποκρίνεται στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται με 
βάση τα έγγραφα της σύμβασης που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του 
αρχείου ως αρχείο PDF, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

http://Ŀ�/




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σε ευρώ)

(Παρατήρηση: Η Προσφερόμενη Τιμή ανά κατηγορία μελέτης στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη προς τα άνω μονάδα  ΕΥΡΩ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής Στατικών και Ενεργειακής 
Απόδοσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» 
ως προς το νέο Κανονισμό τεχνολογίας Σκυροδέματος (2016) και τον ΚΕΝΑΚ 2017 
αντίστοιχα, επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης  και ενημέρωση ή/και αναθεώρηση 
της Άδειας Δόμησης του εν λόγω έργου»

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ  Έκπτωσης επί 
τοις εκατό (Ολογράφως)

Προσφερόμενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ  
Έκπτωσης % 
(Αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.
για μελέτη κατηγορίας 8 32.245,42 €

Β. για μελέτη Ενεργ. Απόδοσης 
κτιρίων

14.178,68 €

Γ. για Τεύχη Δημοπράτησης 4.939,01 €

Δ. Σύνολο (Σ1) 51.363,11 €

Ε. για Απρόβλεπτες Δαπάνες   
(=Σ1*15%) 7.704,47 € 

ΣΤ. ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 59.067,58 € 

Ζ.
Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του 
συνόλου της προεκτιμώμενης 
αμοιβής
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(ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

1. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία Έκδοσης: ..........

Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη

 Εγγύηση μας υπ΄ αριθμ. …………………………………………………………………….. ποσού ολογράφως: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(αρ
ιθμητικώς:…………………………)  ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ολογράφως: …………………………………….…………………..…………………………………………………………………………………… 
(αριθμητικώς:…………………………………..………) ευρώ.
υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
……………………………………………………………………………………………………………………………, 
ΑΦΜ:…….………………..(διεύθυνση).........................ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
...................................................................................., ΑΦΜ: ………………………….., 
(διεύθυνση)……………………………………………………………………………………………………… ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. 
β) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….
γ) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. κ.ο.κ.
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ………………………….. (τίτλος σύμβασης) σύμφωνα με την ΑΠ: --------/--.--
.2018 διακήρυξη με τίτλο: «Επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής Στατικών και Ενεργειακής Απόδοσης 
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ως προς τον νέο 
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (2016) και τον ΚΕΝΑΚ 2017 αντίστοιχα, επικαιροποίηση των τευχών 
δημοπράτησης και ενημέρωση ή /και αναθεώρηση  της Άδειας Δόμησης του εν λόγω έργου».
  
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της από την Υπηρεσια.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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i  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ 
πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 119 παρ. 5 περ.  α' & ε', αντίστοιχα, του ν. 
4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.

ii  Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8 περ. ε’ του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο 
συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στη διακήρυξη κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ιδίου νόμου (συμπληρώνεται 
κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή).
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