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Χρηματοδότηση: Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2016 ΕΠ 08510095

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Ολοκλήρωση του κτιρίου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών και διαμόρφωση του γειτνιάζοντα περιβάλλοντα χώρου 
για την πρόσβαση στις νέες κτιριακές υποδομές του Ε.Α.Α.» 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.387.096,77 ευρώ 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Το έργο θα εκτελεσθεί στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που 
βρίσκονται στο Λόφο Κουφού στον Δήμο Πεντέλης.
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην αποπεράτωση του κτιρίου του Γεωδυναμικού 
Ινστιτούτου Αθηνών καθώς και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε αυτό 
να καταστεί προσβάσιμο και πλήρως λειτουργικό. Το έργο ανήκει στις Κατηγορίες 
Οικοδομικών Εργασιών CPV 45200000 και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών CPV 
45300000 με βάση το παράρτημα ΙΙ που αναφέρεται στην παραγρ. 1 υποπερίπτωση 6α 
του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 . H συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 

ΑΔΑ: Ψ7ΚΚ46ΜΤΛΡ-9ΑΒ





χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr., καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής: www.gsri.gov.gr /Ενημέρωση /Διαγωνισμοί 
Προμηθειών-Υπηρεσιών (https://gsri.gov.gr/category/diagonismoi/), όπου αναρτάται 
σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση 
στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Κάθε είδους επικοινωνία 
και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
Πληροφορίες: Ε. Ζαβός, τηλ. 213 1300054, Email e.zavos@gsrt.gr και Γ. Αθανασοπούλου 
τηλ. 213 1300058 Email g.athanasopoulou@gsrt.gr

4. Οι οικονομικοί φορείς ή νόμιμος εκπρόσωπος τους που θέλουν να συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό μπορούν να επισκεφτούν το κτίριο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στην 
Πεντέλη προκειμένου να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών, της υπάρχουσας 
κατάστασης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, των συνθηκών κατασκευής 
του έργου, καθώς και του αντικειμένου της εργολαβίας, κατόπιν συνεννόησης με τον 
Κύριο του Έργου (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών). Η επίσκεψη μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέχρι και την 29/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ (3 
μέρες πριν την λήξη υποβολής προσφορών). Για να προγραμματιστεί η επίσκεψη στον 
τόπο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. 
Αθ. Μαρούση στο τηλ. 2103490005, e-mail: amarous@noa.gr. 

5. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

6. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία 02/12/2022 και ώρα 10.00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» 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. Το σύστημα  υποβολής των προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016. Για την εφαρμογή 
του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 
4412/2016.  Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα   ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

7. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
02/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. 

 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
08/12/2022, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10.00 π.μ.

8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και σε έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικά  που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:g.athanasopoulou@gsrt.gr
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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 , 5, 6 και 7 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.
Ο 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 παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

10. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να 
ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του 
τελευταίου, ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στις κατηγορίες 
έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 9 της παρούσης. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016.

11. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 
στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, 
καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με 
βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για τα πάγια αυτά στοιχεία εφαρμόζονται τα οριζόμενα 
στις διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό 
διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 
71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου 
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 
παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του 
π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου 
εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.

12. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους στην βασική 
τους στελέχωση κατ’ ελάχιστον.
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Έναν (1) τεχνικό ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) με συμπληρωμένη τουλάχιστον 
τριετία/πενταετία  από την άσκηση του επαγγέλματος και επιπροσθέτως εμπειρία 
τουλάχιστον 9 ετών σε κατασκευή Οικοδομικών Έργων  ή 
Έναν (1) τεχνικό ΠΕ/ ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) με συμπληρωμένη τουλάχιστον 
τριετία/πενταετία  από την άσκηση του επαγγέλματος και επιπροσθέτως: εμπειρία 
τουλάχιστον 6 ετών σε κατασκευή Οικοδομικών Έργων ή 12/16 έτη απασχόληση σε 
επίβλεψη  Οικοδομικών Έργων ή τουλάχιστον 18 έτη απασχόληση σε μελέτη Οικοδομικών 
Έργων (αφορά μόνο τους τεχνικούς ΠΕ ή ισοδύναμου τίτλου) και δύο (2) τεχνικούς ΠΕ/ΤΕ 
(ή ισοδύναμου τίτλου) με συμπληρωμένη τουλάχιστον τριετία/πενταετία  από την άσκηση 
του επαγγέλματος και επιπροσθέτως: εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε κατασκευή 
Οικοδομικών Έργων ή τουλάχιστον 6/8 έτη απασχόληση σε επίβλεψη  Οικοδομικών 
Έργων ή τουλάχιστον 9 έτη απασχόληση σε μελέτη Οικοδομικών Έργων (αφορά μόνο 
τους τεχνικούς ΠΕ ή ισοδύναμου τίτλου)  ή 
Δύο (2) τεχνικούς ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) με συμπληρωμένη τουλάχιστον 
τριετία/πενταετία  από την άσκηση του επαγγέλματος και επιπροσθέτως: εμπειρία 
τουλάχιστον 6 ετών σε κατασκευή Οικοδομικών Έργων ή τουλάχιστον 12/16 έτη 
απασχόληση σε επίβλεψη  Οικοδομικών Έργων ή τουλάχιστον 18 έτη απασχόληση σε 
μελέτη Οικοδομικών Έργων (αφορά μόνο τους τεχνικούς ΠΕ ή ισοδύναμου τίτλου). 
και
Έναν (1) τεχνικό ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) με συμπληρωμένη τουλάχιστον 
τριετία/πενταετία  από την άσκηση του επαγγέλματος και επιπροσθέτως: εμπειρία 
τουλάχιστον 3 ετών σε κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων ή τουλάχιστον 6/8 έτη 
απασχόληση σε επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων ή τουλάχιστον 9 έτη 
απασχόληση σε μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (αφορά μόνο τους τεχνικούς ΠΕ ή 
ισοδύναμου τίτλου) ή
δύο (2) τεχνικούς ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) με συμπληρωμένη τουλάχιστον 
τριετία/πενταετία  από την άσκηση του επαγγέλματος. Οι  τεχνικοί ΤΕ ή ισοδύναμου 
τίτλου θα πρέπει επί πλέον να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε κατασκευή 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

13. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) Όσον αφορά τα 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. 

14. Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
/Προσωρινή δικαστική προστασία.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή 
εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να 
προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτημά του. 

15. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 27.741,94 € και ισχύος τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι 
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02/01/2024 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται στην «Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας».

16. Το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση του κτιρίου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και διαμόρφωση του γειτνιάζοντα περιβάλλοντα χώρου 
για την πρόσβαση στις νέες κτιριακές υποδομές του Ε.Α.Α.» είναι ενταγμένο στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ 
(αριθμ. εναρίθμου έργου 2016 ΕΠ 08510095)

17. Προκαταβολή θα χορηγηθεί έως 15% υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον 
ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

18. Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του έργου 
προβλέπεται  η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 5% επί 
της της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος 
παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου 
στη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.  

19. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

   

    
 Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

Αθανάσιος Κυριαζής

Εσωτερική Διανομή:

Συνημμένο: Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝΕΠ 103561/27-10-2022 Εισηγητικό Σημείωμα της 
Προϊσταμένης της Δ/νσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.

1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γραμμ.)
2. Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας (Γραμμ.)
3. Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας (Γραμμ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΔΑ: Ψ7ΚΚ46ΜΤΛΡ-9ΑΒ
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