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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

.   Ε   
 

 
Τπηρεςύεσ Σεχνικού υμβούλου  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
 
ΕΠ «Τποδομϋσ Μεταφορών, 
Περιβϊλλον και Αειφόροσ 
Ανϊπτυξη». 

 
 

 
 
ΕΝΑΡΙΘΜΟ 
 MIS 
CPV              

 
2021Ε27510024 
5074806 
71310000-4 
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ 
ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 

4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ ΦΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΣΙΜΗ  

 

1. Ο Δόμοσ Μεςςόνησ διακηρύςςει διαγωνιςμό με Ανοικτό Διαδικαςύα μϋςω ΕΗΔΗ με ςκοπό την 
επιλογό αναδόχου για: Τπηρεςίεσ τεχνικού ςυμβούλου έργου για την υλοποίηςη τησ πράξησ 
(υποέργο 1) «Δομική ενεργειακή και λειτουργική αποκατάςταςη του παλιού δημαρχείου 
Μεςςήνησ» 

 
Εκτιμώμενησ αξύασ 84.997,83 € (πλϋον Υ.Π.Α. 24%) 

 

2. Η ςύμβαςη ςυντύθεται από τισ ακόλουθεσ επιμϋρουσ κατηγορύεσ μελετών: 

α) κατηγορύα ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ (07), με προεκτιμώμενη αμοιβό: 30.240,00 € 

β) κατηγορύα ΣΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ (08), με προεκτιμώμενη αμοιβό: 22.680,00 € 

γ) κατηγορύα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ (09), με προεκτιμώμενη αμοιβό :20.991,16 € 

Απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ: 11.086,67 € 

 

3. Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr, http://www.messini.gr  την ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (εφόςον 
διαθϋτει) αναρτϊται ςχετικό ενημϋρωςη με αναφορϊ ςτον ςυςτημικό αριθμό διαγωνιςμού και  
διαςύνδεςη ςτον ανωτϋρω ψηφιακό χώρο του ΕΗΔΗ  Δημόςια Έργα. 

Η Αναλυτικό διακόρυξη ϋχει ςυνταχθεύ κατϊ το ςχετικό υπόδειγμα ΕΑΑΔΗΤ για ςύναψη Δημοςύων 
ςυμβϊςεων μελετών κϊτω των ορύων του Ν. 4412/2016 βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ τιμόσ. 

Πληροφορύεσ ςτο τηλϋφωνο +3027223-60181, email: vaggelopoulou@messini.gr, αρμόδιοσ 
υπϊλληλοσ για επικοινωνύα Βαςιλικό Αγγελοπούλου. 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 12561/2022 Ημερ.: 08/07/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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4. Οι προςφορϋσ ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςη τουσ 

ςτην ελληνικό γλώςςα. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ μϋςω 

τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ 

παραλαβόσ προςφορών ϋχουν οριςτεύ η 27η-07-2022, ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώ ωσ 

ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η 29η -07-2022, ημϋρα 

Παραςκευό και ώρα 10:00 π.μ.  

 
5. Η παρούςα Περύληψη Διακόρυξησ θα δημοςιευθεύ ςτον Ελληνικό Σύπο 
 
6. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται 
ςτην εκπόνηςη μελετών των κατηγοριών που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 12.1 και που εύναι 
εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,  
β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  
γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικϋσ 
ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  
δ) τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων.  

 
το βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ Δ, καθώσ και τισ λοιπϋσ διεθνεύσ ςυμφωνύεσ από τισ 
οπούεσ δεςμεύεται η Ένωςη, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ επιφυλϊςςουν για τα ϋργα, τα αγαθϊ, τισ 
υπηρεςύεσ και τουσ οικονομικούσ φορεύσ των χωρών που ϋχουν υπογρϊψει τισ εν λόγω ςυμφωνύεσ 
μεταχεύριςη εξύςου ευνοώκό με αυτόν που επιφυλϊςςουν για τα ϋργα, τα αγαθϊ, τισ υπηρεςύεσ και 
τουσ οικονομικούσ φορεύσ τησ Ένωςησ. 
 
Ο Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
 
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και 
των περιπτώςεων γ) και δ) τησ παρ. 1 του ϊρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται από τισ εν 
λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Η ϋνωςη 
των φυςικών ό νομικών προςώπων μπορεύ να αφορϊ ςτην ύδια ό ςε διαφορετικϋσ κατηγορύεσ 
μελετών.  
 
ε περύπτωςη ςυμμετοχόσ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων και αν η υπό ανϊθεςη υπηρεςύα ανόκει ςε 
περιςςότερεσ κατηγορύεσ, πρϋπει να καλύπτονται αθροιςτικϊ όλεσ οι κατηγορύεσ από όλα τα μϋλη τησ 
ϋνωςησ.  

 

7. Η ςυνολικό προθεςμύα  για την περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε δέκα 
τέςςερισ (14) μήνεσ από την υπογραφό του ςυμφωνητικού και δύναται να παρατεθεύ χωρύσ 
πρόςθετη αμοιβό μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ εργολαβύασ, με καταλυτικό ημερομηνύα την λόψη τησ 
πρϊξησ η οπούα ορύζεται ςτισ 31/12/2023 

 

8. Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ 
φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016 εγγύηςησ ςυμμετοχόσ, που 
ανϋρχεται ςτο ποςό των χιλίων εξακοςίων ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά 
(1.699,96 €).  
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9. Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ  δεν γύνονται δεκτϋσ. Οι προςφορϋσ ιςχύουν για δώδεκα (12) μήνεσ από 

την ημϋρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών. 

10. Η υπηρεςύα του τεχνικού ςυμβούλου ϋχει ενταχθεύ ςτο Ε.Π. «ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2014-2020 ςτον Άξονα Προτεραιότητασ 14 (Κωδικόσ MIS 
5074806) και η θετικό γνώμη τησ ΕΤΔ ΤΜΕΠΕΡΑΑ ό η τεκμαιρόμενη θετικό γνώμη για την διαδικαςύα 
ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ αποτελεύ όρο για τη χρηματοδότηςη τησ πρϊξησ. Η ςύμβαςη 
ςυγχρηματοδοτεύται από το Σαμεύο υνοχόσ (85%) και από Εθνικούσ Πόρουσ. Η δημόςια δαπϊνη 
εγγρϊφηκε ςτο ΠΔΕ με ΚΩΔ ΠΡΑΞΗ Α (Κωδικόσ Ενϊριθμου Πρϊξησ 2021Ε27510024). Τπόκειται 
ςτισ νόμιμεσ κρατόςεισ περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,07 % υπϋρ των λειτουργικών 
αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 3 του Ν 
4013/2011, καθώσ και τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,02% υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του Ο.Π.. 
Ε..Η.ΔΗ.., ςύμφωνα με το ϊρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016  
 
11. Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ» 
βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ τιμόσ. Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ, θα αξιολογηθούν οι Σεχνικϋσ και 
Οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων με βϊςη τα κριτόρια, του ϊρθρου 21 τησ αναλυτικόσ 
προκόρυξησ. 
 
 12. Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Προώςταμϋνη Αρχό τον Δόμο Μεςςόνησ. 
 

13. Σα τεύχη του διαγωνιςμού ϋχουν εγκριθεύ με την υπ. αρ. 257/2022 Απόφαςη τησ Οικονομικόσ 

Τπηρεςύασ του Δόμου Μεςςόνησ. 

Μεςςόνη, .....-07-2022 

Ο Δόμαρχοσ Μεςςόνησ 

 

Γεώργιοσ Αθαναςόπουλοσ 
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