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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

        
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΠΛΗΡ.: Ευδ. Δαβυτίδου
Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,
Τηλ.: 210-529 4879, 4910, 4870
e-mail: procurety@aua.gr

ΠΡΟΣ: Οικονομικούς φορείς:
1. «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ»

Τριανταφυλλίδη 10,  Ταύρος, 
ΤΚ 17778
Email: vivinal2008@gmail.com  

 
2. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΡΟΥΖΑ»

Κρήνης 3, Αγ. Βαρβάρα, 
T.K. 12351
E-mail: kondrouza@gmail.com 

3. «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑ»
Δήμητρος 11, Μαρούσι 
Τ.Κ. 15124
E-mail: outside.eva@gmail.com 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προτίθεται να αναθέσει την μελέτη με τίτλο 
«ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» - CPV: 71420000-8. 
Η μελέτη αναφέρεται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». Για το λόγο αυτό και σύμφωνα  την κείμενη 
νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 
ισχύουν και, ιδίως, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, λαμβάνοντας δε υπόψη:

1. Το Π.Δ. 298/1996 (Α΄ 206) "Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Γεωπονικού  
Πανεπιστημίου Αθηνών",

2. Την υπ' αρ. 134689/Ζ1/09.08.2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Πρύτανη και των 
Αντιπρυτάνεων του Γ.Π.Α. με θητεία τεσσάρων ετών από 01.09.2018 έως 31.08.2022 
(ΦΕΚ 480/ΥΟΔΔ/24.08.2018),
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3. Την υπ' αρίθμ. 7034/25.09.2018 Απόφαση "Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των 
επιμέρους αρμοδιοτήτων των τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη" (ΦΕΚ 
4205/Β/25.09.2018),

4. Την αριθ. 97939ΕΞ2022/11-07-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΔ4ΗΗ-9ΧΒ) Απόφαση Ένταξης στο 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 118, παραγρ. 1, και 4, του Ν. 4412/2016 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 50 του Ν 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες «1. 
Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη 
αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) 
ευρώ….. 4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που 
επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη 
εξειδίκευση. »

6. Τον «Φακέλο Δημόσιας Σύμβασης» που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε τη θετική γνωμοδότηση 
του Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (Συνεδρία 2η/14.07.2022), με την οποία 
καθορίστηκαν ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία του άρθρου 118, του Ν.4412/2021 
(απευθείας ανάθεση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την «Συγγραφή Υποχρεώσεων», που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε τη θετική γνωμοδότηση του 
Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (Συνεδρία 2η/14.07.2022 με την οποία 
καθορίστηκαν ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία του άρθρου 118, του Ν.4412/2021 
(απευθείας ανάθεση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το με αριθ. πρωτ. 5846/12-07-2022 Πρωτογενές Αίτημα του Αντιπρύτανη 
Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΑΔΑΜ: 22REQ010948259) 

9. Την με Aρ. Πρωτ. – Τεχνικής Υπηρεσίας 694/15.07.2022 Απόφαση της Συγκλήτου του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία 597/15.07.2022) περί έγκρισης 
υλοποίησης της παρούσας μελέτης (ΑΔΑ: 9ΟΜΤ46Ψ8Ζ6-49Α), σύμφωνα με το άρθρο 
118 του Ν. 4412/2016, σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στη 
ΣΑΤΑ 075 με κωδικό έργου 2022ΤΑ07500013 (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164862) (ΑΔΑΜ: 
22REQ010948317)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016,

τους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες:

1) «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ», που διαθέτει μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 25 
(Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου) 
και την απαραίτητη τεχνογνωσία,  
Τριανταφυλλίδη 10,  Ταύρος, ΤΚ 17778, τηλ. 6977450404, Email: 
vivinal2008@gmail.com   

2) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΡΟΥΖΑ», που διαθέτει μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 25 (Μελέτες 
Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου) και την 
απαραίτητη τεχνογνωσία,  
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Κρήνης 3, Αγ. Βαρβάρα, T.K. 12351, τηλ. 6973699463, E-mail: 
kondrouza@gmail.com 

3) «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑ», που διαθέτει μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 25 (Μελέτες 
Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου) και την 
απαραίτητη τεχνογνωσία,  
Δήμητρος 11, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124, τηλ. 6945417123, E-mail: 
outside.eva@gmail.com  

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά για την μελέτη με τίτλο «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», σύμφωνα με το Φάκελο Δημόσιας 
Σύμβασης του άρθρου 45, παρ. 8 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 4412/2016, τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων που τον συνοδεύει και τους όρους της παρούσας.
Στην παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης, δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές 
οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3 
ν. 4412/2016).
Η διενέργεια της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το αντικείμενο της μελέτης της παρούσας δεν 
θα υπερβαίνει το ποσό των 35.788,86€ (τριάντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα 
οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των 
νόμιμων κρατήσεων και η δημόσια δαπάνη του έργου θα χρηματοδοτηθεί από τις 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 075 με κωδικό έργου 
2022ΤΑ07500013.
Η μελέτη υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.6.2. και 
έχει ενταχθεί ως Υποέργο 1 του έργου «(Sub.2 - 16873) Βοτανικός/Ελαιώνας – Αναβάθμιση 
και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην Πανεπιστημιούπολη (campus) του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174815) στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

2. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Η οικονομική προσφορά και τα προβλεπόμενα από το άρθρο  80 του ν. 4412/2016 
αποδεικτικά μέσα θα υποβληθούν στο e-mail: procurety@aua.gr, ή έγγραφη, σε 
σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς, στη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα, το αργότερο την 
Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, έχοντας ως θέμα: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 705/18.07.2022

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει 2 ξεχωριστούς υποφακέλους,
1. Τον υποφάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής (όπως αναφέρονται 

στη σχετική παράγραφο της παρούσας)
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2. Τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει 
συμπληρωμένο το συνημμένο στην παρούσα έντυπο.

