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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ζωγράφου, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 168/2013 απόφασης του Δ.Σ.,  ανακοινώνει  – προσκαλεί  
υποψήφιους μελετητές – ομάδα μελετητών, κατόχους μελετητικών πτυχίων Α’ ή Β’ τάξης στις αντίστοιχες κατηγορίες  
μελετών  για  την  απ’  ευθείας  ανάθεση  των  μελετών  (παρ.  3  του  άρθρου  209  του  Ν.3463/06)  κατόπιν  συλλογής  
προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, για το έργο :

Ανάπλαση Πλατείας Σωτ. Ζωγράφου (εμβαδόν περίπου 1.600 τ.μ.)
• Οριστική Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη (Κατηγορία Μελέτης 07)
• Οριστική Πολεοδομική και Ρυμοτομική μελέτη (Κατηγορία Μελέτης 02)
• Οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων (Κατηγορία Μελέτης 09)

Προεκτιμώμενες αμοιβές :
Πλατεία Σωτ. Ζωγράφου

• Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη (Κατηγορία Μελέτης 07) 2.000,00
• Πολεοδομική και Ρυμοτομική μελέτη (Κατηγορία Μελέτης 02) 1.000,00
• Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων (Κατηγορία Μελέτης 09) 2.900,00

Μερικό Σύνολο: 5.900,00 ευρώ
(ΦΠΑ 23%) : 1.357,00 ευρώ

Τελικό Σύνολο : 7.257,00 ευρώ

Ο μελετητής υποχρεούται να συντάξει και αναλυτική προμέτρηση υλικών με άρθρα σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 
τιμολόγια δημοσίων έργων για όλες τις κατηγορίες μελετών. Οι παραπάνω μελέτες θα κατατεθούν σε 3 αντίγραφα σε 
έντυπη μορφή καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραπάνω μελέτες, έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αττική με κωδικό MIS 376186 (ΑΔΑ : Β49Η46ΨΧΨΤ-ΓΑΠ). Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο των πιο 
πάνω μελετών. Ισχύουσα Νομοθεσία εκπόνησης των μελετών είναι ο Ν.3316/05 και τα σχετικά Π.Δ περί εκπόνησης  
μελετών του Δημοσίου. Προθεσμία εκπόνησης & παράδοσης των μελετών ορίζεται ο ένας (1) μήνας από την υπογραφή 
της σύμβασης.

Οι προσφορές πρέπει :
I. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
II. Να είναι  δακτυλογραφημένες και  να μη φέρουν ξύσματα, παράτυπες διορθώσεις,  σβησίματα,  διαγραφές, 

προσθήκες, κλπ., θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και  μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε 
αρμόδια επιτροπή διενέργειας κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα 
επιβεβαιώνει  ότι  αυτές  έγιναν  πριν  την  αποσφράγιση  της  προσφοράς.  Η προσφορά απορρίπτεται  όταν 
υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της υπηρεσίας.

III. Να υποβληθούν σε ένα (1) αντίγραφο, σε έντυπη μορφή και κάθε σελίδα θα είναι μονογραμμένη από τον  
υποψήφιο ανάδοχο ή τον οριζόμενο κοινό εκπρόσωπο, 

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς των υποψήφιων αναδόχων, πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις παρακάτω 
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :

Α.             ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
Ο φάκελος Δικαιολογητικών πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Α.1 Επιστολή υποβολής προσφοράς, την οποία υπογράφει ο υποψήφιος. Στην επιστολή αυτή πρέπει να δηλώνει ρητά 

ότι αποδέχεται την υλοποίηση του έργου.
Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 
- τον διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο – μελετητή, ή 
- τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, ή
- τους  νομίμους  εκπροσώπους  όλων  των  κοινοπρακτούντων  ή  συμπραττόντων  φυσικών  και  νομικών 

προσώπων ή τον ορισθέντα κατά τα κατωτέρω κοινό εκπρόσωπο
και συνοδεύεται από: 
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(β) Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της σύμπραξης περί ορισμού: (i) Κοινού Εκπροσώπου και (ii) Αναπληρωτή 
Κοινού Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου,

