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ΘΕΜΑ:  Έγκριση των υπ’ αρ. 4 και 5/2021 πρακτικών της τριμελούς επιτροπής διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος της με αριθ. 

3020/13.07.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008911408 2021-07-13) για την επιλογή 

αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου 

έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια - Building 

ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings", BENEFIT.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του 

α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’), όπως ισχύει.  

β) Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.  

γ) Ο ν. 4674/2020 (Α’256) και ειδικά το άρθρο 144 που αφορά σε Θέματα Μητρώων 

συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) 

δ) Τα  άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης 
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δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 

ε) Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα του άρθρου 59 αυτού «Άρση περιορισμών 

συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

στ) Ο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της 

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

ζ) Ο 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. 

η) Ο 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». γ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 

112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

θ) Η  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). 

ι) Η 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», 

κ) Ο ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

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

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

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

μ) Το Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» (Α’ 112) 

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

ο) Το Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  

κλπ  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, 

ΑΔΑ: 6Υ6Υ46ΜΤΛ6-Η9Χ



  
 

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών» 

3 
 

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. 

π) Η  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). 

ρ). Η 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», 

σ) Η εγκύκλιος 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.) 

τ) Η εγκύκλιος 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)». 

υ). Η εγκύκλιος υπ’αριθμ.30208/04.02.2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

(ΑΔΑ: ΨΒ6Α465ΧΘΞ-Ω9Π) με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών 

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) 

2) Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'). 

3) Το Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ  2 Α΄) σε συνέχεια του Π.Δ. 1/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ  1 Α΄). 

4) 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». 

5) Την 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). 

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

7) Την με αρ.53976/13.05.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

για την έγκριση ένταξης στο ΠΔΕ 2021 ΣΑΕ 439/6, του έργου BENEFIT με Ενάριθμο  

2018ΣΕ43960002, (ΑΔΑ:6ΓΜΑ46ΜΤΛΡ-5ΜΑ). 

8) Το με αρ. 1846/23.04.2021 σχετικό πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 21REQ008557078 2021-05-05. 

9) Την υπ’ αρ. 2006/15.07.2021 απόφαση της  με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την για την εκπόνηση της 

μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ: 

581/Υ.Ο.Δ.Δ./26-7-2021 και ΑΔΑ: 65ΚΟ46ΜΤΛ6-ΕΓΑ. 

10) Την υπ’ αρ. 3020/13.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008911408 2021-07-13) διακήρυξη για την 

επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του 

συγχρηματοδοτούμενου έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε 

δημόσιο κτήρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public 

buildings", BENEFIT.  

11) Την με αριθ. πρωτ. 3431/03.08.2021 προσφορά των μηχανικών ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ. 

12) Την με αριθ. πρωτ. 3435/03.08.2021 προσφορά των μηχανικών ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΩΜΑ. 

13) Την υπ’ αρ. 3435/08.09.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως με θέμα «Έγκριση 

των υπ’ αρ. 1/03.08.2021 και 2/19.08.2021 πρακτικών της τριμελούς επιτροπής 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης 

του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη 

σε δημόσιο κτήρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public 

buildings", BENEFIT (υπ’ αρ. 3020/13.07.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC008911408 

2021-07-13)» 

14) Την υπ’ αρ. 4151/27.09.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως με θέμα «Έγκριση 

του υπ’ αρ. 3/16.09.2021 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο 
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πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή 

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

Demonstration for public buildings", BENEFIT (υπ’ αρ. 3020/13.07.2021 διακήρυξη με 

ΑΔΑΜ: 21PROC008911408 2021-07-13)» 

15) Την υπ’ αρ. 4185/28.09.2021 πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

16) Την  υπ’ αρ. 4768/30.10.2021 πρόσκληση για προσκόμιση συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών κατακύρωσης 

17) Τους με αρ. πρωτ. 4483/08.10.2021 και 4909/29.10.2021 φακέλους δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος. 

18) Τα υπ. αρ. 4 και 5/2021 Πρακτικά της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού, που επισυνάπτονται ως παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας απόφασης.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει στο σύνολό τους τα υπ. αρ. 4 και 5/2021 Πρακτικά της ως άνω Επιτροπής, 

τα οποία επισυνάπτονται ως παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ως άνω διενεργηθέντος συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με το κριτήριο αξιολόγησης της διακήρυξης, που είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής στην οικονομική 

ένωση μελετητών ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΜ16222)– ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ (ΑΜ 

18776), της οποίας η οικονομική προσφορά είχε μέση τεκμαρτή έκπτωση σε ποσοστό 30% 

και ανήλθε στο συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και 

εννέα λεπτών του ευρώ (28.145,09€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσό 

τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών του 

ευρώ (34.899,91€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

3. Κατά της παρούσας υφίσταται δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6 της ως άνω διακήρυξης και στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                     ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
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Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ αν υπάρξει πρόβλημα στην 
αποστολή): 
1. ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  

email: sarrop.k@gmail.com και tsoukalasthomas@gmail.com   

2. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 

email: ppaleoho@otenet.gr και roibatala@gmail.com    
 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

 Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
Αθλητισμού 

 Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
 Μέλη της επιτροπής διαγωνισμού 
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