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 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.                                          ΑΔΑ: 7ΚΙ1ΟΞΧΔ-6ΥΙ          
 

 Γενική Διεύθυνση Έργων 
 Διεύθυνση Υποστήριξης Έργων 
 Τμήμα Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων                

 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ                               Αθήνα, 06-04-2016  
                      Αρ. Πρώτ. ΕΓ:Δ5-Τ5.1/5020 

   
Προς: 1.  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

2.  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
β. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

3.  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ Η ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
α. H ΑΛΗΘΕΙΑ (ΧΙΟΣ) 
β. ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 
γ. ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (ΧΙΟΣ) 

 
 
ΘΕΜΑ:  «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» 
                 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Νίκης 4 – Τ.Κ. 10248   
2. ΠΕΔΜΕΔΕ ,Ασκληπιού 23 –Τ.Κ. 10680 
3. ΠΕΔΜΗΕΔΕ, Αχαρνών 35 – Τ.Κ. 10439 
4. ΠΕΣΕΔΕ, Θεμιστοκλέους 4 – Τ.Κ. 10678 
5.  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ακαδημίας 18 – Τ.Κ. 

10671  
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Λειτουργίας 
2. Γενική Διεύθυνση Έργων  
3. Διεύθυνση Υποστήριξης Έργων 
4. Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών 

 & Λοιπών Υποδομών 
5. Τμήμα Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων  
6. Τμήμα Υποστήριξης  Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου 

 
Παρακαλούμε, δημοσιεύσατε μία φορά και στην πρώτη έκδοση σας, τη συνημμένη περίληψη 

διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού που θα γίνει την «Τρίτη 26 Απριλίου 2016» για το έργο: 
«2/Θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου, Δήμου Χίου (πρώην Δήμου 
Αγίου Μηνά) Ν. Χίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής». 
 
 
          Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
                                                                                      

 
 

            Νικόλαος Παπαδάκης 
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  Α.Ε. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 

του έργου: «2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου, Δήμου Χίου 
(πρώην Δήμου Αγίου Μηνά) Ν. Χίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής» με συνολική δαπάνη 
προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. «975.500,00 €». Το 
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό «609.672,50 €», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό «152.950,00 €», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. - Τμήμα 
Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων (Φαβιέρου 30, ημιώροφος) κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00, 
εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) € με Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα.  Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 210-5272445, FAX επικοινωνίας 210-5272204 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα 
Κομιώτη Γεωργία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την «26η Απριλίου 2016»  ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές 
Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το 
μέρος των εργασιών (οικοδομικά-Η/Μ) που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του 
Ν. 3669/08), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά 
ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το 
μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08), και τους 
ισχύοντες νόμους περί προμηθειών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  
α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , 
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη «1η και άνω» στην κατηγορία 
οικοδομικών έργων, τάξη «Α2 και άνω» στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων,  
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 
γ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην «-» τάξη για έργα οικοδομικά και στην «-» τάξη για  έργα ηλεκτρομηχανολογικά 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
«15.861,79 €» και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος 
των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της εταιρίας Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

 
              Αθήνα,  06 Απριλίου 2016      
 
          Ο  Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 
          Νικόλαος Παπαδάκης 


