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Θζμα : Πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι ςε διαδικαςία Διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΟΤ (βασικού μελετητή) ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ 
Ο.Σ.800 ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ"»  

 
 

 Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 188 παρ.6 του Ν.4412/2016 ςφμφωνα με τισ οποίεσ: «Μετά τθν 

ζναρξθ καταςκευισ του ζργου, οι βαςικοί μελετθτζσ μετζχουν υποχρεωτικά ωσ Τεχνικοί 

Σφμβουλοι – Μελετθτζσ ςτθν εκτζλεςθ αυτοφ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων κακορίηονται όλα τα κζματα που  ρυκμίηουν τα κακικοντα και τισ 

αρμοδιότθτεσ των βαςικϊν μελετθτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το περιεχόμενο τθσ 

ςφμβαςθσ που υπογράφεται με τθν Προϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, τον τρόπο πλθρωμισ των 

υπθρεςιϊν τουσ και κάκε άλλο ςυναφζσ με τα ανωτζρω κζμα.». 

2. Σθν υπϋ αρικμ. ΔΝβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203Βϋ/25.09.2018) Απόφαςθ Τπ. 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν «Κακοριςμόσ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των βαςικϊν 

μελετθτϊν ωσ Σεχνικϊν υμβοφλων – Μελετθτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το 

περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ που υπογράφεται με τθν Προϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, τον 

τρόπο πλθρωμισ τω υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ςυναφζσ με το ανωτζρω κζμα».  

3. Σο άρκρο 4 παρ. ΙΙ.1 τθσ υπϋ αρικμ. ΔΝβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018(ΦΕΚ 

4203Βϋ/25.09.2018) Απόφαςθσ Τπ. Τποδομϊν και Μεταφορϊν, ςφμφωνα με το οποίο «…θ 

ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου – μελετθτι διεξάγεται με 

τθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, με ανάρτθςθ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ.». 

4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 32 και 32Α του Ν.4412/16, όπωσ ιςχφει. 
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5. Σο άρκρο 4 παρ. Ι4 τθσ υπϋ αρικμ. ΔΝβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018(ΦΕΚ 

4203Βϋ/25.09.2018) Απόφαςθσ Τπ. Τποδομϊν και Μεταφορϊν, ςτο οποίο αναφζρεται ότι, 

«… Η διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ του βαςικοφ μελετθτι εκκινεί μετά τθν ζκδοςθ και 

κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ του 

ζργου ςτον Ανάδοχο. Σε κάκε περίπτωςθ, θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του βαςικοφ μελετθτι 

γίνεται μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου.». 

6. Σθν με αρ. 255/16.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΗ02ΩΞ2-Α9Γ) Α.Ο.Ε. Διμου Περιςτερίου, με τθν οποία 

εγκρίκθκε το Πρακτικό 2 τθσ Ε.Δ. και κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ για το 

ζργο: «Καταςκευι βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ ςτο Ο.Σ.800 του Διμου Περιςτερίου» ςτθν 

ανάδοχο εταιρεία GDM ASSETS A.E. με ποςοςτό ζκπτωςθσ 37,31% και ςυμβατικι δαπάνθ 

952.314,56 € πλζον ΦΠΑ 24%. 

7. Σο άρκρο 4 παρ.ΙΙ3 τθσ υπϋ αρικμ. θ ΔΝβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018(ΦΕΚ 

4203Βϋ/25.09.2018) Απόφαςθσ Τπ. Τποδομϊν και Μεταφορϊν, ςφμφωνα με το οποίο «Η 

Ανακζτουςα Αρχι ςυγκροτεί τριμελι επιτροπι διαπραγμάτευςθσ χωρίσ χριςθ του ΜΗΜΕΔ, 

θ οποία αποτελείται από τεχνικοφσ υπαλλιλουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι τθσ προϊςταμζνθσ 

αρχισ ι τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του φορζα καταςκευισ του ζργου, ζναν από τουσ οποίουσ 

ορίηει πρόεδρο.». 

8. Σθν υπϋ αρικμ. 382/20.09.2022 (ΑΔΑ: 9Ψ8ΘΩΞ2-ΝΡ3) Α.Ο.Ε. Διμου Περιςτερίου με τθν 

οποία ορίςκθκε τριμελισ Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ. 

