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ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ  

 
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
  ανοικτή διαδικασία  

για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση: 
 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: 
 
 

Εκτιμώμενης αξίας  4.151.450,21 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%) 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας  
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Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 

 
12.1 Η  εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν με βάση την παρούσα 

ανέρχεται σε 3.609.956,70 €  (χωρίς ΦΠΑ) και 541.493,51  € για απρόβλεπτες δαπάνες.3 
 

Πρόκειται να συναφθεί μία σύμβαση ανά μία από τις πέντε (5) Γεωγραφικές ενότητες σύμφωνα με τον 
Πίνακα της παραγράφου 5 του  Τεύχους Προεκτιμώμενων Αμοιβών που συνοδεύει την παρούσα και  
περιλαμβάνει4 τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών ανά 
Γεωγραφική Ενότητα:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α)Σε περίπτωση αύξησης του αντικειμένου της σύμβασης οι αμοιβές για τις μελέτες και τις υπηρεσίες 
υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.4412/2016. 
β)Η ΕΡΤ Α.Ε. δύναται να αυξήσει τα σημεία μελέτης με επιπλέον θέσεις εκπομπής. Για αυτές θα 
ισχύσουν οι προεκτιμώμενες της αρχικής σύμβασης και ο χρόνος του έργου θα προσαρμοσθεί 
αντίστοιχα. 
γ)Σε περίπτωση που μελέτες ή/και υπηρεσίες οι οποίες συνυπολογίζονται στο συνολικό ποσό αμοιβών 
ανά θέση εκπομπής (όπως προκύπτουν από το Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών), αποδειχθούν μη 
απαραίτητες για την πλήρη αδειοδότηση της θέσης, ή σε περίπτωση που η αδειοδότηση μίας ολόκληρης 
θέσης δεν απαιτηθεί, ιδίως εξ αιτίας μεταβολής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ή λόγω αλλαγής 
των αναγκών της  ΕΡΤ ΑΕ,  το ποσό αμοιβής που αναλογεί είτε στις επιμέρους ενέργειες είτε στο σύνολο 
των ενεργειών για την μη αδειοδοτούμενη θέση θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό αμοιβής ανά θέση. 
Η ματαίωση της εκτέλεσης θα γνωστοποιείται εγκαίρως στον Ανάδοχο. 
δ)Σε περίπτωση που από την προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι και την παράδοση του τελικού 
αντικειμένου επέλθουν αλλαγές στη νομοθεσία η οποία διέπει την αδειοδότηση των κατασκευών 
κεραιών και των συναφών με αυτήν ενεργειών και μελετών, τότε ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε 
κοστολόγηση των νέων εργασιών με υποβολή σχετικού συγκριτικού πίνακα προς έγκριση από την ΕΡΤ 
ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.4412/2016 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΣΥΝΟΛΑ

ΚΑΤ.16 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

209.264,85 € 245.706,75 € 279.940,05 € 227.485,80 € 216.442,80 € 1.178.840,25 €

ΚΑΤ.6 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ

156.258,45 € 182.761,65 € 210.369,15 € 169.510,05 € 160.123,50 € 879.022,80 €

ΚΑΤ.27 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

122.577,30 € 141.902,55 € 162.332,10 € 134.724,60 € 128.098,80 € 689.635,35 €

ΚΑΤ.8 
ΣΤΑΤΙΚΕΣ

83.926,80 € 97.178,40 € 115.951,50 € 90.552,60 € 84.478,95 € 472.088,25 €

ΚΑΤ.9 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

64.601,55 € 82.270,35 € 96.626,25 € 76.196,70 € 70.675,20 € 390.370,05 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 636.628,95 € 749.819,70 € 865.219,05 € 698.469,75 € 659.819,25 € 3.609.956,70 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 95.494,34 € 112.472,96 € 129.782,86 € 104.770,46 € 98.972,89 € 541.493,51 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
15% - ΑΝΕΥ ΦΠΑ

732.123,29 € 862.292,66 € 995.001,91 € 803.240,21 € 758.792,14 € 4.151.450,21 €
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ε) Κατά τα άλλα για τις αυξομειώσεις του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου εφαρμόζονται τα 
άρθρα 132 και 186 του ν. 4412/2016 

 
Για κάθε τμήμα (Γεωγραφική ενότητα) αντιστοιχεί ένας διακριτός συστημικός αριθμός διαγωνισμού 
στο ΕΣΗΔΗΣ, ως εξής : 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
  ΤΜΗΜΑ Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 

