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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:689350-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σπάρτη: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
2022/S 239-689350

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Πελοποννήσου/ Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Ταχ. διεύθυνση: 2ο ΧΛΜ Σπάρτης Γυθείου ( Διοικητήριο Π.Ε Λακωνίας)
Ταχ. διεύθυνση: gramtexnikonergon@lakonia.gr
Πόλη: Σπάρτη
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia
Ταχ. κωδικός: 23100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p.koulogeorgiou@lakonia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2731363151
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.ppel.gov.gr/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μελέτη κατασκευής ισόπεδων κόμβων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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αφορά την ανάθεση σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη κατασκευής ισόπεδων κόμβων 
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 482 304.84 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η περιοχή μελέτης χωροθετείται εντός των γεωγραφικών ορίων της Π.Ε. Λακωνίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο της ανωτέρω μελέτης περιλαμβάνει:
τέσσερις (4) ισόπεδους τρισκελείς και τρεις (3) τετρασκελείς κόμβους. Επιπλέον, δύο εκ των τρισκελών κόμβων 
βρίσκονται σε λοφώδες έδαφος, ενώ οι υπόλοιποι σε πεδινό με ήπιες εδαφικές κλίσεις. Όλοι οι κόμβοι θα πρέπει 
να επανασχεδιαστούν κατάλληλα ώστε να βελτιωθεί η χάραξή τους, διασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και 
συμβάλλοντας στην αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης και ιδανικά σε αρχικό στάδιο αυτής, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τεκμηριωμένη 
πρόταση για τις εφαρμοστέες τυπικές διατομές ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. 
Η τελική μορφή των διατομών και των διαμορφώσεων των κόμβων θα προκύψει κατόπιν συνεννόησης μεταξύ 
της Υπηρεσίας και του Ανάδοχου, με σκοπό να βρεθεί σε κάθε θέση η αρτιότερη τεχνικά λύση που θα λάβει 
τελικά τη σχετική έγκριση της πρώτης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική έκθεση (ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς 
εκπόνηση μελέτης κλπ) / Στάθμιση: 50
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία (Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης 
κλπ) / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση του οικονομικού φορέα / Στάθμιση: 20
Τιμή - Στάθμιση: 30% (70% η τεχνική προσφορά)

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 482 304.84 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 13
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 
184 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Ε.Φ/ΚΑΕ:04.071/9762.0001 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον 
προϋπολογισμό εξόδων 04.071 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Λακωνίας με πίστωση 600.000€.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από 
την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
• πτυχίο Β τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 09
• πτυχίο Γ τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 10
• πτυχίο Β τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 13
• πτυχίο Β τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 16
• πτυχίο Α τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 27
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις 
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
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ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της 
διακήρυξης.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο 
χρόνο ισχύος.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης 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, 5, 6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος της ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της 
διακήρυξης και των περιπτώσεων 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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
α) κατά τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο 
της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ).
β) να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης, με ασφαλιστέο ελάχιστο όριο 
αποζημίωσης μεγαλύτερο ή ίσο από την προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), ανά αξίωση.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, καθεμία από τις παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιείται 
τουλάχιστον από ένα από τα μέλη της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
α) Απαιτήσεις στελέχωσης:
Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία, πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους:
• Για την κατηγορία 09 τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας
• Για την κατηγορία 10 τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας
• Για την κατηγορία 13 τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας
• Για την κατηγορία 16 τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας
• Για την κατηγορία 27 τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας
β) Απαιτήσεις εμπειρίας:
Κάθε προσφέρων οφείλει να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία αποδεικνύεται με την 
εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέστηκαν με δημόσιες συμβάσεις μελετών 
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του υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου και εγκρίθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας (η τελευταία 3ετία 
ορίζεται από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού και σε βάθος τριών 
(3) ετών).
Η ειδική εμπειρία αφορά στις παρακάτω κατηγορίες:
• κατηγορία μελέτης (10): Να έχει εγκριθεί μία (1) τουλάχιστον μελέτη συγκοινωνιακού έργου που να 
περιλαμβάνει Οριστική μελέτη Οδοποιίας και Σήμανσης – Ασφάλισης τουλάχιστον τεσσάρων (4) ισόπεδων 
κόμβων σε εθνικό δίκτυο και οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ και άνω, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ.
• κατηγορία μελέτης (13): Να έχει εγκριθεί μία (1) τουλάχιστον μελέτη υδραυλικών έργων που να περιλαμβάνει 
Οριστική μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης τουλάχιστον τεσσάρων (4) ισόπεδων κόμβων σε εθνικό δίκτυο 
και οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ και άνω, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ.
Η Ειδική εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες θα αποδεικνύεται επί ποινή αποκλεισμού με την προσκόμιση της 
σχετικής κατά τα ανωτέρω Απόφασης Έγκρισης.
Η κάλυψη της απαίτησης κάθε οικονομικού φορέα, μπορεί να γίνεται εξ ολοκλήρου από την διαγωνιζόμενη 
εταιρεία ή και από τα μέλη που την απαρτίζουν.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται από ένα 
τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης
Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη μελέτες που έχουν συνταθεί κατ’ εντολή αναδόχων εκτέλεσης έργων 
για προσφορά σε διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη – κατασκευή.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4-8 άρθρου 105 και 182 του 
ν. 4412/2016. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως 
κατωτέρω:
1.Το Συμφωνητικό. συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού φορέα, σύμφωνα 
με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις 
οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του,2.Η παρούσα Διακήρυξη,3.Η Οικονομική Προσφορά του 
Αναδόχου,4.Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου,5.Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν 
Παραρτήματά του,6.Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα 
των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου,7.Το τεύχος προεκτιμώμενων 
αμοιβών.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/01/2023
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους
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IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 15 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/01/2023
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είναι ηλεκτρονική και περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της 
διακήρυξης. Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 117384/26-10-2017 
(ΦΕΚ Β΄ 3821/2017).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά»
(γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει τα 
ακόλουθα:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
β) την εγγύηση συμμετοχής
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του 
οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.2 
της διακήρυξης:
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας 
Σύμβασης με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν 
πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων
β) Πρόταση Μεθοδολογίας που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της μελέτης, 
δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και 
των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη), την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με 
δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της 
μελέτης
γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β΄, 
λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της 
ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που 
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αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄
ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για 
την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), καθώς 
και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων 
και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία 
αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος σαράντα (40) σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς ανά 
τεύχος, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος.
Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης), το υπερβάλλον 
υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.
Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
περαιτέρω πληροφορίες.Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο 
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες σύμφωνα με το άρθρο 
3.5. γ’ και δ’ της διακήρυξης και υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται 
η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 9.646,10 € (εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και δέκα 
λεπτών).Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 13.6 της παρούσας, ήτοι μέχρι 13/05/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Για 
την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 
του ν.4412/2016

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της διακήρυξης.
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. – ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια 
Έργα.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
Ταχ. διεύθυνση: 2ο ΧΛΜ ΕΟ Σπάρτης Γυθείου
Πόλη: Σπάρτη
Ταχ. κωδικός: 23100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gramtexnikonergon@lakonia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2731363151
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.ppel.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/12/2022
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