9. Σθν υπϋ αρικμ. πρωτ. οικ.29791/27.07.2020 φμβαςθ, μεταξφ του Διμου Περιςτερίου και 

του οικονομικοφ φορζα «ΑΝΑΠΛΑΘ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» για τθν εκπόνθςθ τθσ 

μελζτθσ «ΜΕΛΕΣΘ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 800 ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ» 

(ΑΔΑΜ: 20SYMV007091981 2020-0727). 

10. Σθν υπϋ αρικμ. πρωτ. ΕΦΔ/ΑΔΑ 1247/14.03.2019 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ ςτο Ε.Π. 

«Αττικι 2014-2020». 

11. Σθν υπϋ αρικμ. 47031/30.09.2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (ΑΔΑΜ: 

22REQ011339286 2022-09-30) ςυμβατικι αμοιβι παροχισ υπθρεςιϊν του Σεχνικοφ 

υμβοφλου – Βαςικοφ Μελετθτι, θ οποία ςφμφωνα με το άρ.9 παρ.2 τθσ 

ΔΝβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018(ΦΕΚ 4203Βϋ/25.09.2018) Απόφαςθσ Τπ. Τποδομϊν και 

Μεταφορϊν «…πρζπει να είναι χαμθλότερθ ι ίςθ με το 1,5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ του 

ζργου και ςε κάκε περίπτωςθ κάτω των ορίων των παρ, β και γ. του άρκρου 5 του 

Ν.4412/16.». 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

 

Σον οικονομικό φορζα «ΑΝΑΠΛΑΘ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με ζδρα τθν Ακινα, οδόσ 

Μετςόβου 29, Σ.Κ. 10683, email: stran.anaplasi@tee.gr, ΑΦΜ: 998476416, Δ.Ο.Τ. ΦΑΕ ΑΘΘΝΩΝ, 

βαςικό μελετθτι τθσ μελζτθσ: «ΜΕΛΕΣΘ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 800 ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ» του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ.800 ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ», 
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να υποβάλλει ζωσ τθν 18/10/2022, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 14:00, ςτο Διμο Περιςτερίου, ςφμφωνα με 

το αρ. 4, εδ. ΙΙ παρ. 1 τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ, προςφορά για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ (βασικού μελετητή) ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ.800 ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ"», θ οποία κα περιλαμβάνει 

κατϋελάχιςτον τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν.4412/16 που αφοροφν τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ του άρκρου 73 παρ.1 και 2, τθν καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ του άρκρου 75 παρ.2 του Ν.4412/16, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ 

κακϊσ και ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ. 

Θ αμοιβι ορίηεται για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων κάτω των ορίων του άρ.5  του Ν.4412/16, 

χαμθλότερθ ι ίςθ με το 1,5% τθσ αξίασ ςφμβαςθσ του ζργου [952.314,56*1,5% = 14.284,72 €, 

προςτίκεται Φ.Π.Α. 24% 14.284,72*24%=3.428,33 €, ςυνολικό ποςό 14.284,72 + 3.428,33 

=17.713,05 €] και ςε κάκε περίπτωςθ κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρκρου 5 του 

Ν.4412/16. 

Θ παροχι υπθρεςίασ χρθματοδοτείται από ΕΦΔ/ΑΔΑ ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «ΑΣΣΙΚΘ» 2014-2020 

ςτο πλαίςιο του Άξονα Προτεραιότθτασ 10 «Ανάπτυξθ – Αναβάκμιςθ τοχευμζνων Κοινωνικϊν 

Τποδομϊν και Τποδομϊν Τγείασ», με κωδικό ΟΠ 5038780 , όπου ζχει προβλεφκεί ωσ Τποζργο 4 

με τίτλο: «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου (βαςικοφ μελετθτι) για το ζργο «ΚΑΣΑΚΕΤΘ 

ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ.800 ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ»». 

Θ τριμελισ Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ, που ορίςτθκε με τθν υπϋαρικμ. 382/2022 Α.Ο.Ε. Διμου 

Περιςτερίου, κα ςυνεδριάςει για να αξιολογιςει τθν προςφορά του ανωτζρω οικονομικοφ φορζα 

τθν 20/10/2022, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ. 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Περιςτερίου (Διαδικτυακι πφλθ 

www.peristeri.gr )  

 

  

           Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 

  
 
 

                ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΛΤΚΟ 
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