1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1  

2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2  

3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3  

4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4  

5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5  

 

Οικονομικές προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες Γεωγραφικές Ενότητες, ανά 
Γεωγραφική Ενότητα και για το σύνολο των θέσεων και εργασιών που περιλαμβάνονται σε 
αυτήν.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη : 

- τη συνθετη δομη του αντικειμενου και  
- το γεγονος οτι καθε μια απο τις προβλεπομενες ενεργειες συνδεεται αμεσα με τις υπολοιπες 

ειτε ως διαδικασια ειτε γιατι κανει χρηση μελετων και λοιπων στοιχειων που περιλαμβανονται 
σε αυτες, δηλαδη υπαρχει διαρκης διαδοχη υπηρεσιων-μελετων εξαρτωμενων μεταξυ τους οι 
οποιες ειναι αδυνατον να διαχωρισθουν σε δυο διαφορετικες και ανεξαρτητες μεταξυ τους 
φασεις-αναθεσεις 
 

είναι απαραίτητο το σύνολο των ενεργειών-μελετών-διαδικασιών ανά Γεωγραφική Ενότητα 
να γίνεται από τον ίδιο Ανάδοχο. Διάσπαση του αντικειμένου θα οδηγούσε σε καθυστερήσεις και 
πιθανώς σε αδιέξοδα. 
 
Η ολοκλήρωση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη μίας σύμβασης με 
έναν (1) οικονομικό φορέα ανά τμήμα (Γεωγραφική ενότητα) 
 
Ο μέγιστος αριθμός των Γεωγραφικών Ενοτήτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν 
προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2). Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των (Γεωγραφικών 
Ενοτήτων), τμημάτων, που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα 
είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο 
αριθμό είναι τα ακόλουθα, με σειρά εφαρμογής: 
α) Κριτήριο του μοναδικού προσφέροντος: με το εν λόγω κριτήριο ανατίθενται, κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα, το τμήμα/τμήματα, στο οποίο/-α, ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός που υπέβαλε 
προσφορά σύμφωνη με τους όρους της παρούσας. Η ανάθεση τμημάτων στον ανάδοχο, κατ’ εφαρμογή 
του εν λόγω κριτηρίου, δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν και άλλων τμημάτων. 
β) Εφόσον ένας προσφέρων είναι μειοδότης σε περισσότερες των δύο γεωγραφικών ενοτήτων, τότε 
ανατίθενται σε αυτόν οι γεωγραφικές ενότητες στις οποίες έχει προσφέρει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
έκπτωση  
γ) Κατά την υποβολή οικονομικών προσφορών, οι προσφέροντες καταθέτουν δήλωση στην οποία 
δηλώνουν με σειρά προτεραιότητας τις Γεωγραφικές Ενότητες που επιθυμούν να τους ανατεθούν σε 
περίπτωση που προσφέρουν την ίδια έκπτωση με άλλους για την ίδια Γεωγραφική Ενότητα. 
 
Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό ή κρίνονται 
κατάλληλοι δυνάμει των άρθρ. 18 και 19 της παρούσας, δεν επαρκούν αριθμητικά για τον 
επιμερισμό των Γεωγραφικών Ενοτήτων όπως περιγράφεται παραπάνω, τότε σε έναν 
οικονομικό φορέα δύναται να ανατεθούν περισσότερες των δύο (2) Γεωγραφικών Ενοτήτων. 
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Συγκεκριμένα, εφόσον υποβληθεί μόνο μία αποδεκτή οικονομική προσφορά, στον 
προσφέροντα αυτήν μπορούν να ανατεθούν μέχρι πέντε (5) Γεωγραφικές Ενότητες ενώ εάν 
υποβληθούν μόνο δύο αποδεκτές οικονομικές προσφορές στους προσφέροντες μπορούν να 
ανατεθούν μέχρι τρεις (3) Γεωγραφικές Ενότητες κατ’ εφαρμογή το κριτηρίου της 
μεγαλύτερης προσφερόμενης έκπτωσης (ανωτέρω στοιχείο [β]). Σε αυτήν την περίπτωση ο 
Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση εξασφάλισης κατάλληλης και επαρκούς 
στελέχωσης για την άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συνόλου των συμβάσεων που θα 
του ανατεθούν.  
 
