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Περίληψη προκήρυξης σύμβασης για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016. 
 

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου - Δ/νση Τεχνικών Έργων, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με 
ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με 
τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ / ΨΥΞΕΩΣ / ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΝΧ)» (CPV: 71320000-7), που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής 
διακήρυξης.  
 

2. Η έγκριση εκτέλεσης της μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης έγινε με την υπ. 
αριθμ. 1300/16-09-2022 (απόσπασμα της πράξεως 39/2022, ΑΔΑ: 90Ψ97Λ1-ΜΣ1) Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
 

3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
 

4. Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020 και η σύμβαση θα 
χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης 
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 ΤΡΙΠΟΛΗ, 25/11/2022 
Αρ.Πρωτ.: 409590 
 

ΜΕΛΕΤΗ  
(ΥΠΟΕΡΓΟ 4): 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ     ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ  /  
ΨΥΞΕΩΣ  /  ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΖΕΣΤΟΥ  ΝΕΡΟΥ  
ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΝΧ) 

ΠΡΑΞΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                  
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5051065) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.886,11€ 
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Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές», 
Επενδυτικό Προτεραιότητα 4c:«Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης 
της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης»(Κωδικός 
Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2020ΣΕ27510119) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις , 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016. 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). 

 
5. Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 97.488,79€ (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει   

τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών :  
 

1. 26.649,00€ για μελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη) 
2. 50.463,00€ για μελέτη κατηγορίας 14 (Ενεργειακή Μελέτη) 
3. 6.168,96€ για Τεύχη Δημοπράτησης 
4. 1.491,90€ για ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 
και 12.715,93€ για απρόβλεπτες δαπάνες και 23.397,32€ Φ.Π.Α. (24%) . 

 
6. 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,καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου  
https://www.ppel.gov.gr/ και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.  
 

7. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της 
ΕΑΑΔΗΣΥ. Πληροφορίες παρέχονται κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών 
(07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας κ. 
Ανδρέας Μπλάνας) στο τηλέφωνο 2710-238562. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή 
πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

8. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα 
Αρχή ορίζεται η 16-12-2022 και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-12-2022 και ώρα 11:00 η οποία θα 
διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 
9. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 

κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να 
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από την παράγραφο 
22.2 της αναλυτικής διακήρυξης. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών του άρθρου 12.1 της 
Διακήρυξης 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.ppel.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες 
κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με 
το άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής:  
 
Α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο μελετητή ή 
Γραφείων  Μελετών για τις αντίστοιχες  κατηγορίες μελετών ως εξής: 
 
• για την κατηγορία μελέτης [9] , τουλάχιστον 1 μελετητή 10ετούς εμπειρίας 
• για την κατηγορία μελέτης [14] , τουλάχιστον 1 μελετητή 10ετούς εμπειρίας 
 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ως εξής: 
A. Εμπειρία σε εκπόνηση Μελετών/παροχής υπηρεσιών Συμβούλου σε έργα 
ανέγερσης/αναβάθμισης/ανακαίνισης/μετατροπής σε τουλάχιστον δύο (2) δημόσια 
Νοσοκομεία την τελευταία πενταετία.  
B. Εμπειρία σε εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης σε τουλάχιστον δύο (2) 
δημόσια κτίρια την τελευταία πενταετία. 
 

10. 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.  
 

11. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται από την 
υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μέχρι τη διασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού 
αντικειμένου ορίζεται σε  τρεις (3) μήνες. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, 
κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της 
σύμβασης.  
 

12. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 
χιλίων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (1.949,78€). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  
 

13. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα ( 12 ) μήνες. 
 

14. 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 στην παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
 

15. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την 
Προϊσταμένη Αρχή με την υπ.αρ  1300/16-09-2022 (απόσπασμα της πράξεως 39/2022, ΑΔΑ: 
90Ψ97Λ1-ΜΣ1)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα 
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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