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Μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  
                  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΔΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  
                  ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν.4495/2017»  

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ  
ΕΡΓΟ:  2021ΝΑ34600181 (ΣΑΜ 2021ΣΜ04600000) 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ 
ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΔΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν.4495/2017», με CPV:71322000-1, 
71328000-3  «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού», 
«Υπηρεσίες επαλήθευσης του σχεδιασμού φερουσών δομών» και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία. 
 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 199.909,20 Ευρώ (καθαρή αξία) και αναλύεται 
σε: α) Τμήμα Α: για τις τρεις φάσεις της μελέτης που αφορούν το κτιριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας επί του αγροτεμαχίου 802 της Κτηματικής Περιοχής Κοίλων Κοζάνης, 84.766,50 €, β) 
Τμήμα Β: για τις δύο φάσεις της μελέτης που αφορούν το κτιριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας εντός του Ο.Τ: 47α της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1981 του Συνοικισμού Κοίλων 
Κοζάνης,  85.800,45€ και γ) Τμήμα Γ: για τις τρεις φάσεις της μελέτης που αφορούν το κτιριακό συγκρότημα 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, 29.342,25€. Συνολικός προϋπολογισμός: 
διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (247.887,41€) 
(καθαρή αξία 199.909,20€ και ΦΠΑ 24%  47.978,21€) και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, 2021ΝΑ34600181 
(ΣΑΜ 2021ΣΜ04600000). 
 
Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί στην Κοζάνη με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.  

 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με 
αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ: 192415 για το τμήμα Α, 192417 για το τμήμα Β και 192418 για το τμήμα Γ  καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  
Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.  
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.4412/2016 για το σύστημα με συμπλήρωση της αντίστοιχης ειδικής ηλεκτρονικής 
φόρμας του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας αυτήν, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF).  
Τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους.  
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Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-01-2023, ημέρα Παρασκευή 
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.  
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02-02-2023, ημέρα Πέμπτη. Ως 
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και θα διενεργηθεί από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην Κοζάνη (Διοικητήριο, 
Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης, 1ος όροφος, τηλ. 2461056355, αρμόδια κ. Βάγια Γούλα).  
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 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 ,5, 6 και 7 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.  
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 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). 
 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγορίες μελετών του που αντιστοιχούν ανά τμήμα στις 
προεκτιμώμενες αμοιβές που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής διακήρυξης,  για το χρονικό 
διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019,  ή 
από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του Μητρώο Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 

Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.695,00 € (χιλίων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ) 
για το τμήμα Α ,  1.716,00 € (χιλίων επτακοσίων δεκαέξι ευρώ) για το τμήμα Β και 586,00 € (πεντακοσίων 
ογδόντα έξι ευρώ) για το τμήμα Γ, ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών επιπλέον του χρόνου ισχύος 
των προσφορών, ήτοι έως 27-02-2024.  Για την υποβολή προσφοράς σε περισσότερα του ενός τμήματος 
το ύψος της εγγυητικής είναι αθροιστικό. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών, ήτοι έως 27-01-2024.  

 
Σύμφωνα με το άρθρο16 της Διακήρυξης, τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 
 
Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: Ευθυμία Σιώζιου, τηλ. 2461056366 και Βάγια Γούλα, τηλ. 
2461056355.  

 
Κοζάνη, Δεκέμβριος 2022 

 
 

 

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Καθηγητής, Γεώργιος  Ιορδανίδης 
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