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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

1.  Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», CPV: 71320000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με 
συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη 153.181,58   ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.  Η ανωτέρω 
προεκτιμώμενη αμοιβή αναλύεται ανά κατηγορία μελέτης:  
 

1. 37.598,37 € για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων) 
2. 74.991,11 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες) 
3. 20.611,89 € για μελέτη κατηγορίας 14 (Ενεργειακές μελέτες) 

 
        και 19.980,21 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 
 
Προβλέπεται 1%  της αρχικής συμβατικής αξίας για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 
Α(ο όρος τίθεται σε διακηρύξεις που θα δημοσιευτούν μετά την 1/9/2021) 
 
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες), 9 
(Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες και 14 (Ενεργειακές μελέτες) 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.  

3. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Συστημικός 
αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 190786. 
Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο 
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktyp.gr. Πληροφορίες: Θεωνάς Γρηγόριος, τηλ.: 2105272366, 
email: theonas@ktyp.gr.  
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4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 17η  Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ως ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η Ιανουαρίου 2023, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.. 

5.  Η συνολική προθεσμία  για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  
6. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης. 
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.063,63 

€  ισχύος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των 
προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

8. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας 10 – Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με ποσοστό 80%,στο πλαίσιο του ΕΠ «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5095032. 
Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κωδικό 
Σ.Α. Ε2751 και ο ενάριθμος της πράξης είναι 2021ΣΕ27510051.  
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση του αντίστοιχου υποέργου της πράξης. 
Η μελέτη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις  περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,10 % 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 4912/2022, , καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και 
συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 [η 
τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής 
απόφασης]. 

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

10.Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 
11.Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο της μελέτης. 
 
                      Αθήνα, Νοέμβριος 2022   
 
                  Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 
 
                Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης 
                                                                                               Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης 
ΓΕ.ΜΗ.: 2659685                      
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