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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (σύμφωνα με την από 5/9/20 Απόφαση Δ.Σ.) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ για το έργο 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ 

ΤΑΫΓΕΤΟΣ» 
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Α. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ανατολικό Κέντρο, κτίριο 30  – Καλαμάτα  

Τ.Κ.: 24100 

ΤΗΛ: 27210 97733, 6977716580 

E-MAIL:  eoskal93@yahoo.gr 

 

Β. Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισμού 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός (Πρόχειρος) Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11/9/2020, Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 21:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έδρα Συλλόγου: Ανατολικό Κέντρο κτίριο 30 – Καλαμάτα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση των απαιτούμενων  μελετών, 

για την έκδοση οικοδομικής αδείας και των προαπαιτούμενων 

εγκρίσεων και  για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης για το έργο 

«Ανέγερση Ορειβατικού Καταφυγίου στο ορός Ταΰγετος» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η Πράξη έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19 «Τοπική 
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)», 
Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την 
Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου 
χαρακτήρα», Δράση 19.2.4 «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση 
χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για 
επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές 
πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: 
σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση 
περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)».  
Συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
30.391,42€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2 έτη 
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Γ. Θεσμικό Πλαίσιο - Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την Υπουργική Απόφαση 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111Β/21-12-2016) σχετικά με την 

«Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του 

ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης». 

2. Την Υπουργική Απόφαση 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285Β/2017) σχετικά με «Πλαίσιο 

υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις 

Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»  

3. Την υπ΄αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016//19-12-2018 Απόφαση (ΦΕΚ5968/31-12-2018,τ.Β) σχετικά 

με «Εθνικούς Κανόνες Επιλεξιμότητας  δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων  ΕΣΠΑ 2014-

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων  επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»    

4. Την υπ.αριθμ. 1130/27-04-20 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010941256 στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020. 

5. Την από 25/05/2020 Υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» και του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 

6. Την υπ. αρίθμ.: 97344/16-7-20 (ΑΔΑ: 61ΣΘΟΡ1Φ-5ΔΓ) Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα 

του Δασαρχείου Καλαμάτας για την επέμβαση επί έκτασης δημόσιου δάσους του άρθ. 3, παρ. 

1 του Ν. 998/79 ως ισχύει, εμβαδού 14.067,88 τ.μ., για την υλοποίηση και εγκατάσταση του 

έργου: ¨Ορειβατικό καταφύγιο δυναμικότητας 40 κλινών¨ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Με τη διαδικασία του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, για την έκδοση  οικοδομικής αδείας και των 

προαπαιτούμενων εγκρίσεων και  για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης για το έργο «Ανέγερση 

Ορειβατικού Καταφυγίου στο όρος Ταΰγετος» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων 

τριακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (αριθμητικώς 30.391,42 €) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα  κάτωθι: 
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 Α .ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α.1. Γενικά στοιχεία. 

Το έργο: «Ανέγερση Ορειβατικού Καταφυγίου δυναμικότητας 40 κλινών» πρόκειται για εγκατάσταση 

ειδικής τουριστικής υποδομής του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, στη θέση: 

«Βοϊδόλακκα – Άγιος Δημήτριος», εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, της Τ.Κ. Εξωχωρίου, Δ.Ε. 

Λεύκτρου, Δήμου Δυτικής Μάνης, Νομού Μεσσηνίας, σε γήπεδο συνολικής έκτασης: 15.780,61 m2 στο 

όρος Ταΰγετος εντός του Δημοσίου Δάσους Βασιλικής Ταϋγέτου, περιοχής αρμοδιότητας 

Δασαρχείου Καλαμάτας με μέσο υψόμετρο ~1.500 m. Πιο συγκεκριμένα η παραπάνω 

περιοχή χωροθετείται στο βόρειο και ανατολικό άκρο του δάσους της Βασιλικής νότια της 

ψηλότερης κορυφής του Ταϋγέτου και δυτικά της κεντρικής κορυφογραμμής 

 Η πρόσβαση στο γήπεδο του έργου εξασφαλίζεται από υφιστάμενο οδικό δίκτυο 

(χωμάτινη δασική οδό μεταβλητού πλάτους, με ελάχιστη διάσταση τα 3,00 μ, που συνδέει 

