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Έργο: Προσθήκη κατ’ επέκταση νέου διώροφου κτιρίου του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού  
Αστεροσκοπείου Αθηνών

Χρηματοδότηση: Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2016 ΕΠ08510095

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προσθήκη κατ’ 
επέκταση νέου διώροφου κτιρίου  του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών», με 
εκτιμώμενη αξία 500.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
με έκταση 105,40 στρέμματα και βρίσκεται στο Λόφο Κουφού του Δήμου Πεντέλης.  
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση νέου κτιρίου 
συνολικής επιφάνειας 179,62 μ2 διαρθρωμένο σε δυο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο με συνολική 
επιφάνεια κάλυψης 120,36 μ2, αναλυτικότερα στο υπόγειο βρίσκονται οι αποθήκες και ο Η/Μ χώρος, 
με εμβαδόν 61,40 μ2 και το ισόγειο είναι ημιυπαίθριος χώρος με εμβαδόν 56,82 μ2 με πρόσβαση προς 
τον δρόμο. Στον Α’ όροφο με επιφάνεια 118,22 μ2, βρίσκονται τα γραφεία και οι χώροι υγιεινής. Το 
έργο ανήκει στις Κατηγορίες Οικοδομικών εργασιών CPV.45200000 και Ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών CPV.45300000. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12)  
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

3. Για τους ενδιαφερόμενους, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
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διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής www.gsrt.gr (Προσκλήσεις ΕΤΑΚ/ΔιαγωνισμοίΔιακηρύξεις/διαγωνισμοίΤεχνικά 
Έργα/ Μελέτες). Πληροφορίες: Κολέζας Γεώργιος, τηλ.: 2131300054, email: g.kolezas@gsrt.gr και 
Μπιζάς Αγαπητός, τηλ.: 2131300062, email: bizas@gsrt.gr.

4. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 
ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία: 18-09-2020, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς, 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2α του ν.4412/2016. Οι προσφορές 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

6. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-09-2020, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

7. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

8.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και σε έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικά και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε 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.
8.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
8.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες 
έργου της παρ. 8.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.
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10. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Οικοδομικών Έργων και 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλη ένωσης  θα πρέπει να διαθέτουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον 
 Ή έναν (1) Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ή ισοδυνάμου 

τίτλου, οι οποίοι ή έχουν συμπληρώσει πενταετία από την άσκηση  επαγγέλματος, με εμπειρία 
στα Οικοδομικά Έργα, ή έχουν συμπληρώσει τριετία από την άσκηση  επαγγέλματος  και 
επιπλέον ή 3 έτη απασχόληση σε κατασκευή ή 6 έτη απασχόληση σε επίβλεψη ή 9 έτη 
απασχόληση σε μελέτη Οικοδομικών Έργων,

 ή έναν (1) πτυχιούχο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και των πρώην 
ανώτερων τεχνικών σχολών ή ισοδυνάμου τίτλου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετία μετά 
από την άσκηση του επαγγέλματος, με εμπειρία στα οικοδομικά έργα και επιπλέον ή 3 έτη 
απασχόληση σε κατασκευή,  ή 8 έτη σε επίβλεψη Οικοδομικών Έργων, 

 ή δύο (2) Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ή ισοδυνάμου 
τίτλου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος, έκαστος εξ 
αυτών, με εμπειρία  στα Οικοδομικά Έργα,

 ή δύο (2) πτυχιούχους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και πρώην ανώτερων 
τεχνικών σχολών ή ισοδυνάμου τίτλου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετία από την άσκηση  
επαγγέλματος, έκαστος εξ αυτών, με εμπειρία στα Οικοδομικά Έργα.

Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 
και συμμετέχουν στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλη ένωσης  θα πρέπει να διαθέτουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον 
 Ή έναν (1) Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ή ισοδυνάμου 

τίτλου, οι οποίοι ή έχουν συμπληρώσει πενταετία από την άσκηση  επαγγέλματος, με εμπειρία 
στα Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα, ή έχουν συμπληρώσει τριετία από την άσκηση  επαγγέλματος  
και επιπλέον ή 3 έτη απασχόληση σε κατασκευή ή 6 έτη απασχόληση σε επίβλεψη ή 9 έτη 
απασχόληση σε μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων,

 ή έναν (1) πτυχιούχο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και των πρώην 
ανώτερων τεχνικών σχολών ή ισοδυνάμου τίτλου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετία μετά 
από την άσκηση του επαγγέλματος, με εμπειρία στα Ηλεκτρομηχανολογικά  έργα και επιπλέον ή 
3 έτη απασχόληση σε κατασκευή,  ή 8 έτη σε επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων, 

 ή δύο (2) Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ή ισοδυνάμου 
τίτλου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος, έκαστος εξ 
αυτών, με εμπειρία  στα Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα,

 ή δύο (2) πτυχιούχους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και πρώην ανώτερων 
τεχνικών σχολών ή ισοδυνάμου τίτλου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετία από την άσκηση  
επαγγέλματος, έκαστος εξ αυτών, με εμπειρία στα Ηλεκτρομηχανολογικά  Έργα.

11. Προδικαστικές Προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
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οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν. 4412/2016. 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: 
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη συζήτηση της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς 
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προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται 
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.000,00 
Ευρώ και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 18-07-2021. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών.

13. Το έργο με τίτλο «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέου διώροφου κτιρίου του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών» είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», 
το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (αριθ. ενάρ. έργου 2016 ΕΠ 08510095).

14. Προκαταβολή θα χορηγηθεί έως 15%.

15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

    
 Ο Γενικός Γραμματέας 

 Έρευνας και Τεχνολογίας

Αθανάσιος Κυριαζής

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γραμμ.)
2. Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γραμμ.)
3. Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας (Γραμμ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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