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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  

και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αρ. 4836/07.10.2020 διακήρυξης  

(ΑΔΑ:ΩΙΕΚ46ΜΤΛ6-ΗΡΛ, ΑΔΑΜ:20PROC007473170 2020-10-14)  

κατόπιν άγονου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης  

 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 32 

παρ.2α. 
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2. Τον  ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.  

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), όπως 

ισχύουν. 

4. Τον ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών 

συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει. 

6. Τον 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 τις διατάξεις του άρθρου 1. 

7. Τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 

άλλες διατάξεις”,  ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».  

8. Τον 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». 

9. Την 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», όπως ισχύει. 

10. Τον ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204), όπως ισχύει.  

11. Το  άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

12. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 



 

 

 

  

 

 

 

 

3 

 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112). 

13. Τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει. 

14. Τον ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.  

15. Τον  ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, όπως ισχύει. 

16. Το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

17. 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. 

18. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145). 

19. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία». 

20. Τον 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).  

21. Τη με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως 

Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της 

σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής 

των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β 4203). 

22. Τη 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»,  

23. Τη με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
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λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. 

Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των 

κλειστών επαγγελμάτων». 

24. Τη με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση  Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για 

τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 

παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 

του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

25. Τη  με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των 

ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας 

τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 

(ΥΟΔΔ 441).  

26. Την εγκύκλιο 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 

αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

27. Την εγκύκλιο 6/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) 

με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) 

28. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 

6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. 

4412/2016 (Βιβλίο 1)». 

29. Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'), όπως ισχύει. 

30. Την υπ’ αρ. 2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός οργανωτικής 

δομής Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως 

υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του 

άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 

31. Την ΚΥΑ 3652/6-9-2019 (ΦΕΚΒ΄2243/10-6-2019) «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα 
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όργανα του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά την 

ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών».  

32. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

33. Τη με αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Γεωργίας 

Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΦΕΚ 221 Υ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020). 

34. Την 158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ.Β΄/16 Νοεμβρίου 2016) Απόφαση ‘Έγκριση “Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών’ της ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

35. Το με αρ. 3452/20.07.2020 σχετικό πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 20REQ007052801 2020-07-20. 

36. Τη με αρ.33276/27.03.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για 

την έγκριση ένταξης στο ΠΔΕ 2020 ΣΑΕ 439/6, του έργου BENEFIT με Ενάριθμο  

2018ΣΕ43960002, (ΑΔΑ:ΩΛΒΜ46ΜΤΛΡ-Ξ5Ψ). 

37. Το με αρ. 3711/04.08.2020  έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της  Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού προς το 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης 

της μελέτης: «Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 

Διοικητηρίου» 

38. Την από 04.08.2020 ηλεκτρονική απάντηση του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για 

την αλλαγή της διαδικασίας της δημοσιοποίησης των στοιχείων της σύμβασης από την 

οποία προκύπτει ότι αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση των συνοπτικών διαγωνισμών. 

39. Το με αρ. 3712/04.08.2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της  Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού με το οποίο 

διαβιβάζονται στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων τα τεύχη τεχνικών δεδομένων, συγγραφής 



 

 

 

  

 

 

 

 

6 

 

υποχρεώσεων, προεκτιμώμενων αμοιβών, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα 

σχετικά εισηγητικά για τη σύνταξη της παρούσας διακήρυξης. 

40. Την από 30-7-2020 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμήμα 

Μελετών για ανάθεση της μελέτης του θέματος με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την τιμή 

(Συνεδρίαση 8η , Πράξη 6η , 30-7-2020). 

41. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που 

ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά.  

42. Τις ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

43. Τη με αρ. 4836/07.10.2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ:ΩΙΕΚ46ΜΤΛ6-ΗΡΛ, 

ΑΔΑΜ:20PROC007473170 2020-10-14) καθώς και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του 

έργου με τα Παραρτήματά του, το τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων με τα Παραρτήματά 

του και το τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

44. Την με αρ. 5857/26.11.2020 απόφαση της υπηρεσιακής γραμματέως με την οποία 

ματαιώνεται ο ως άνω συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 106 του ν. 4412/16 καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής 

προσφοράς και αποφασίζεται  η προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του ν.4412/16, 

δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στην παράγραφο 2.α. του εν λόγω 

