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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.                                    Α∆Α: 7ΝΨ6ΟΞΧ∆-8ΚΣ 
 

 Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 
 ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Έργων 
 Τµήµα Τευχών, ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων 

 
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ                               Αθήνα, 18.12.2014 
                      Αρ. Πρώτ. ΕΓ:∆5-Τ5.1/18865 

   
Προς: 1.  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

2.  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
α. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

     β. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ  
γ. ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

3.  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ Η’ ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
α. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 
β. ΠΡΩΙΝΗ (ΠΥΡΓΟΣ)  

 
 
ΘΕΜΑ:  «∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» 
                 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Νίκης 4 – Τ.Κ. 10248   
2. ΠΕ∆ΜΕ∆Ε Ασκληπιού 23 –Τ.Κ. 10680 
3. ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε Αχαρνών 35 – Τ.Κ. 10439 
4. ΠΕΣΕ∆Ε Θεµιστοκλέους 4 – Τ.Κ. 10678 
5. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ηλείας, 28ης Οκτωβρίου & 

Πλ.Ηρώων – Τ.Κ. 27100 Πύργος 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γενική ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Λειτουργίας 
2. Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης  
3. Γενική ∆ιεύθυνση Υλοποίησης Έργων 
4. ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Έργων 
5. ∆ιεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών 

 & Λοιπών Υποδοµών 
6. Τµήµα Τευχών, ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων  
7. Τµήµα Υποστήριξης ∆Σ & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 

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

διακήρυξης µειοδοτικού διαγωνισµού που θα γίνει την «Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015» για το έργο : 
«Γυµνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νοµού Ηλείας - Οικοδοµικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» 
 
 Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
                                                                                      

 
 

           Ηρακλής Κ. ∆ρούλιας 
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  Α.Ε. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

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

του έργου  «Γυµνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νοµού Ηλείας - Οικοδοµικές εργασίες & Η/Μ 
εγκαταστάσεις» µε συνολική δαπάνη προϋπολογισµού µελέτης µε ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. «5.500.000,00 €». Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών:  

α) κατηγορία Οικοδοµικά, µε προϋπολογισµό «3.637.336,87 €», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, µε προϋπολογισµό «760.150,00 €», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. - Τµήµα 
Τευχών, ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων (Φαβιέρου 30, ηµιόροφος) κατά τις ώρες 09.00 µέχρι 13.00, 
εφόσον ζητηθούν µέχρι την προηγούµενη του ∆ιαγωνισµού 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων υπόδειγµα.  Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 210-5272445, FAX επικοινωνίας 210-5272204 αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα 
Κοµιώτη Γεωργία. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την «20 Ιανουαρίου 2015» 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 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). 

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 «3η και άνω» στην κατηγορία 
οικοδοµικών έργων, τάξη «2η 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 «1η και άνω» τάξη για  έργα 
ηλεκτροµηχανολογικά (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
«89.430,89 €» και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες µεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος 
των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα 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,  18 ∆εκεµβρίου 2014      
 
  Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
 
 
           Ηρακλής Κ. ∆ρούλιας 