τον Προφήτη Ηλία με τον οικισμό Σαϊδόνας) καθώς και από δίκτυο μονοπατιών. Στην 

προτεινόμενη θέση καταλήγει το δίκτυο των δασικών δρόμων που αναπτύσσεται εντός του 

δάσους της Βασιλικής. Μέσω των δασικών δρόμων επιτυγχάνεται πρόσβαση στη περιοχή από 

τους οικισμούς της Μεσσηνίας και της Λακωνίας.  

Α.2. Περιγραφή έργου.  

  Το γήπεδο έκτασης 15.780,61 τ.μ είναι  εντός του Δημοσίου Δάσους Βασιλικής 

Ταϋγέτου. Η συνολική πραγματοποιούμενη κάλυψη θα είναι μέχρι 320,00 τμ, η συνολική 

πραγματοποιούμενη δόμηση θα είναι μέχρι 450,00 τμ, ο πραγματοποιούμενος συνολικός 

όγκος θα είναι 1696,00 κμ. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου  7,50 μ πλέον στέγης ύψους 2,00 

μ. Η δυναμικότητα του  υπό ανέγερση καταφυγίου θα ανέρχεται στις σαράντα κλίνες. 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκπόνηση  των απαιτούμενων  μελετών, για την 

έκδοση  οικοδομικής αδείας και των προαπαιτούμενων εγκρίσεων και  για την παροχή 

υπηρεσιών επίβλεψης για το έργο. Αναλυτικότερα: 

Β.1. Σύνταξη Μελετών 

Ο διαγωνισμός αφορά  στην Ανάδειξη Αναδόχου για την εκπόνηση των απαιτούμενων  

μελετών  που θα παραδοθούν σε έντυπη και ψηφιακή μορφή για το έργο «Ανέγερση 

Ορειβατικού Καταφυγίου στο όρος Ταΰγετος». 

 Αναλυτικά οι μελέτες περιγράφονται μαζί με τον προϋπολογισμό τους στον επόμενο 

πίνακα.  

     Β.2.   Εγκρίσεις  

Στην ανάθεση περιλαμβάνεται η σύνταξη και υποβολή φακέλου μελετών στις αρμόδιες 

αρχές προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την κατασκευή του κτιρίου. 

Ιδιαίτερα επισημαίνεται η υποβολή των μελετών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για 

την έκδοση της οικοδομικής άδειας (προέγκριση και οικοδομική άδεια). Οι μελέτες για την 
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ανέγερση του κτιρίου του ορειβατικού καταφυγίου θα πρέπει να ακολουθούν τις 

προδιαγραφές, προϋποθέσεις καθώς και τη μορφή που έχουν τεθεί με: α) την υπ. αρ. 

44668/28-4-20 (ΑΔΑ: 9ΧΩΕΟΡ1Φ-ΗΕ6) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 

Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και β) την υπ. αρίθμ.: 97344/16-7-20 (ΑΔΑ: 

61ΣΘΟΡ1Φ-5ΔΓ) Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα του Δασαρχείου Καλαμάτας.  

 Β. 3.    Επίβλεψη εργασιών  υλοποίησης του έργου   

Οι εργασίες επίβλεψης αφορούν στην καλή εκτέλεση της μελέτης . Ο επιβλέπων θα παρέχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες, υποδείξεις και διευκρινήσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής στους 

συντελεστές της σχετικά με τη μελέτη. Επίσης θα είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την εφαρμογή 

των εγκεκριμένων μελετών ή ενδεχομένων τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτών, τον 

καθορισμό της σειράς εκτέλεσης των εργασιών, τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων της τέχνης 

και της επιστήμης στην κατασκευή, την υπόδειξη των ληπτέων μέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο 

και τον έλεγχο της εφαρμογής τους. Η φύση των αρμοδιοτήτων του επιβλέποντα απαιτεί και 