Α1. Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 
να μας αποσταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ΤΕΕ) ή εμπορικού 
επιμελητηρίου ή φορέα του κράτους εγκατάστασής σας, με το οποίο να 
πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει παράπτωμα για το 
οποίο του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή ή πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα, που 
έχει πειθαρχικές εξουσίες στον οικονομικό φορέα, περί μη διάπραξης 
παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή ή υπεύθυνη δήλωση 
ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 
σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης 
και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών 
προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της εταιρείας (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύσταση της εταιρείας, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ο 
νόμιμος εκπρόσωπος, το 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.

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος 
ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από 
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 
οποίους είναι υποχρεωτική η καταβολή εισφορών.

6. Αντίγραφα πτυχίων μελετών σε ισχύ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ
8. Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω την ενιαίας ψηφιακής πύλης www.gov.gr , ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος:
 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016,





Σελίδα 5 από 8

 δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.

 δεν του έχει επιβληθεί αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και 
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις).

 δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

 δεν έχει συνάψει, ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν 
την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει).

Επιπλέον, τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
 τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 4 και 5, εφόσον είναι σε ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

 τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 3, ήτοι νομιμοποιητικά και 
αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, και

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Α2. Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος I της παρούσας, με 
σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης αφορά στην φυτοτεχνική διαμόρφωση των 
χώρων πρασίνου, των  παρτεριών, των αιθρίων των κτηρίων, των κήπων του Ιδρύματος. 
Επιπλέον θα μελετηθεί ανασχεδιασμός των φυτεύσεων των υφιστάμενων χώρων πρασίνου, 
λειτουργική αξιοποίηση – ανάπλαση υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων  καθώς και η 
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εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος υπόγειας άρδευσης στο οποίο θα αξιοποιείται το 
νερό υδρογεωτρήσεων του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, θα μελετηθεί η εγκατάσταση 
συστήματος κάθετης φύτευσης σε επιφάνειες τοίχων και η δημιουργία πράσινων δωμάτων 
στα κτήρια του Πανεπιστημίου. 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.
Καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου είναι 40 ημέρες.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και οι τιμές δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, αλλά 
ούτε και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης.
Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:

 Η αξία της προσφερόμενης μελέτης σε ΕΥΡΩ.
 Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές 

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
 Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 

καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους 
λογαριασμούς του αναδόχου.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, 
που θα πρέπει να είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς του. 
Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της παρούσας, όπως αυτή 
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Αν η προσφορά δίνει τιμή μεγαλύτερη από την 
εκτιμώμενη αξία της παρούσας, αυτή (η προσφορά) θα απορριφθεί. Εναλλακτική 
προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

6. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φάκελο Δημόσιας 
Σύμβασης της Μελέτης με τα Τεχνικά Δεδομένα, τις απαιτούμενες Μελέτες, τις 
Προεκτιμώμενες Αμοιβές με τους συγκεκριμένους υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας 
αμοιβής σύμφωνα με την ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017), το πρόγραμμα 
των απαιτούμενων μελετών, το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) και τις 
ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.
Επιπλέον, θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι δεν 
επήλθε καμία μεταβολή της τάξης των πτυχίων του κατά το διάστημα από την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος έως την υπογραφή της σύμβασης της μελέτης.
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7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και 
αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και στην 
εκπόνηση της μελέτης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της 
εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Η παρακολούθηση της εκπόνησης της μελέτης θα ασκείται από τεχνικό υπάλληλο ΠΕ που 
θα οριστεί από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα καλείται επιβλέπων 
της Μελέτης. Κατ` εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα 
επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν ορισθεί ομάδα 
επιβλεπόντων για την επίβλεψη της μελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών 
συντονιστής. 

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο 
(Διευθύνουσα υπηρεσία), πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών 
και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η 
ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τις 
συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. 
Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται 
υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων 
της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν η 
Διευθύνουσα υπηρεσία αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο 
στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. 
Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική 
παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 
(Σύγκλητος), μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και 
την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της 
σύμβασης.

9. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016.

10. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Με την παρούσα πρόσκληση οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, θεωρείται ότι έλαβαν 
γνώση των όρων της, ότι τις αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και δεν δύναται, με 
την προσφορά της ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους 
όρους αυτούς. 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 
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ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.aua.gr και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου http://www.tee.gr σύμφωνα με την παρ. 3 (α) του άρθρου 
120 του ν. 4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 (γ) του 
ίδιου άρθρου.

         
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πληροφορίες σχετικά με το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης: 
Κα Μ. Αριστοπούλου  Τηλ: 210-5294870, e-mail: mando@aua.gr   

Συνημμένα:
- Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης
- Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Παράρτημα Ι 
- Παράρτημα ΙΙ
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