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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Γενικά:
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου 

για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ”» προϋπολογισμού 154.909,54€ (συμπ. Φ.Π.Α.) (CPV: 71320000-7), που θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος και έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193536.

2. Αξία σύμβασης: 
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 124.927,05 € (χωρίς ΦΠΑ) και  

περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

1. 19.567,10 € για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονική Μελέτη)

2. 45.336,38 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη)

3. 34.020,00 € για μελέτη κατηγορίας 14 (Ενεργειακή Μελέτη)

4. 1.794,86 € για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

5. 7.913,88 € για Τεύχη Δημοπράτησης 

      και 16.294,83 €  για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Χρηματοδότηση: 
Η μελέτη έχει ενταχθεί και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-

2020» με κωδικό ΣΑΕ 2020ΣΕ27510118 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  Δεν 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

4. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
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www.promitheus.gov.gr, (ΑΑ:193536), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 

(http://ppel.gov.gr/category/anakinosis/pe-korinthias/diakirixis-pe-korinthias/.

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας, Κροκιδά 

2, Κόρινθος και στα τηλέφωνα: 2741360697, 2741360698, αρμόδιοι υπάλληλοι: Χ. Μπακόλας, 

Μ. Βλάσσης.

5. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 28/11/2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή 

στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 02/12/2022, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 11.00 π.μ..

6. Κριτήριο ανάθεσης: 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με βάση τα σταθμισμένα κριτήρια 

και υποκριτήρια του άρθρου 21 της διακήρυξης.

7.Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 

17.1 της Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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) 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. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην 

ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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• μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονική Μελέτη)

• μελέτη κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη)

• μελέτη κατηγορίας 14 (Ενεργειακή Μελέτη)

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.

Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά 

καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.

8. Εγγύηση συμμετοχής: 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής ύψους 2.498,00 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και τις 28/12/2023.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: 
Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών.

10. Προθεσμία περάτωσης του έργου: 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 150 (εκατό πενήντα) μέρες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: 
Ελληνική.

12. Δημοσιεύσεις: 
- Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας 

σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα, η 

οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193536, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

- Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

- Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  

(http://ppel.gov.gr/category/anakinosis/pe-korinthias/diakirixis-pe-korinthias/)

- Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 50/1544/01-11-2022 

(ΑΔΑ:6ΤΩΧ7Λ1-Δ33) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΔΑ: 6Λ907Λ1-ΕΦΡ
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