φυσική παρουσία αυτού στο εργοτάξιο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

α/α Μελέτη  Αμοιβή μελέτης 
(Ευρώ) 

Αμοιβή  Επίβλεψης 
(Ευρώ) 

1. Αρχιτεκτονική  4.928,55 4. 318,21 

2. Χρονικός Προγραμματισμός 914,16 914,16 

3. Προμέτρηση και Προϋπολογισμός 107,09 0,00 

4. Φέρουσα Κατασκευή 3.362,08 1. 924,91 

5. Παθητική Πυροπροστασία 236,90 223,92 

6. Ενεργητική Πυροπροστασία 488,62 362,59 

7. Η/Μ Εγκατάστ. Ισχυρών Ρευμάτων 648,86 481,52 

8. Υδρευση 314,21 296,60 

9. Αποχέτευση 314,21 296,60 

10. Θέρμανση 723,15 536,44 

11. Διαμόρφωση Ακαλύπτου 740,87 588,27 

12. KENAK Κτίριο κέλυφος 985,71 0,00 

13 KENAK H/M 497,80 0,00 

14 Τοπογραφικό Διάγραμμα 303,78 0,00 

 Σύνολα αμοιβών 14. 565,99  9.943,22 

 Σύνολο αμοιβών Μελέτη + Επίβλεψη=      24.509,21 Ευρώ 

 Φ.Π.Α. (24%) Μελέτη + Επίβλεψη=      5.882,21 Ευρώ 

 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) αμοιβών Μελέτη + Επίβλεψη = 30.391,42 Ευρώ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο 

Ανάδοχος της παρούσας Διακήρυξης, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό είκοσι τεσσάρων 

χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτών( 24.509,21 €) μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών 

(30.391,42 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 

0010941256» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020. 

Προϋπόθεση για την επιλογή αναδόχου είναι ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει στο σχήμα του την 

απαραίτητη ομάδα μηχανικών που έχουν την επαγγελματική επάρκεια και το δικαίωμα 

υπογραφής και σύνταξης των μελετών όπως περιγράφονται ανωτέρω (πίνακας μελετών – 

προεκτιμώμενες αμοιβές) καθώς και το δικαίωμα επίβλεψης των αντίστοιχων παραπάνω 

εργασιών.  

 

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παροχή υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί σε  τρεις φάσεις  συνολικού χρόνου 24 μηνών  από την 

υπογραφή της  σύμβασης. Αναλυτικότερα 

 Α. ΦΑΣΗ: Η  Εκπόνηση των  μελετών σε επίπεδο  οριστικής μελέτης  θα ολοκληρωθεί σε διάστημα   

ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης . 

Β. ΦΑΣΗ: Εγκρίσεις. Οι απαραίτητες εγκρίσεις θα ολοκληρωθούν σε διάστημα ενός μηνός. 

Γ. ΦΑΣΗ: Η επίβλεψη των εργασιών του έργου θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα 24 μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφαλή εκτέλεση 

των εργασιών και των εργαζομένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει: 
 

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, 

μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου 

της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο. 

2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης 

ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αναθέτοντα, για κάθε θετική και 

αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 

προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 
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3. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Αναθέτοντα, υποχρεούται να παρίσταται σε 

υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην μελέτη/επίβλεψη, παρουσιάζοντας τα 

απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας. 

6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας. 

7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Αναθέτοντα. 

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

9. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η πληρωμή των σχετικών δημοσιεύσεων της 

διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 

Ε. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πάροχο υπηρεσίας 

που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Σημείωση: Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφεται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

όλων των μελών του. 

Ε.1. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Έδρα Συλλόγου  

Ανατολικό Κέντρο κτίριο 30 

– Καλαμάτα 

11/09/2020, 

Ημέρα: Παρασκευή,  

Ώρα: 20:00 

Έδρα Συλλόγου  

Ανατολικό Κέντρο κτίριο 30 

– Καλαμάτα 

11/9/2020, 

Ημέρα: Παρασκευή, 

 Ώρα: 21:00 

 
Οι υποψήφιοι Μελετητές/επιβλέποντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στον Αναθέτοντα,  
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Διευθυνση.: Έδρα Συλλόγου Ανατολικό Κέντρο κτίριο 30 – Καλαμάτα 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 11/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ., είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Ε.2. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού 
 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 

μορφή από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας eoskal.gr 

Ε.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 
 τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., έναρξη επαγγέλματος κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 

την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου). 

 παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά της παρ. α, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα 

πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι 

απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Ε.4. Τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 

 
α) να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα μέχρι και τις 11/09/2020, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 20:00 

β) να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Αναθέτοντα με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται 

με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από τον αναθέτοντα μέχρι 

και τις 11/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στον 

Αναθέτοντα με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την 

ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» . 
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Ε.5. Τρόπος σύνταξης προσφορών 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

 ο πλήρης τίτλος του Αναθέτοντα που διενεργεί το διαγωνισμό, 

 το αντικείμενο του διαγωνισμού σύμφωνα με τη διακύρηξη, 

 η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού και 

 τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα τα εξής: 

 
 Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

 Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 Τα OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

Ε.6. Αξιολόγηση προσφορών: 
 

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω 
επιμέρους βήματα: 

 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 

 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής 

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 

 Ανάδειξη αναδόχου 

 

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη συνολική τιμή, χωρίς Φ.Π.Α. 

Ε.7. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης 

 

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 
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Ε.8.Ειδικοί όροι 

 

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

 
Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην 

προσφορά. 

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:  

 Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

 Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 

  Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ 

  Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 

Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. 
 

Ε.9. Απόρριψη Προσφορών 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες 

αποκλίσεις ή περιορισμούς 

Ο Αναθέτων δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της 

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

 
 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 

 Η προσφορά αφορά επι μέρους εργασίες και όχι το σύνολο της κάθε κατηγορίας/διακριτού 
τμήματος 

 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 

 Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης. 

 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, 
όπου αυτοί αναφέρονται. 

 Ορίζει χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα. 

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος αυτού που ορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξή δεν αναφέρεται καθόλου, ή παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
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προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

 Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. 

 Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Η αξιολόγηση και κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο της κάθε κατηγορίας (μελέτη / επίβλεψη). 

ΣΤ.1  Υπογραφή Σύμβασης 
 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η ανάθεση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εφόσον 

απαιτείται, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Φορολογική ενημερότητα. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Ο Αναθέτων στην περίπτωση 

αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η 

ίδια διαδικασία. 

Η.  Παρακολούθηση και παραλαβή 
 

Για την πιστή εφαρμογή της παρούσας υπηρεσίας θα συσταθεί από τον Αναθέτοντα Επιτροπή 

Παραλαβής Εργασιών. Τα πρακτικά Διαπίστωσης Εργασιών θα αναφέρουν ρητά την καλή εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. 

Θ.   Πληρωμή αναδόχου 
 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά  σε δύο φάσεις .  

Α ΦΑΣΗ  με τη παράδοση των μελετών  σε έντυπη και ψηφιακή μορφή . 

Β ΦΑΣΗ με την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού  την αμοιβή  επίβλεψης της φέρουσας 

κατασκευής    

Γ ΦΑΣΗ Με την ολοκλήρωση  της επίβλεψης του έργου το υπόλοιπο της αμοιβής επίβλεψης  

 Για την πληρωμή θα προηγείται η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσής του από την αρμόδια 

Επιτροπή του Αναθέτοντα, θα πραγματοποιείται η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο του έργου, θα γίνεται η εξόφληση, μετά την 

αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων, η οποία και θα αποδεικνύεται με την ισόποση κατάθεση σε 

τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. 
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Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται 

σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης. 

Δεν προβλέπεται προκαταβολή. 

Ι.  Κυρώσεις – τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

 

Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 

Αναδόχου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντα. 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιάμεσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από /με την αμοιβή του αναδόχου.Σε 

περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της. 

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε 

μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της 

παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της. 

Ι.α,. Ματαίωση 
 

Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ’ ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες. 
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