άρθρου . (ΑΔΑ 6ΨΝΠ46ΜΤΛ6-ΝΙΡ) 

45. Το γεγονός ότι επείγει η ανάθεση της μελέτης 

Προσκαλεί 

1. Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α του ν.4412/16, και χωρίς 

τροποποίηση των όρων της με αρ. 4836/07.10.2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 

(ΑΔΑ:ΩΙΕΚ46ΜΤΛ6-ΗΡΛ, ΑΔΑΜ:20PROC007473170 2020-10-14), εφεξής διακήρυξη,  για 
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την ανάθεση της  μελέτης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή 

απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: 

Demonstration for public buildings".Το έργο BENEFIT συγχρηματοδοτέιται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση & εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών 

2. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την  29.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην 

αίθουσα 125, 1ος όροφος του Διοικητηρίου 

3. Το αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης και τα ειδικότερα παραδοτέα αυτής 

περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 

της διακήρυξης. 

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 24.586,14 € € (χωρίς ΦΠΑ) και  

περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

i. 15.504,37 € για μελέτη κατηγορίας {9} – Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και 

ηλεκτρονικές μελέτες, 

ii. 4.770,58  € για μελέτη κατηγορίας {7} – Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες, 

iii. 1.104,30 € για μελέτη κατηγορίας {8} – Στατικές μελέτες, 

iv. και  3.206,89 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της διακήρυξης. 

6. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην 

Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 29.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συντάξουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης.  

8. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται και γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας, ήτοι μέχρι και 

29.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Ειδικότερα λόγω των έκτακτων συνθηκών και 

στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τον περιορισμό της μετάδοσής του, η 
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αυτοπρόσωπη υποβολή των προσφορών στο Τμήμα Γραμματείας, Γραφείο 210, 2ος 

όροφος,  πραγματοποιείται, μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας 

(2310379156) και ραντεβού και κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00. Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 

του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. 

9. Ειδικά για την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης η κατάθεση των προσφορών  

μπορεί να γίνει από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι τις 11.00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας, 

Γραφείο 210, 2ος όροφος. Λόγω των ιδιαίτερων επιδημιολογικών συνθηκών που 

επικρατούν αν η συνεδρίαση της επιτροπής δεν καταστεί δυνατή για λόγους ανωτέρας 

βίας, αναβάλλεται και ορίζεται νέα ημέρα και ώρα. Για το λόγο αυτό καλούνται οι 

υποψήφιοι προσφέροντες όπως αναφέρουν στον εξωτερικό φάκελο της προσφοράς 

τους τη διεύθυνση ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα 

Αρχή ενημερώνει ηλεκτρονικά τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την νέα ημέρα 

και ώρα. Οι προσφορές που έχουν περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή δεν 

αποσφραγίζονται, παραμένουν στο Τμήμα Γραμματείας και παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού την νέα ορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

10. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή που είχε 

συγκροτηθεί για τη διενέργεια  του συνοπτικού διαγωνισμού που ματαιώθηκε. Η 

συνεδρίαση είναι δυνητικά δημόσια εφόσον λόγω των περιορισμών που υφίστανται για 

υγειονομικούς λόγους  δεν υπάρχει αυξημένος αριθμός υποψήφιων αναδόχων. 

11. Η διακήρυξη, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), το έντυπο 

οικονομικής προσφοράς, το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν 

Παραρτήματά του, το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν 

Παραρτήματά του και  το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών είναι διαθέσιμα κάτω από 

την πρόσκληση στον ιστότοπο  της Αναθέτουσας Αρχής. (www.mathra.gr/Ανακοινώσεις) 

12. Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να 
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ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους εγγράφως είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση symvaseis@mathra.gr  μέχρι και πέντε ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 

23/12/2020. Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν την 

λήξη προθεσμίας παράδοσης των προσφορών και για την Παρούσα  έως την  24/12/2020, 

σύμφωνα και με το άρθρο 121 του ν.4412/16, όπως ισχύει.    

13. Η παρούσα καταχωρείται στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής www.mathra.gr και 

αποστέλλεται στους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν.4412/2016. 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

          ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

 Γενική Διεύθυνση 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού, 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

 Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής, Τμήμα 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για ανάρτηση στον ιστότοπο www.mathra.gr 

 Μέλη της Επιτροπής  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 

Αφροδίτη Ναλμπάντη 
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