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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Προκηρύσσει  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,  για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του  έργου  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  ΤΟΥ 

ΤΕΙ ΑΜΘ», με κριτήριο  κατακύρωσης της  πλέον  συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη  

προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Διεύθυνση: Κτιριακό Συγκρότημα,  Αγίου Λουκά  Καβάλα  Τ.Κ. 65404 

Τηλέφωνο:  2510462182 

Τίτλος: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ» 

CPV: 45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση έργου 

Περιγραφή-αντικείμενο Σύμβασης:  

Το κτίριο της Βιβλιοθήκης, στο οποίο πρόκειται να γίνουν εργασίες για την ενεργειακή του 

αναβάθμιση, βρίσκεται εντός του συγκροτήματος της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε.,  στην περιοχή του Αγίου Λουκά στην Καβάλα. Το κτίριο αυτό συνολικής επιφάνειας 

3.700τ.μ., έχει υπόγειο χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, το ισόγειο στο οποίο 

λειτουργούν το βιβλιοστάσιο, η διανομή συγγραμμάτων, γραφεία διοικητικής υποστήριξης 

και 6 αίθουσες διδασκαλίας, και στον 1ο όροφο, το αναγνωστήριο, 3 εργαστήρια ΗΥ, 3 

αίθουσες διδασκαλίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, και γραφεία 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Πρόκειται να γίνουν εργασίες αντικατάστασης των κουφωμάτων, εφαρμογής συστήματος 

θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, εφαρμογής συστήματος υδατοστεγάνωσης και 
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θερμομόνωσης του δώματος, και αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης, με την 

θερμομόνωση των σωληνώσεων και την εφαρμογή συστήματος αντιστάθμισης. 

Προϋπολογισμός:  1.185.483,87€ χωρίς ΦΠΑ, 1.470.000,00€ με ΦΠΑ 24% 

Διάρκεια σύμβασης:  15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε 23.700€, το ύψος της 

οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. 

Χρηματοδότηση έργου:  Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με ενάριθμο έργου 

2019ΕΠ03110008 

Διάθεση εγγράφων- στοιχείων του διαγωνισμού:  Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού 

θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα  στην διεύθυνση, 

www.ihu.gr, καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www. promitheus.gov.gr)   

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής προσφορών:  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 

ηλεκτρονικά στην Διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Ημερομηνία 

έναρξης υποβολής προσφορών: 28-6-2022.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών:  13-7-2022 . Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4)  

εργάσιμες μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις  

19-7-2022.  Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Δικαίωμα συμμετοχής:  Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες  στο Μ.Ε.ΕΠ. της Γ. Γ. ΔΕ.,  

κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές 

 

Καβάλα 23-6-2022 

Ο Αντιπρόεδρος 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
 
 
 
 

Δημήτριος Μπαντέκας   Καθηγητής 

http://www.ihu.gr/
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