Σε περίπτωση που οικονομικοί φορείς προσφέρουν ίδια προσφερόμενη έκπτωση για μία 
Γεωγραφική Ενότητα, τότε η επιλογή γίνεται με βάση την προτίμηση (ανωτέρω στοιχείο [γ]), 
άλλως κατόπιν κλήρωσης. 
 
Η μελέτη έχει ενταχθεί  ----------------------- και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από --------------------------
---5 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις6, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 
4 παρ. 3 του Ν 4013/20117, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

 
12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 
οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, 
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  
  
Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα 
τεχνικά στοιχεία του έργου και η οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη  συνολική αμοιβή τους 
για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δημόσιας 
σύμβασης. Τεκμαιρεται σχετικα οτι ο αναδοχος ελαβε υποψη, κατα τη μελετη του Φακελου δημοσιας 
συμβασης, την πιθανοτητα να μην αντιστοιχουν οι ποσοτητες μοναδων φυσικου αντικειμενου, που 
αναφερονται στο τευχος της προεκτιμωμενης αμοιβης, στις τελικες ποσοτητες που θα απαιτηθουν για 
την εκπονηση της μελετης και διαμορφωσε αναλογα την οικονομικη του προσφορα. Εφοσον 
προκυψουν διαφορες, εφαρμοζεται το αρθρο 186 του ν. 4412/2016. 

   

12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου 
ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η αναθετουσα αρχη διατηρει το δικαιωμα να ορισει, κατα την υπογραφη του  συμφωνητικου, 
μεταγενεστερο χρονο εναρξης των προθεσμιων της συμβασης. Ο μεταγενεστερος χρονος μπορει να 
αφορα στο συνολο των θεσεων της Γεωγραφικης Ενοτητας η σε συγκεκριμενες θεσεις της 
Γεωγραφικης Ενοτητας. 
Κατα την υπογραφη του συμφωνητικου μπορει να οριζεται οτι ο χρονος εναρξης των προθεσμιων για 
συγκεκριμενες θεσεις θα οριζεται μεταγενεστερα της αρχικης συμβασης με εγγραφη εντολη προς τον 
Αναδοχο. 
 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι έξι (26)  
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  δεκαπέντε (15) μήνες. 

 

Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους  των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 
4412/20168. 
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Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής 9 

 
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της 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/ κατηγορίες 
μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας10. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του 
Παραρτηματος XI του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
 
 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια11 

Δεν απαιτείται. 
 
 
19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα12 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού σωρευτικά τα κάτωθι:  
 
(Α) Απαιτήσεις στελέχωσης:  
Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία, πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους ως εξής: 
 

Α/Α Κατηγορία Μελέτης Βασική Στελέχωση  
1  Για την κατηγορία Μελετών 

06  
τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας  

2  Για την κατηγορία Μελετών 
08 

τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας  

3  Για την κατηγορία Μελετών 
09 

τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας  

4  Για την κατηγορία Μελετών 
16  

τουλάχιστον έναν (1) μελετητή  

5  Για την κατηγορία Μελετών 
27  

τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας ή  
τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας για την 
Γεωγραφική Ενότητα 1 

 
 Σε περίπτωση ένωσης ανά κατηγορία μελέτης, κάθε απαίτηση ανά κατηγορία μελέτης πρέπει να 
ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.  
 
(Β) Ικανοποιητικό επίπεδο Εμπειρίας, ως εξής:  
Κάθε προσφέρων θα πρέπει να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων 
ετών: 
-10 διεκπεραιωμένες υπηρεσίες πρόσκτησης και 
-15 διεκπεραιωμένες αδειοδοτήσεις (οι οποίες θα περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές ή/και 
ραδιοεκπομπών και πολεοδομικές, τουλάχιστον τρεις σε κάθε είδος), 
 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω  υπηρεσίες πρόσκτησης και αδειοδότησης θα πρέπει να είχαν στόχο την 
αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ξηράς, λόγω των ειδικών προδιαγραφών που τίθενται κατά τη 
συγκεκριμένη διαδικασία 

 

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης13 
Δεν απαιτείται. 
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19.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.  

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις 
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που οριζονται στην περιπτωση στ΄ του Μερους ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι14 για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 
 

Η εκτελεση των ......15 γινεται υποχρεωτικα απο τον προσφεροντα η, αν η προσφορα υποβαλλεται απο 
ενωση οικονομικων φορεων, απο εναν απο τους συμμετεχοντες στην ενωση αυτη. 

 
 

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά Γεωγραφική Ενότητα 16. 
 

