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Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό 
για τη «Εκπόνηση μελετών και ερευνητικών εργασιών για την τακτοποίηση και ανακαίνιση της 
Μαθητικής Εστίας Ανωγείων”, (CPV:  71200000-0, 71300000-1, 71321000-4, 71322000-1) συνολικού 
προϋπολογισμού εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε 
λεπτών (158.366,45 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
 
Αριθμός Διακήρυξης: 20/2021 
 
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 2020ΣΕ04000002, σε σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:  136/900/25-05-2021 
(ΑΔΑ: 6Τ4Ω46ΨΖΣΠ-ΠΒΒ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 158.366,45 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) 
συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος  προαίρεσης ποσού ύψους 52.433,18 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)  και  
περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

1. 50.403,13 € για μελέτη κατηγορίας 06 – Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών 
Έργων 

2. 40.309,47 € για μελέτη κατηγορίας 08 – Στατικές μελέτες 
3. 34.401,84 € για μελέτη κατηγορίας 09 – Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – 

Ηλεκτρονικές Μελέτες 
4. 1.597,94 € για σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων  
5. 2.045,65 € για ΣΑΥ - ΦΑΥ  
6. 8.951,92 € για Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 
 

και 20.656,49 € για απρόβλεπτες δαπάνες που αντιστοιχεί στο 15% του ως άνω 

συνόλου 1-6, ήτοι προεκτιμώμενης αξίας 137.709,96 € (πλέον Φ.Π.Α 24%). 
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Το δικαίωμα προαίρεσης ποσού ύψους 52.433,18 € συμπεριλαμβανομένου απροβλέπτων 

(πλέον Φ.Π.Α. 24%) περιλαμβάνει: 

Ποσό έως 4.136,55 € (πλέον Φ.Π.Α 24%) για  την διαδικασία υπαγωγής των 

ακινήτων στις διατάξεις του ν. 4495/17 και του ν. 4759/20, όπως αυτή προκύψει κατόπιν 

του ελέγχου νομιμότητας των κτιρίων.  

Ποσό έως 1.616,13 € (πλέον Φ.Π.Α 24%) για την εκπόνηση Μελέτης Παθητικής 

Πυροπροστασίας, εφ’ όσον απαιτηθεί από την αρχιτεκτονική πρόταση. 

Ποσό έως 1.861,45 € (πλέον Φ.Π.Α 24%) για τη σύνταξη  Τεχνικής Έκθεσης Στατικού 

Ελέγχου σε περίπτωση που απαιτηθεί από την διαδικασία της Τακτοποίησης, 

Ποσό έως 2.706,27 € (πλέον Φ.Π.Α 24%) για την Αποτύπωση του Φέροντος 

Οργανισμού του κτιρίου, εφ’ όσον απαιτηθεί από την Τεχνική Έκθεση Στατικού Ελέγχου. 

Ποσό έως 19.485,13 € (πλέον Φ.Π.Α 24%) για εκπόνηση Μελέτης Στατικής 

Επάρκειας, εφ’ όσον απαιτηθεί. 

Ποσό έως 9.307,24 € (πλέον Φ.Π.Α 24%) για την Επίβλεψη των επί τόπου 

Μετρήσεων και Εργαστηριακών δοκιμών προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος 

στατικής επάρκειας. 

Ποσό έως 11.134,36 € (πλέον Φ.Π.Α 24%), για την εκπόνηση Μελέτης Ενισχύσεων-

Επεμβάσεων, σε περίπτωση που απαιτηθεί, σύμφωνα με τη μελέτη Στατικής Επάρκειας. 

Ποσό έως  2.186,05 € (πλέον Φ.Π.Α 24%) για  την εκπόνηση Μελέτης Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας, εφόσον ο ανάδοχος αιτιολογήσει επαρκώς την αναγκαιότητα εκπόνησής 

της. 

 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής. 

 
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών έως 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:30 μ.μ. 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 02-07-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 
π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 
 
Εφ’ όσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως 18/06/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 25/06/2021. 
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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: 181612 και θα είναι ανοιχτή για την υποβολή 
προσφορών από την 04/06/2021. 
 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.inedivim.gr στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 04/06/2021. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
α) Γρ. Προέδρου 
β) Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ.-Τ.Μ.Τ. 

Για την ακρίβεια 
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας 

 
 

Ιωάννα Ζαχαροπούλου 

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