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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρία» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπηρεσία «Έλεγχος υλικών για την 
αποκατάσταση 8 σεισμόπληκτων σχολείων στη Λέσβο», προεκτιμώμενης δαπάνης 
υπηρεσιών 26.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 Για την αποκατάσταση των ζημιών στα παραπάνω σχολικά κτίρια, είναι απαραίτητη η διενέργεια 
σειράς επιτόπου δοκιμών υλικών και εργαστηριακών ελέγχων.  

Απαιτείται να εκτελεστούν οι εξής έλεγχοι:  

Α. Δοκιμές επί τόπου: Κρουσιμετρήσεις («δοκιμή αιχμής») σε λίθους. Οι λίθοι εμφανίζουν 
διαφορετική ορυκτολογική σύσταση (σχιστολιθική, ασβεστολιθική κ.ά.) και αρκετοί είναι φυλλίτες, 
με στρωμάτωση στη δομή τους. Τα αποτελέσματα πρέπει να ομαδοποιούνται ανάλογα με την 
κατεύθυνση της δοκιμής παράλληλα ή κάθετα στη στρωμάτωση.  

Β. Δοκιμές εργαστηρίου:  
Β.1. Ανάληψη λίθων, λήψη δοκιμίων κάθετα και παράλληλα στη στρωμάτωση σε λίθους 

που είναι φυλλίτες , εκτέλεση δοκιμής θλίψης σε ίσο αριθμό δοκιμίων κάθετα και 
παράλληλα στη στρωμάτωση, εκτίμηση για την αντοχή των λιθοσωμάτων.  

Β.2. Ορυκτολογικός προσδιορισμός λιθοσωμάτων.  
Β.3. Ανάληψη δειγμάτων κονιάματος και χημική ανάλυσή τους, τόσο στα χωματοποιημένα 

όσο και στα συνεκτικά.  
Β.4. Εκτίμηση αντοχής κονιαμάτων δόμησης (μόνο για τα συνεκτικά κονιάματα)  
Β.5.Συστάσεις για την ποιότητα του ενέματος σε σχέση με την ορυκτολογική σύσταση 

των λίθων και του κονιάματος δόμησης (υλικά, αναλογίες ξηρών υλικών, αναλογία 
ξηρών υλικών προς νερό). 

Γ. Μεταφορά του εξοπλισμού στη Λέσβο και από θέση σε θέση έρευνας  
 

Αναλυτικά το αντικείμενο της ως άνω υπηρεσίας καταγράφεται στο επισυναπτόμενο Τεύχος 
Τεχνικών Δεδομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).  
Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2014ΣΕ24700009 της ΣΑΕ247 «Κτιριακές και Ειδικές Μελέτες». 
 
Προθεσμίες της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της 
σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  
 
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 
(Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210-52.72.486) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
τους την 09.01.2018 και ώρα 10:00 πμ., οπότε και θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση 
των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).  

ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος 2017 
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