(γ) Δήλωση περί αποδοχής του διορισμού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του. 
(δ)  Δήλωση του κοινού εκπροσώπου  περί κατανομής της αμοιβής των συμπραττόντων γραφείων. Η δήλωση 

δεν απαιτείται σε περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας. 
Α2. Επικυρωμένα αντίγραφα μελετητικών πτυχίων κάθε κατηγορίας σε ισχύ 
Α.3 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται  

τα στοιχεία της πρόσκλησης, τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της και θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς του:
i. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για

Συμμετοχή σε  εγκληματική οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται  στο άρθρο 2 παρ.  1  της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-29.1.1998 σελ. 1),
Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-
25.6.1997) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των Ε.Κ (ΕΕ L 358-
31.12.1998, σελ. 2),
Απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48),
Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L 
166/28.6.1991,  σελ.77  Οδηγίας),  η  οποία τροποποιήθηκε  από την  Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό 
Δίκαιο με το ν. 2331/95 (ΦΕΚ Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄305),
Κάποιο  από  τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του 
δραστηριότητας, για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία.

ii. Δεν τελεί σε πτώχευση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
iii. Δεν τελεί υπό εκκαθάριση οιασδήποτε μορφής καθώς και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης,  

οιασδήποτε μορφής,
iv. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
v. Είναι  εγγεγραμμένος  στο  οικείο  Επιμελητήριο  για  το  ειδικό επάγγελμά τους,  που αφορά στην παρούσα 

πρόσκληση,
vi. Αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  που 

προβλέπονται στην παρούσα.
vii. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Α.4 Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόμενος, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα 
διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την 
υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά 
την τελευταία πενταετία.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, για την κατηγορία 07 ή την κατηγορία 02 :
o Τουλάχιστον δυο μελέτες υπαιθρίων,  διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων (π.χ. πλατειών,  πεζόδρομων, 

πάρκων, κλπ.).
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών για την κατηγορία μελέτης 09 :
o Τουλάχιστον  δυο  μελέτες  Η/Μ  εγκαταστάσεων  υπαιθρίων  διαμορφώσεων  κοινοχρήστων  χώρων  (π.χ. 

πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, κλπ.)
Η πιο πάνω Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα, θα πρέπει να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις του φορέα 
εκτέλεσης του Έργου ή από Συμβάσεις του υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου με τον φορέα εκτέλεσης του  
έργου.

Α.5. Για την συμμετοχή στην διαδικασία  απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 118,00 
ευρώ (που καλύπτει ποσοστό 2% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής χωρίς ΦΠΑ) η οποία συνιστάται είτε α) 
σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ η  Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα η σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος της Ε.Ε είτε β) σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού στο ΤΠΔ
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 210 ημερολογιακών 
ημερών, από την ημερομηνία 10-5-2013 (λήξη υποβολής προσφορών).

Β.             ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Α. Αντίληψη του υποψηφίου αναδόχου για το έργο
Β. Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 
Γ. Ομάδα Έργου
Δ. Πληρότητα Παραδοτέων Έργου 
Ε. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου.
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Γ.             ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς, ολογράφως και αριθμητικώς για  
κάθε κατηγορία μελέτης.. 

Κατάθεση κλειστών φακέλων προσφορών (εσωκλείονται φάκελος δικαιολογητικών, φάκελος τεχνικής προσφοράς 
& κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς με ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία μελέτης) μέχρι την Παρασκευή 10-5-
2013 και ώρα  14:00 μ.μ. στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ζωγράφου, Γ. Ζωγράφου 7, Ζωγράφου. Πληροφορίες 
δίνονται μέχρι και την Τετάρτη 8-5-2013, στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Ζωγράφου, 3ος όροφος, υπεύθυνος κ. 
Ηλίας Αλευράς Π.Μ. ΜΔΕ, Τηλ: 210-7490161.

Ο Αντιδήμαρχος 
Υποδομών, Προγραμμάτων & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διαφάνειας

Άγης Παπακωνσταντίνου
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