
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016) 
 

1. Ο Δήμος Ζωγράφου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης 
της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ.10-12 και άρθρο 95, παρ.3 του 
Ν.4412/16», για την επιλογή αναδόχου και την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ – 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΔΩΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΛΙΣΙΩΝ 21 ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” με 
κωδικό ΟΠΣ 5021549». Η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
627.833,09 € προ ΦΠΑ 24%). Κωδικός ΝUTS: ΕL303, CPV: 71320000-7. 
 

2. Αναθέτουσα Αρχή:  Δήμος Ζωγράφου. 

 Ιστοσελίδα αναθέτουσας αρχής: https://www.zografou.gov.gr/. Προϊσταμένη Αρχή: 
Οικονομική Επιτροπή/Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου, που έχει έδρα στην οδό Γ.  
 

           

 
                                                     Ζωγράφου, 17.12.2020  
                                                     Αρ.πρωτ.:   24826 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 
ΜΕΛΕΤΗ: 

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΛΙΣΙΩΝ 21 ΩΣ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” με κωδικό ΟΠΣ 
5021549 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικοί πόροι 
μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» 
 
Προεκτιμώμενη αμοιβή:  
778.513,03 με Φ.Π.Α. 24% 

 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 
 
MIS: 
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
CPV: 

2018ΣΕ15510062 και  ΚΑΕ 

02.64.7341.03 
5021549 
24827/17.12.2020 
71320000-7 
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Ζωγράφου 7, 157 72, Ζωγράφου Αττικής. Διευθύνουσα Υπηρεσία:  Η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου. 
 

3. Περιγραφή της Σύμβασης :  
Οι προς ανάθεση Μελέτες αποτελούν το Υποέργο 1 της ενταχθείσας στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΛΙΣΙΩΝ 21 ΩΣ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» και κωδικό MIS 5021549.  
Δικαιούχος της Πράξης είναι ο Δήμος Ζωγράφου. 
Το αντικείμενο της Πράξης σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο αφορά στην 
αξιοποίηση, ανακαίνιση, διατήρηση και επανάχρηση του ιστορικού διατηρητέου μνημείου 
«Πολυκατοικία Πολυδωροπούλου», με σκοπό να επαναλειτουργήσει το κτίριο ως πολυχώρος 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η χρήση που περιγράφεται μέσω στοχευμένων και 
επιλεγμένων επεμβάσεων δε θα αλλοιώσει τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του 
κτιρίου, αντιθέτως αυτός θα αναδειχθεί μέσω της αποκατάστασης της μορφολογίας του 
κτιρίου (αρχιτεκτονική σύνθεση, εσωτερικός και εξωτερικός διάκοσμος) στην αρχική της 
μορφή. Στο κτίριο θα ενταχθούν νέες χρήσεις, για τη φιλοξενία παραστάσεων και άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου. 
Το αντικείμενο της Μελέτης συνίσταται στο σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών και 
υποστηρικτικών Μελετών για τον ακριβή και λεπτομερή σχεδιασμό του φυσικού αντικειμένου 
του κατασκευαστικού έργου - Υποέργου 2 της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΛΙΣΙΩΝ 21 ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», οι οποίες είναι οι ακόλουθες:  

• Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη (κατηγορία 07) 
• Στατική Μελέτη (κατηγορία 08) 
• Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (κατηγορία 09) 
• Γεωτεχνική Μελέτη (κατηγορία 21) 
• Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης και Συντήρησης του υφιστάμενου ζωγραφικού – πλαστικού 

διακόσμου του διατηρητέου κτιρίου. 
 
4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός διαγωνισμού : 94881), καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση 
https://www.zografou.gov.gr/prokiriksis .  

5. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Πέμπτη 07.01.2021, η αναθέτουσα αρχή 
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το 
αργότερο έως την Τρίτη 12.01.2021. 

 
 

6. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται 
η 18.01.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται Η 
20.01.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. 
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7. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό 778.513,03€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές για τις 
παρακάτω επιμέρους κατηγορίες μελέτης: 

 231.823,33€ για μελέτη κατηγορίας 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες) 

 149.854,92€ για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες) 

 148.383,45€ για μελέτη κατηγορίας 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, 
Ηλεκτρονικές) 

 9.651,58€ για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες) 

 6.228,54€ για μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 81.891,27€ για απρόβλεπτες δαπάνες 

 150.679,94€ για Φ.Π.Α 24%. 
 

8. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών 
των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης και διαθέτουν γενική 
εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – 
Εταιρειών / Γραφείων Μελετών και που είναι εγκατεστημένα σε: 

 α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
 β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) 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. 

 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 σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια 
ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 
Σε ότι αφορά στην Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και στην Τεχνική και 
Επαγγελματική επάρκεια, κάθε Οικονομικός Φορέας πρέπει να διαθέτει τα σχετικά, που 
αναφέρονται στα άρθρα 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, της διακήρυξης. 
 

9. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από 
την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του 
μελετητικού αντικειμένου ορίζεται από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού έως την 
έκδοση της Άδειας Δόμησης του κατασκευαστικού έργου - Υποέργου 2 της Πράξης 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΙΛΙΣΙΩΝ 21 ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ». 
 

10. Χρηματοδότηση :  
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Ε.Π ««Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 
και  αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΛΙΣΙΩΝ 21 ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» και με Κωδικό MIS 5021549. 

Η Σύμβαση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ), με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών, και από 
τη ΣΑ Ε1551 του (ΣΑ Ε1551- Κωδικός Ενάριθμου 2018ΣΕ15510062) και από 
πόρους του Δήμου Ζωγράφου (ΚΑ 02.64.7341.03). 
 

11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
ποσού 12.556,66€.  
 

12. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

 
13. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην 

διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 

14. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
16/12/2020. 

 
15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου 

Ζωγράφου. 
 

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή 
παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο 
διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) 
του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

 
17. Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 377/15-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΒΖΩΡΦ-

Α53) Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 
 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 
 
 
 

 
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΘΩΔΑΣ 
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