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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  
ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔ ΣΗΣΛΟ : «ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΣΟΥΖ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΗΓΖΡΟΤ ΟΠΛΗΜΟΤ ΦΔΡΟΝΣΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΥΟΛΔΗΧΝ Κ.Λ.Π ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ»   

 

ΣΜΖΜΑ Η : ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

Η.1) ΔΠΧΝΤΜΗΑ , ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΚΑΗ ΖΜΔΗΟ ΔΠΑΦΖ 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ, Γιεύθςνζηρ : Ηεπά Οδόρ 364 & Κάλβος , 12243 Αιγάλεω Αηηικήρ 
(κωδικόρ NUTS : GR3) 

Τειέθσλν : 213.20.44.832 , Φαμ : 213.20.44.861 , δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : www.aigaleo.gr , e-
mail : egaleo@egaleo.gr . 

ημείο επαθήρ : Γιεύθςνζη Σεσνικών Τπηπεζιών , απμόδια Δ.ΣΗΡΧΝΑ , ηηλ. 
213.20.44.832 , email : egaleo@egaleo.gr 
Οη Πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ζην Δήκν Αηγάιεσ , Δ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ , Ιεξά Οδόο 
364 & Κάιβνπ , 122 43 Αηγάιεσ Αηηηθήο , ππόςε αξκόδηαο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ . 

 
ΣΜΖΜΑ ΗΗ : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΗΗ.1) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ : Ο ηίηινο ηεο Υπεξεζίαο είλαη : «ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ 
ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΣΟΥΖ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΗΓΖΡΟΤ ΟΠΛΗΜΟΤ ΦΔΡΟΝΣΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΥΟΛΔΗΧΝ Κ.Λ.Π ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ»  θαη ν ηόπνο ηεο παξνρήο ην 
ΑΗΓΑΛΔΧ ΑΣΣΗΚΖ . 
 
ΙΙ.1.1 Σύληνκε πεξηγξαθή ηεο Σύκβαζεο (θσδηθόο CPV : 71630000-3 , Υπεξεζίεο Τερληθνύ 
Ειέγρνπ - Δνθηκώλ) 

 
Αθνξά ζηε παξνρή Τερληθώλ Υπεξεζηώλ/ Μειεηώλ από εμεηδηθεπκέλε Οκάδα Έξγνπ πνπ ζα 
πξνβεί ζε επηηόπηεο θαη εξγαζηεξηαθέο Δηεξεπλεηηθέο Υπεξεζίεο ειέγρνπ ανηοσήρ 
ζκςποδέμαηορ ,  ζιδηπού οπλιζμού , θεμελίωζηρ, καθώρ και γεωμεηπική και ζηαηική 
αποηύπωζη Φέπονηορ Οπγανιζμού ηων παπακάηω Γημοηικών σολείων : 

 7
ος

 Γ. (Πελοποννήζος 5) ,   

 11
ος

 Γ. (Εήνωνορ και Ππομηθέωρ) θαη  

 ςγκποηήμαηορ ηος Διδικού Γ. - 17
ος

 Γ., θαζώο θαη ησλ 15
ος

 & 28
ος

 Νηπιαγωγείος 
(Ολςμπίαρ και Κοπίνθος),  

 
ηκήκαηα ησλ νπνίσλ έρνπλ θξηζεί πξνζσξηλά αθαηάιιεια λα ιεηηνπξγήζνπλ κεηά ηνλ ζεηζκό 
ηεο 19-7-2019 ιόγσ ησλ δεκηώλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί , ζε ζηνηρεία ηνπ Φέξνληα 
Οξγαληζκνύ ηνπο θαη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
ΚΑΝ.ΔΠΔ . Σηόρνο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ µεραληθώλ, θπζηθώλ θ.ι.π ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 
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πιηθώλ θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ. Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθα ζηνηρεία ηνπ Φ.Ο. ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ΚΑΝ.ΕΠΕ ώζηε ε ζηάζκε Αμηνπηζηίαο Δεδνκέλσλ λα ζεσξεζεί 
«ηθαλνπνηεηηθή». 
 
