
  

  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

Κζρκυρα, 20-7-2021 
Αρ. Ρρωτ.: ΔΤΥ/ 3041 /φ.30-21/ΚΕ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

 

Σαχ. Δ/νςθ        
Πλθρ.                
Σθλζφωνο         
E-mail                

: Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 
: Αικ. Παπακωνςταντίνου 
: 26610 87652 
: kat-pap@ionio.gr 

ΠΡΟ: 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. υμπράττοντα γραφεία: 

Δ. ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ 

Ε.Ε.ΑΡΣΕΜΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΕΠΕ  Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ-. ΣΑΝΣΕ 
& ΙΑ Ε.Ε 
info@dv-architects.gr 
 

ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
(με μζριμνα τθσ ΔΤΥ) 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
για τθν ανάκεςθ υπθρεςίασ με τίτλο 

«φνταξθ όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων φακζλου για τθν ζκδοςθ άδειασ δόμθςθσ κτθρίου 
νζασ Φοιτθτικισ Εςτίασ Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα» 

 
Α. Πλθροφοριακά ςτοιχεία  
 

Ανακζτουςα Αρχι: Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο 

Διαγωνιςτικι Διαδικαςία Ανάκεςθσ Ζργου: Απευκείασ Ανάκεςθ 
(άρκρο 118 ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει) 

Τφποσ Ζργου: Υπθρεςία 

Τίτλοσ Ζργου:  «φνταξθ όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων 
φακζλου για τθν ζκδοςθ άδειασ δόμθςθσ 
κτθρίου νζασ Φοιτθτικισ Εςτίασ Ιονίου 
Πανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα» 

CPV: CPV: 71320000-7 

υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  14.272,90 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α 24%) 

Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ: 2020ΣΜ54600003 «Μελζτεσ Ιονίου 
Ρανεπιςτθμίου» του Ρ.Δ.Ε 

 

Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου-
προμθκευτι (=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ): 

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 
προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) 

Καταλθκτικι Ρροκεςμία κατάκεςθσ των 
προςφορϊν: 
 

 
30-07-2021 και ϊρα 15:00 

Τόποσ Κατάκεςθσ προςφορϊν:  
 

Στο Κεντρικό Ρρωτόκολλο του Ι.Ρ., Ι. Θεοτόκθ 72  
Κζρκυρα 49132, τθλ: 26610-87646 

Ραροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων επί 
τεχνικϊν κεμάτων, ςχετικά με το 
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ:  

 
τθλ.: 26610-87652, 87650 

 

mailto:info@dv-architects.gr




  

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ: 
 
Το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο ζλαβε, ωσ δωρεά, τθν οριςτικι μελζτθ για τθν ανζγερςθ κτθρίου νζασ 
Φοιτθτικισ Εςτίασ ςτθν Κζρκυρα ςε οικόπεδο ιδιοκτθςίασ του, το οποίο βρίςκεται εντόσ ςχεδίου 
πόλθσ ςτθ κζςθ «Ραλλάδα», ςτο νζο λιμάνι τθσ Κζρκυρασ και ειδικότερα ςτο οικοδομικό τετράγωνο 
Ο.Τ.378, με ςυνολικι ζκταςθ 1.133,07τ.μ. 
 
Η ανωτζρω οριςτικι μελζτθ εκπονικθκε από τα ςυμπράττοντα γραφεία μελετϊν «Δ. ΒΑΣΙΛΟΡΟΥΛΟΣ & 

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ Ε.Ε.ΑΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΕ Κ. ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ-Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και ζχει 
ιδθ εγκρικεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβοφλιο (ΑΔΑ: 63Τ4653Ρ4-ΑΧΚ). 
 
Το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο προκειμζνου να προβεί ςτθν υποβολι φακζλου ςτθν αρμόδια Υπθρεςία 
Δόμθςθσ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ δόμθςθσ του κτθρίου τθσ νζασ Φοιτθτικισ Εςτίασ, κα ανακζςει 
τθν υπθρεςία προετοιμαςίασ του, ςε αρμόδιο μθχανικό/ςφμπραξθ γραφείων μθχανικϊν με τα 
κατάλλθλα επαγγελματικά προςόντα. 
 
Ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει αρχιτεκτονικι μελζτθ, ςτατικι μελζτθ, μελζτθ θλεκτρομθχανολογικϊν, 
μελζτθ ενεργειακισ απόδοςθσ και τεχνικζσ εκκζςεισ, χρονοδιάγραμμα ΣΑΥ & ΦΑΥ ενϊ ο ανάδοχοσ κα 
μεριμνιςει για τθ διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ δόμθςθσ ωσ χειριςτισ του ςχετικοφ ςυςτιματοσ e- 
adeia. Αναλυτικότερα: 

 ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (υπογεγραμμζνα αρμοδίωσ) 

  A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

  1.01. ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

1.01.01 TEXNIKH ΡΕΙΓΑΦΗ  

1.01.02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ 

1.01.03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΘΗΤΙΚΗΣ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  1.02 ΧΕΔΙΑ 

1.02.01 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ 

1.02.02 ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 

1.02.03 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.02.04 ΣΧΕΔΙΑ ΟΨΕΩΝ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.02.05 ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΜΩΝ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.02.06 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ 

1.02.07 ΤΟΡΟΓΑΦΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΘΗΤΙΚΗΣ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1.02.08 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ (ΟΔΕΥΣΕΩΝ) ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΘΗΤΙΚΗΣ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1.02.09 ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΘΗΤΙΚΗΣ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1.02.10 ΣΧΕΔΙΑ ΟΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΘΗΤΙΚΗΣ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

  2.01 ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

2.01.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2.01.2 ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

  

  





  

2.02 ΧΕΔΙΑ 

2.02.1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΙΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΙΞΕΩΝ 

2.02.2 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΞΥΛΟΤΥΡΩΝ ΤΟΥ  ΦΕΟΝΤΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ 

2.02.3 ΣΧΕΔΙΑ ΟΨΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΕΟΝΤΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ 

2.02.4 ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΜΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ  ΦΕΟΝΤΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ 

2.02.5 ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ - ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

2.02.6 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΙΩΝ ΟΡΛΙΣΜΩΝ (Ο.Σ.) 

2.02.7 ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΙΩΝ ΟΡΛΙΣΜΩΝ (Ο.Σ.) 

  A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

  3.01 ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

3.01.1 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΥΔΕΥΣΗΣ 

3.01.2 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

3.01.3 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΤΙΑ - ΘΕΜΙΚΑ ΦΟΤΙΑ) 

3.01.4 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 

3.01.5 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΑΕΑΓΩΓΟΙ) 

3.01.6 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΡΥΟΣΒΕΥΣΗΣ 

3.01.7 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

3.01.8 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 

3.01.9 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ (ΚΙΝΗΣΗΣ) 

3.01.10 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3.01.11 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ 

3.01.12 ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΩΝ 

3.01.13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΕΥΣΗΣ 

3.01.14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

3.01.15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

3.01.16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΥΟΣΒΕΥΣΗΣ 

3.01.17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

3.01.18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 

3.01.19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ (ΚΙΝΗΣΗΣ) 

3.01.20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3.01.21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ 

3.01.22 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΩΝ 

3.01.23 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΓΗΤΙΚΗΣ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ) 

3.01.24 ΤΕΧΝ. ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΓ. ΡΥ/ΣΙΑΣ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ) 

3.01.25 ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΡΥΟΣΒ. ΥΡΗΕΣΙΑΣ) 

  3.02 ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

3.02.1 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΕΥΣΗΣ 

3.02.2 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΛΥΜΑΤΑ, ΟΜΒΙΑ) 

3.02.3 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΥΣΗΣ 

3.02.4 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 

3.02.5 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΑΕΩΓΩΓΟΙ) 

3.02.6 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

3.02.7 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ (ΚΙΝΗΣΗ) 

3.02.8 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

3.02.9 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΩΝ 

3.02.10 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 





  

3.02.11 ΔΙΑΓΑΜΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.02.12 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ & ΔΙΑΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΥΟΣΒΕΣΗΣ  

3.02.13 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΜΕ ΠΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

  A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ 

  4.01 ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

4.01.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ 

4.01.2 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΡΑΑΤΗΜΑ) 

4.01.3 ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ (ΡΑΑΤΗΜΑ) 

  4.02 ΧΕΔΙΑ 

4.02.1 ΣΚΑΙΦΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΗΣ 

4.02.2 ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΜΕ ΑΡΟΤΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΟΓΕΦΥΩΝ 

  A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

  5.01 ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

5.01.01 ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ 

5.01.02 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

5.01.03 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι προετοιμαςίασ φακζλου για τθν ζκδοςθ άδειασ δόμθςθσ υπολογίςτθκε 
βάςει απαςχόλθςθσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό προεκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν και υπθρεςιϊν 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 2519 Β/2017) - Άρκρο ΓΕΝ.4, ωσ εξισ: 
 

Α = Τιμή μονάδα x Ποζόηηηα x ηκ 

Προζαρμογή μελέηης Αρθρο Μονάδα 
Τιμή 
μον. 

Ποζόηηηα ηκ Αμοιβή (Α) 

Εργασία επιστήμονα Αρτιτέκτονα 
εμπειρίας άνω των 20 ετών  

ΓΕΝ.4.1.γ Μέρες 600,00 8 1,199 5.755,20 

Εργασία επιστήμονα Πολιτικού 
Μητανικού εμπειρίας άνω των 20 
ετών  

ΓΕΝ.4.1.γ Μέρες 600,00 3 1,199 2.158,20 

Εργασία επιστήμονα Ηλ/γοσ -
Μητ/λόγοσ εμπειρίας άνω των 20 
ετών  

ΓΕΝ.4.1.γ Μέρες 600,00 5 1,199 3.597,00 

Άθροισμα   11.510,40 

Φ.Π.Α. 24% 
 

 
2.762,50 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

14.272,90  

 
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ τιμισ. 
 
Ο ςυμμετζχων ςτθ διαδικαςία κεωρείται ότι με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του αποδζχεται 
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και τισ ςυνκικεσ του ζργου. 
 





  

Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 

1.Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ (ςφμπραξθ γραφείων) κα πρζπει να 
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του 
οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
2.Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ τθσ τιρθςθσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 
ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
ςφμβαςθσ.  
3.Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που 
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία, τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
4.Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε οποιοδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων και 
δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 
Ε. ΟΡΟΙ ΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 
1.Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα απορρίπτονται 

ωσ απαράδεκτεσ.  
2.Επιπλζον θ προςφορά κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ. 
3.Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε Ευρϊ. Ρροςφορζσ ςε οποιαδιποτε άλλο νόμιςμα εκτόσ από 

το ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
4.Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν επιτρζπονται. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 
5.Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 
6.Ρροςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο 

εκπρόκεςμα, δε κα αξιολογθκοφν. 
7.Πλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθν Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του 

Ιονίου Ρανεπιςτθμίου. 
8.Η ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
9.Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ 

άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), δθλ. ςτον υποψιφιο που κα προςφζρει τθ 
χαμθλότερθ τιμι.  

10.Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΡΑ κα επιβαρφνει το Δθμόςιο, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

11.Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν (αςφαλιςτικι 
και φορολογικι ενθμερότθτα). 

12.Αρμόδια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που απορρζει από τθν παροφςα ι από τθν 
ςφμβαςθ που κα ςυνταχκεί ςε εκτζλεςθ αυτισ, είναι τα δικαςτιρια του Νομοφ Κζρκυρασ. 

