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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ                        Αγ. Παρασκευή  29/12/2021 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432                                     Αρ. πρωτ.: 20973_29.12.21 
Τ.Κ. 153 42 Αγ. Παρασκευή 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Απόλλων Σμυρναίος 
Τηλ.: 210 6075575 
e-mail: asmyrnaios@ert.gr     

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει  ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό  μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ.Η.ΔΗ.Σ)  για την επιλογή 
αναδόχου εκπόνηση της μελέτης  «Εκπόνηση Μελέτης για την τεκμηρίωση της 
δυνατότητας υπαγωγής σε ΠΠΔ των κατασκευών κεραιών ξηράς για την επίγεια 
ψηφιακή ευρυεκπομπή τηλεόρασης», με προεκτιμώμενη αμοιβή 26.887,58  ευρώ 
μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

2. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 185981 
3. CPV: 71313440-1  Υπηρεσίες εκτίμησης περιβαντολογικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για 

κατασκευαστικά έργα. 
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

-Του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ν.4782/2021 ). 
-Την Α.Δ.Σ. 925/20-01-2016 της ΕΡΤ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο 
σχέδιο του Κανονισμού Κατασκευής - Εκτέλεσης Έργων και Εκπόνησης Μελετών . 
-Τους όρους της διακήρυξης. 
-Την Α.Δ.Σ 3793/09.02.2021, Πρακτικό 253, Θ.340   «Τροποποίηση  Α.Δ.Σ 
2873/20.09.2019 (πρακτικό 203,Θ2ο :Κανονισμός αρμοδιοτήτων  των καταστατικών 
οργάνων της ΕΡΤ Α.Ε. για την έγκριση δαπανών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και εκτέλεσης 
έργων  του Ν.4412/2016). » 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14  διακήρυξης, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια  Έργα»  και 
υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 

6. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 25/01/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ. , όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της 
διακήρυξης.   

7. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 
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8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής 

9. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, Τεύχη Δημοπράτησης, προσφέρεται 
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν  στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://company.ert.gr (Διαγωνισμοί). 

10. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:  
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της 
Διακήρυξης (κατηγορία μελέτης 27, Περιβαντολογικές μελέτες)  και που είναι 
εγκατεστημένα σε:  
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) 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.  
 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις 
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες 
αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης .  
-Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .  
-Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 
4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων 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. 
 

11. Κριτήρια επιλογής  
Καταλληλόλητα 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 για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές 
προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019,  ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ 
κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας . 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. Εφαρμόζονται τα άρθρα 75 και 77 του  ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα. 
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12. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό πεντακοσίων τριάντα 
επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (537,75 ευρώ)  με λήξη 24/02/2023. 

13. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται ενενήντα (90) ημέρες  από την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

14. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-Α.Ε. του 2022 ΑΤΕ-
16-03908/01.01.2022, ΔΕΣΜ-16-03732/01.01.2022). Προκαταβολή δε θα 
χορηγηθεί. 

15. Την υπ’ αρ.πρωτ. 3577/15.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΜΔΝ46ΜΓΨ7-ΖΦΘ) Απόφαση 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009860879 2021-12-28)  

16. Η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ, πρωτ.  
20960 / 29.12.21 (ΑΔΑ673Ν465Θ1Ε-3ΦΓ) απόφαση του Δ.ΔΟΗΜΕ. 

17. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  της 
ΕΡΤ Α.Ε. 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
-Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου        
-Γ.Δ.Τ.Υ 
-ΔΟΥ 
-ΔΟΗΜΕ 
 

Θεωρήθηκε 

Ο Δ/ντής Δομικών & Η/Μ Έργων 

 
Π. Αθανασόπουλος 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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