H παξνρή ηερληθώλ Υπεξεζηώλ/κειεηώλ ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο/ 
πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο  : 

 
α) καηηγοπία 8 – ηαηικέρ Μελέηερ - Τπηπεζίερ  πνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 20.987,50€ 
εθ ησλ νπνίσλ 2.737,50€ γηα Απξόβιεπηεο δαπάλεο  . 
β) καηηγοπία 21 – Γεωηεσνικέρ Μελέηερ – Έπεςνερ  πνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 
38.341,92€ εθ ησλ νπνίσλ 5.001,12€ γηα Απξόβιεπηεο δαπάλεο.  
γ) αλαζεώξεζε :    670,58€   
δ) Φ.ΠΑ 24% :  14.400,00€   
 
Η Σύκβαζε θαιύπηεηαη από ηε ζπκθσλία γηα ηηο δεκόζηεο Σπκβάζεηο θαη δελ ζα ιεθζνύλ 
ππόςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο .  
 
Η Δηάξθεηα ηεο Σύκβαζεο ή Πξνζεζκία εθηέιεζεο : ενενήνηα (90) ημεπολογιακέρ ημέπερ 
από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σύκβαζεο θαη ηελ αλάξηεζή ηεο ζην ΚΗΜΔΗΣ . 

 
ΣΜΖΜΑ ΗΗΗ Α :  Νομικέρ , Οικονομικέρ και Σεσνικέρ πληποθοπίερ : 

1. Απαιηούμενερ Δγγςήζειρ  
Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο : 
Η Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ ζα θαηαζέζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α . 

 
2. Κύπιοι όποι σπημαηοδόηηζηρ και πληπωμήρ  

Οη Υπεξεζίεο ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ θαη έρνπλ εληαρζεί  
ζην «Πποϋπολογιζμό ηος Γήμος Αιγάλεω οικονομικού έηοςρ 2020 » κε ΚΑ 
15.7311.030  . Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεη θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 187 ηνπ 
Ν.4412/2016 . 
 

3. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ εθπόλεζε αληίζηνηρσλ ηεσνικών ςπηπεζιών/κειεηώλ ησλ 
θαηεγνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12.1 ηεο δηαθήξπμεο. Οη Οηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπκκεηέρνπλ είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέιε έλσζεο. Δελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ 
ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο . 
 

ΗΗΗ Β.   1. Οη απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 18 ηνπ ηεύρνπο ηεο αλαιπηηθήο Δηαθήξπμεο . Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά – 
απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20.1 ηνπ 
ηεύρνπο ηεο αλαιπηηθήο Δηαθήξπμεο ελώ ζην άξζξν 22.1 αλαθέξνληαη ηα απαηηνύκελα 
δηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 
 
2. Σην δηαγσληζκό θαινύληαη :  

 
(α) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα πξνζθνκίδνπλ επηπιένλ ησλ 
δεηνπκέλσλ ζηηο παξαγ. 19.1 & 19.3 Πηπρίν Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηώλ  γηα ηηο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηώλ, σο εμήο:  
 

1. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο    [8] – Σηαηηθέο Μειέηεο /Υπεξεζίεο . 

2. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο [21] – Γεσηερληθέο Μειέηεο - Έξεπλεο  
 
 (β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο 
Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

 
(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ 
Φώξνπ (Ε.Ο.Φ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκό πνπ 
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ε ππό αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, ή 
ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε  πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ,  πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ 
κεηξώνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ρώξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξών, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ 
αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή 
εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο όηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξών θαη όηη αζθεί ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άξζξνπ 
17.1 ηεο αλαιπηηθήο Δηαθήξπμεο . 
 
3.Κάζε δηαγσληδόκελνο απαηηείηαη λα θαιύπηεη ζπλνιηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγ.1 & 2 . Κάζε 
κέινο έλσζεο απαηηείηαη λα εκπίπηεη ζε κηα από ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 2 θαη λα ζπκκεηέρεη 
 ζε έλα θαη κόλν δηαγσληδόκελν ζρήκα, επη πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο έλσζεο ζηελ νπνία 
κεηέρεη. Η έλσζε ησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε 
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηώλ/ππεξεζηώλ . 