 

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 17 

 

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής: 

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών 18   για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

1 στην κατηγορία μελέτης 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) 

2 στην κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες) 

3 στην κατηγορία μελέτης 09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές Μελέτες) 

4 στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) 

5 στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) 

 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
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(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, υποβάλλουν 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. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος19. 

 
22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυεται ως ακολουθως 20:  
Δεν απαιτειται. 
 
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυεται ως ακολουθως  21: 
(i) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(Α):  
(α) Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα: από το Πτυχίο Μελετητή ή Εταιρίας 
Μελετών, το οποίο αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, και συγκεκριμένα:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (β)  Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των 
μελών από τα οποία θα προκύπτει ότι πληρούνται, κατ’ αντιστοιχία, οι απαιτήσεις για τους μελετητές 
και τα γραφεία μελετών της Ελλάδας. 
 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5

  ΚΑΤ.16 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Γ' Γ' Γ' Γ' Γ'

  ΚΑΤ.6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ Γ' Γ' Γ' Γ' Γ'

  ΚΑΤ.27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Β' Γ' Γ' Γ' Γ'

  ΚΑΤ.8 ΣΤΑΤΙΚΕΣ Γ' Γ' Γ' Γ' Γ'

ΚΑΤ.9  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Γ' Γ' Γ' Γ' Γ'

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
σύμφωνα με Εγκ.2 /2020 (ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.9/19-3-2020 | ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
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(ii) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(Β):  
Με την υποβολή κατ’ ελάχιστον του στοιχείου (α.ii) του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος XII (Αποδεικτικά 
μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ήτοι κατάλογο μελετών που 
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 5ετία, συνοδευόμενο από εγκριτικές αποφάσεις ή από σχετικές 
βεβαιώσεις της αρμόδιας για την έγκριση της μελέτης Υπηρεσίας ή από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία 
του Κυρίου του έργου.  0, 
66  
Η χρονική διάρκεια της τελευταίας 5ετίας θα μετράται από την έγκριση της μελέτης.  
Εξυπακούεται ότι μελέτες που έχουν συνταχθεί κατ’ εντολή υποψηφίων αναδόχων (εργολάβων) σε 
διαγωνισμούς με το σύστημα μελέτη-κατασκευή ή άλλο για την κατασκευή έργων δεν λαμβάνονται 
υπόψη. 

Ο καταλογος των εργων-μελετων πρεπει να συνταχθει συμφωνα με το ακολουθο Υποδειγμα:  
 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(από - έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπο-
λογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ημ/νία) 

1               

 
Οι  οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η διαθετουν πιστοποιητικο 
απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα πιστοποιησης, κατα 
την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν 
στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το 
πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 
83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 22.2.6 του παροντος αρθρου. 
 
22.2.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης22 
Δεν απαιτείται. 
 
22.2.5  Αν ο προσφερων επιθυμει να στηριχθει στις ικανοτητες αλλων φορεων, υποβαλλει στην 
αναθετουσα αρχη σχετικη δεσμευση των φορεων αυτων (π.χ. δηλωση, ιδιωτικο συμφωνητικο, κ.α.) οτι 
θα διαθεσουν στον προσφεροντα τους αναγκαιους πορους. 
 
22.2.6 Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν 
πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα 
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορουν, για την εκαστοτε συμβαση, να υποβαλλουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης 
εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο 
πιστοποιησης. 
Στα πιστοποιητικα αυτα αναφερονται τα δικαιολογητικα βασει των οποιων εγινε η εγγραφη των εν 
λογω οικονομικων φορεων στον επισημο καταλογο η η πιστοποιηση και η καταταξη στον εν λογω 
καταλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
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1  Κατά την έννοια της περ. 28 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.  
2  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου 

στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ 
προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη. 

3  Πρβλ. άρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016. 
4  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του 
ν. 4412/2016). 

5  Όταν προκειται για συγχρηματοδοτουμενη απο την Ε.Ε. μελετη, τουτο να αναγραφεται στη                                         
Διακηρυξη και ειδικοτερα να αναγραφεται ο τιτλος της Πραξης και του Επιχειρησιακου 
Προγραμματος στο πλαισιο του οποιου ειναι ενταγμενη, καθως και τα ποσοστα 
συγχρηματοδοτησης της δαπανης της μελετης απο εθνικους και ενωσιακους πορους (με αναφορα 
στο διαρθρωτικο ταμειο). Επισης, η σχετικη συμπληρωση ακολουθει τη διακριτη ορολογια 
Συλλογικες Αποφασεις (ΣΑ) η ΚΑΕ, αναλογα την πηγη χρηματοδοτησης (ΠΔΕ η Τακτικος 
προϋπολογισμος). Για το ζητημα της αναληψης δαπανων δημοσιων επενδυσεων,  βλ. και αρθρο 5 
του π.δ 80/2016. 