13.H προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ είναι τριάντα θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

 
Ζ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ όπωσ 
παρατίκεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο ςυμμετοχισ (ΜΕ ΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΦΟΡΑ για 
τθν ΔΣΤ/3041/20-7-2021/φ.30-21 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν») ςτον οποίο κα περιζχονται 
τα κάτωκι: 
 
1.Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 ςτθν οποία κάκε μζλοσ τθσ ςφμπραξθσ 
γραφείων κα δθλϊνει ότι: 
α)βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ είναι αρμόδιοσ τεχνικόσ επιςτιμονασ  





  

β)ζλαβε γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
γ)πλθροί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν Ρρόςκλθςθ, 
δ)μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 
απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, 
ε)δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 
καταςτάςεισ, 
ςτ)είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ. 
η)είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 
 
2.Υπεφκυνθ Διλωςθ οριςμοφ εκπροςϊπου ςφμπραξθσ και αποδοχισ του από τα μζλθ. 
 
3.Σφραγιςμζνοσ φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςτον οποίο κα περιζχεται ςυμπλθρωμζνο το 
ςυνθμμζνο ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, υπογεγραμμζνο αρμοδίωσ από τον εκπρόςωπο 
τθσ ςφμπραξθσ γραφείων. 
 
Η υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων (ςφμπραξθ γραφείων) γνωρίηει πλιρωσ 
τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 
 
H. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ των εργαςιϊν, ο 
προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ, κα υποβάλει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
κάτωκι αναφερόμενα δικαιολογθτικά (για κάκε μζλοσ τθσ ςφμπραξθσ γραφείων): 
 
1.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ 
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 
απόφαςθ, για: 

 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ 

κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1), 
β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ 

Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ 
δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2), 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48), 

δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ 
οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε 
από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 
28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε 
με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305). 

ε) κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

 
Υπόχρεοι προςκόμιςθσ Αποςπάςματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ 
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, είναι τα φυςικά πρόςωπα, οι 
διαχειριςτζσ των προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 
(Ε.Ρ.Ε.), ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ των Ανωνφμων Εταιριϊν (Α.Ε.), ο πρόεδροσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνεταιριςμοφ. 
 
2.Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του 





  

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 
 
3.Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα: 

 Στθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, τα 
δθμοςιευμζνα επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα οποία 
προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ, από τα οποία να 
προκφπτουν: 
- Ο Ρρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.Σ., κακϊσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το νομικό 

πρόςωπο είναι Α.Ε., 
- Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. 

 Στθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία από 
τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία. 

 Στθν περίπτωςθ άλλων μορφϊν εταιρειϊν, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα 
οποία να προκφπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν 
με τθν υπογραφι τουσ. 

 
4.Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 από το φυςικό πρόςωπο ι το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 
εταιρείασ, όπου να αναγράφεται ότι: 

Α. θ εταιρεία δεν ζχει λυκεί, δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, ι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ και δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχει αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ και δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία. 
Β. αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 
 

Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνου 
Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 

 
 
 

Μαρία Παπαβλαςοποφλου 
 

 
 

 
Εςωτερικι Διανομι.: 
-Ρρφτανθ Ι.Ρ. 
-Αντιπρφτανθσ Διοικθτικϊν Υποκζςεων 
 & Ρρογραμματιςμοφ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
 Ημερομθνία,   

 

  Προσ: 
 

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο 
 

 
τοιχεία του υποψιφιου αναδόχου: 
 
Επωνυμία:…………………………………………………….. 
 
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:……………………………………………… 
 
Διεφκυνςθ:……………………………………………………. 
 
Αρικμό τθλεφϊνου:………………………………………….. 
 
e-mail:………………………………………………………… 

 
Αποδεχόμενοσ πλιρωσ του όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/ 3041 / 20-7-2021 Πρόςκλθςθσ υποβολισ 

προςφορϊν, προςφζρω για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ «φνταξθ όλων των απαραίτθτων 
ςτοιχείων φακζλου για τθν ζκδοςθ άδειασ δόμθςθσ κτθρίου νζασ Φοιτθτικισ Εςτίασ Ιονίου 

Πανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα», 
 

το ποςό των     …………………………………….. € (αρικμθτικϊσ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%, 

και 

ολογράφωσ:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

O Προςφζρων 
(Τπογραφι / φραγίδα) 

 
 
 




		2021-07-20T12:48:56+0300
	MARIA PAPAVLASOPOULOU