 

3. Κάζε αιινδαπόο δηαγσληδόκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη :  
 
(α) Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο   [ 8],   έλα ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο 8εηούρ εκπεηξίαο. 
       Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο  [21] , έλα ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο 4εηούρ εκπεηξίαο. 
 
(β)  βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα κε ηα νπνία απνδεηθλύνληαη ηα όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19.3  
γ) διαπίζηευζη ανηίζηοιχη ηου ΕΣΥΔ  για ηο εργαζηήριο δοκιμών ΔΛΟΣ ΔΝ 12504-1: 
2010 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12390-3: 2010.γηα ηηο  απαηηνύκελεο  δνθηκέο  ζε ζιίςε ζηα δνθίκηα 
ππξήλσλ ζθπξνδέκαηνο γηα ηνλ   πξνζδηνξηζκό ηεο αληνρήο ηνπο: . 
 
 
ΣΜΖΜΑ ΗV Α :  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Ο δηαγσληζκόο ζα αλαηεζεί κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία θαη θξηηήξην αλάζεζεο εθείλν ηεο «πιένλ 
ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – 
ηηκήο κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα :  

Σεσνική Πποζθοπά (βαπύηηηα 80%) 
 
Τα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο είλαη : 

1. Ο βαζκόο θαηαλόεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηόρσλ ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηώλ 
ηερληθνύ ειέγρνπ/κειεηώλ  : 30% . 

2. Η πιεξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο των ζητουμένων υπηρεσιών 
τεχνικού ελέγχου /μελετών :  40% . 

3. Η νξγαλσηηθή πιεξόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα : 30% . 
 

Οικονομική Πποζθοπά (βαπύηηηα 20%) 

Β :  Όποι για ηην παπαλαβή ηων ηεςσών ηος διαγωνιζμού :  

1.Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε , πιήξεο , άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα 
ηεο ζύκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αηγάιεσ  www.aigaleo.gr . Επηζεκαίλεηαη όηη ε 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ζε έληππν πνπ ρνξεγείηαη από ηελ Υπεξεζία ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή 
. 

2.Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε 30/06/2020, εκέξα Σπίηη θαη ώξα 10.00π.κ θαηά 
ηελ νπνία ζα αλνηρηνύλ νη πξνζθνξέο ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ . 
Τα έληππα ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

3. Απαηηνύκελνο ρξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ  δέκα (10) ημεπολογιακοί μήνερ. 
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ΣΜΖΜΑ V  :  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο θαηαηίζεληαη ζηελ Αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 6 ηεο Δηαθήξπμεο ήηνη ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Αηγάιεσ. Γηα ην 
παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο , απαηηείηαη κε ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ 
πνζνύ ίζνπ κε ην 1% επη ηεο πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο Σύκβαζεο , πνπ  δελ κπνξεί λα είλαη 
θαηώηεξν ησλ εμαθνζίσλ (600) επξώ  . 

 Ελζηάζεηο κπνξνύλ λα αζθεζνύλ : 

1. Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο : ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) 
εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν 
νηθνλνκηθό θνξέα . 

2. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο : ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη 
πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ . 

 

-Ο- 
ΓΖΜΑΡΥΟ  

 
 
 

ΗΧΑΝΝΖ ΓΚΗΚΑ 

         

                                               

Κοινοποίηζη: 

1. Σεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ (ΣΔΔ) ,  Νίκηρ 4, 10563, Αθήνα , ηηλ. 210.32.91.200 , θαξ 
210.32.21.772 

2. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Αηηικήρ                                                                                                                                    

(Λ. Καηεράθε 56 – 115 25 Αζήλα , Φαμ : 213.2035.700 , Τει : 213.2035.724)          
3. Π.Δ.Γ.Α  (Κόηζηθα 4, 104 34 Αζήλα , Φαμ : 210.36.46.306) 
 
Δζωηεπική Γιανομή: 

 
1.Επηηξνπή Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ        
2. Δ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 
 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 
Με ηην απιθμ. 183/ 09-06-2020(ΑΓΑ:ΧΘ0ΤΧ6Ν-ΡΒΤ) απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

              

ΑΔΑ: 6ΑΣΛΩ6Ν-ΦΥ6
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