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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Καταχωριστέο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
Αθήνα, 26.07.2021 
Αριθ. πρωτ. 10667 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
Προς:  1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ =  

ΜΕΕΠ: 9885 
Email: papacivil@yahoo.gr 
 

2. ΕΡΓΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  
MEEΠ: 25192 
Email: thomas.mitsopoulos@ergonis.gr 
 

3. ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
ΜΕΕΠ:  
e-mail: mariakakni1@hotmail.gr 

 
 
Θέμα:  Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης για 

το έργο: «Επισκευή & Συντήρηση Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αρκιοιών και 
βοηθητικού κτιρίου Δήμου Πάτμου» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί Εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη 
αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1131 και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 136/τ. Α’/17.07.2020). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Φ.Ε.Κ. 
104/τ. Α'/13.06.2018). 

3. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 ’’Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)’’ (ΦΕΚ 314/τ. 
Α’/27.12.2005). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/08.08.2016) όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/τ.Α'/09.03.2021) και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/τ. Α’/23.09.2020) περί Ψηφιακής Διακυβέρνησης – 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις και ιδίως τα άρθρα 76, 77 και 78 αυτού. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α’/15.09.2011) περί σύστασης 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως αυτό ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 57654/22.05.2017 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 
1781/τ.Β’/23.5.2017), περί Ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 
4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 261/Α’/17.12.2014) σε συνδυασμό με την με αριθμό 
Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών – 
Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί Διαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών 
«Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» με σύσταση νέας 
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της 
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(Φ.Ε.Κ. 2856/τ. Β’/11.11.2013) και Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000/22.11.2013 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & 
Γ.Ε.ΜΗ. 8363/27.11.2013). 

9. Την υπ’ αριθ. Δ4δ/οικ. 84110/18.11.2019 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και 
Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 969/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) με θέμα «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ’’ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.’’. 

10. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ’’ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.’’ της με 
αριθμό 218ης/21.11.2019 Συνεδρίασης (Α.Δ.Α.: 60ΙΛΟΞΧΔ-ΝΘ6), με την οποία συγκροτήθηκε σε 
σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, ως έχει σήμερα, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας ’’ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.’’ της με αριθμό 274ης/08.01.2021 
Συνεδρίασης (ΑΔΑ:6ΝΟΖΟΞΧΔ-6ΚΡ). 

11. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” επί του 
ενάτου θέματος της με αριθμό 272ης/17.12.2020 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση και το κωδικοποιημένο κείμενο του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και 
Εσωτερικού Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ». (ΑΔΑ: 6ΚΨΖΟΞΧΔ-ΥΡ2), όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 7/τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./25.01.2021 και 
ισχύει. 

12. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του 
ενδεκάτου θέματος της με αριθμό 272ης/17.12.2020 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η 
τοποθέτηση του κ. Θεόδωρου Κυριαζόπουλου στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ της εταιρείας. 

13. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του 
δέκατου τρίτου θέματος της με αριθμό 272ης/17.12.2020 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η 
τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων & Τμημάτων της εταιρείας (ΑΔΑ: Ε43ΜΟΞΧΔ-ΘΕΔ). 

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 79/ 26.07.2021 εσωτερικό σημείωμα έγκρισης δαπάνης της ΄Γενικής 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & έργων ΣΔΙΤ. 

15. Την με αρ. πρωτ. 10665/26.07.2021 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ AE για έγκριση της μελέτης, των οικονομικών και συμβατικών τευχών για την ανάθεση 
της σύμβασης του έργου: «Επισκευή & Συντήρηση Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αρκιοιών και 
βοηθητικού κτιρίου Δήμου Πάτμου», προϋπολογισμού μελέτης 45.838,88 € (με Γ.Ε. + Ο.Ε., 
απρόβλεπτα και Φ.Π.Α) σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 50 του ν.4782/2021 
 

 
Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή & Συντήρηση Μονοθέσιου Δημοτικού 
Σχολείου Αρκιοιών και βοηθητικού κτιρίου Δήμου Πάτμου», σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 
118 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/08.08.2016) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 
4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/τ.Α'/09.03.2021) και ισχύει. 
 
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα 
τεσσάρων λεπτών (36.966,84 €), πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
 
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
προσφορά) 
 
Οι εργασίες αφορούν: 
1. Εργασίες επισκευής του κυρίως κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρκιοιών 

Στις εργασίες αποκατάστασης, περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι φθορές που έχει υποστεί το κτήριο.  
Αναλυτικά, προβλέπονται οι εξής εργασίες:  
• Καθαίρεση όλων των σαθρών επιχρισμάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτηρίου. 
• Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια και μεταφορά αυτών δια μέσου οδών 

περιορισμένης βατότητας. 
• Μεταφορά υλικών με μονότροχο 
• Τοποθέτηση ικριωμάτων ώστε να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εργασίες 
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• Αποκατάσταση ζημιών στο Φ.Ο. με τσιμεντοειδή επισκευαστικά υλικά τάξεως R3, γέφυρα πρόσφυσης 
και αντιδιαβρωτική προστασία. 

• Νέα επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
• Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 
• Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
• Προετοιμασία ξυλίνων κουφωμάτων για χρωματισμούς 
• Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η 

διαλύτου. 
• Αργολιθοδομές δύο ορατών όψεων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου 

 
2. Εργασίες επισκευής βοηθητικού κτίσματος 

Για την επισκευή του βοηθητικού κτηρίου προβλέπονται οι εξής εργασίες: 
• Καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων του στηθαίου. 
• Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια και μεταφορά αυτών δια μέσου οδών 

περιορισμένης βατότητας. 
• Νέα επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
• Χρωματισμός του οριζόντιου τμήματος του στηθαίου (καπάκι) με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 

στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
• Στεγάνωση δώματος με επαλειφόμενο ελαστομερές υλικό σιλανικών ρητινών 

 
Επισυνάπτονται: Τεχνική Έκθεση, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), Τιμολόγιο μελέτης με τον 
επισυναπτόμενο αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών, Προϋπολογισμός μελέτης 
  
Ημερομηνία Υποβολής και Ανοίγματος Προσφορών  
Οι οικονομικές προσφορές, ποσοστό έκπτωσης επί του αναλυτικού προϋπολογισμού, θα κατατεθούν σε 
κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” (Φαβιέρου 30, 10438 
Αθήνα, Ισόγειο τηλ. 210-5272485 - 486), το αργότερο μέχρι την 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 και θα 
απευθύνονται προς τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προγραμματικών Συμβάσεων, Ποιοτικού Ελέγχου & 
Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, Θ. Ηλιόπουλο, τηλ. 210-5272313 (e-mail: iliopoulost@ktyp.gr).  
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

• Βεβαίωση εγγραφής ΜΕΕΠ 
• Φορολογική ενημερότητα 
• Ασφαλιστική ενημερότητα 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου 
 2. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ 

 3. Διεύθυνσης Προγραμματικών Συμβάσεων, Ποιοτικού 
Ελέγχου & Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης 
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