6  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση. 
7   Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
8  Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη μη χορήγηση προκαταβολής, το σχετικό 

εδάφιο διαγράφεται. 
9  Όλα τα κριτήρια επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για 
την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 
σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται 
κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών 
φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας 
των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές 
αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της 
διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 
έως 19.3 εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να 
εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

10  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. 

11  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο. 

12  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο 
συγκεκριμένα, η αναθέτουσα αρχή περιγράφει, στο παρόν σημείο, τις απαιτήσεις τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, ανάλογα με την υπό ανάθεση μελέτη. Ειδικά ως προς την απαίτηση 
στελέχωσης της επιχείρησης, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει περιγραφικά τα επαγγελματικά 
προσόντα (εμπειρία, πτυχία, κλπ) των απαιτούμενων για τη συγκεκριμένη σύμβαση μελετητών. Για 
τον τρόπο απόδειξης της στελέχωσης, πρβλ. άρθρο 22.2.3 της παρούσας. 
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13  Προαιρετικη επιλογη. Η παρ. 19.4 τιθεται κατα διακριτικη ευχερεια της αναθετουσας αρχης και 

συμπληρωνεται εφοσον προβλεπεται συμφωνα με το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
Επαναλαμβανεται οτι ολες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το 
αντικειμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

14  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 
1 έβδομο εδάφιο του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.  

15  Προαιρετικη επιλογη συμπληρωσης του εδαφιου. Συμφωνα με το αρθρο 78 παρ. 2 του ν. 
4412/2016, στην περιπτωση συμβασεων υπηρεσιων, οι Αναθετουσες Αρχες μπορουν να απαιτουν 
την εκτελεση ορισμενων κρισιμων καθηκοντων απευθειας απο τον ιδιο τον προσφεροντα. 

16   Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6. του ν. 
4412/2016, στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών (πλήρους μελέτης ή 
επιμέρους σταδίων αυτής), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν την τιμή ή το κόστος 
ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης μόνο εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, και 
κατόπιν γνώμης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής: α) όταν δεν 
απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν των ήδη περιεχομένων στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, 
όπως κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις τοπογραφικών μελετών ή γεωτεχνικών ερευνών ή β) όταν 
περιέχονται στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης επαρκή τεχνικά στοιχεία, ιδίως εγκεκριμένες μελέτες 
προηγούμενων σταδίων και είναι σε ισχύ εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο. ή γ) όταν πρόκειται για μελέτη μικρού 
ή απλού έργου ή έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση ή  δ) όταν πρόκειται περί 
μελετών που, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, εκπονούνται σε ένα στάδιο και των οποίων η 
έγκριση δεν προϋποθέτει κανενός είδους αδειοδότηση ή θεσμοθετημένη διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης, όπως ιδίως των τοπογραφικών, κυκλοφοριακών και οικονομικών. 

17  Ως προς τον τροπο υποβολης των αποδεικτικων μεσων του παροντος αρθρου, τα οποια εχουν 
συνταχθει/ παραχθει απο τους ιδιους τους οικονομικους φορεις πρβλ. αρθρο 8 παρ. 3 της με αρ.  
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α. 

18 τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009  
19  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
20  Συμπληρώνονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα), κατα περιπτωση, με βάση 

το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ  του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. 
21   Για την απόδειξη της  τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος, όπως αυτή προσδιορίζεται στο 

άρθρο 19.3, η αναθέτουσα αρχή αναγράφει όσα εκ των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στα 
στοιχεία αιι,  β, γ, ε, στ και η του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 
απαιτούνται (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου). Ειδικά η στελέχωση των ημεδαπών μελετητικών 
επιχειρήσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) στο Μητρώο 
Μελετητών/ Γραφείων Μελετών. 

22  Εφοσον εχει αναφερθει σχετικη απαιτηση στο αρθρο 19.4, συμπληρωνεται αναλογως συμφωνα με 
το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. 


