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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Αρ. Αποφ.: 7218/461/16-10-2020 

 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό 
Διαγωνισμό για τη “Μελέτη Ανακαίνισης και Τεχνικός Έλεγχος των κτιριακών συγκροτημάτων 
των Α΄ και Γ΄ Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (Α΄ & Γ’ Φ.Ε.Θ.)” συνολικού προϋπολογισμού 
εννιακοσίων δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 
(913.740,28 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαίωμα προαίρεσης 
προϋπολογισμού εκατόν είκοσι πέντε  χιλιάδων τριακοσίων επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών 
(125.307,17 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Αριθμός Διακήρυξης: 607.7/959/7/44538 
 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από το ΠΔΕ 2016ΣΜ04000001, σε σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:  
138/29/07-10-2020 (ΑΔΑ: 679Δ46ΨΖΣΠ-0ΒΟ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής . 

 
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών έως 12-01-2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:30. 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15-01-2021, ημέρα Παρασκευή και 
 ώρα 10:30 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr), όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 94006 και θα 
είναι ανοιχτή για την υποβολή προσφορών από την 01/12/2020 . 
 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.inedivim.gr στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 01/12/2020. 
 
 
 
 

 

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
Κων/νος  Δέρβος 
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