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     ΑΔΑ:  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» του κτιρίου του Αρσακείου, επί 
των οδών Αρσάκη , Σταδίου, Πανεπιστημίου και Πεσματζόγλου, όπου στεγάζονται οι 
δικαστικές υπηρεσίες του ΣτΕ με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 9.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών:  
Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 7.258,06 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). Τα ανωτέρω τεύχη είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων από 
την αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (http://www.ktyp.gr/). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής (Τμήμα Διαγωνισμών Έργων) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων πρότυπο. Πληροφορίες Φιλιππάκος Δημήτρης, τηλ.: 2105272620 / φαξ: 2105272553 
και Ζαφείρη Έλενα, τηλ.: 2105272445 / φαξ: 2105272204.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 π. μ. (ώρα λήξης 
υποβολής των προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών 

(Φαβιέρου 28, 2ος Όροφος).  
Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(β) του ν.4412/2016 για το σύστημα με συμπλήρωση του ανοιχτού 
τιμολογίου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του 
Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). 
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του 
άρθρου 76 του Ν.4412/2016 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 145,00 € 
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 του ΤΑΧΔΙΚ. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της εταιρίας Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε. 
                
               Ο  Διευθύνων Σύμβουλος  
               
 
               Βασίλειος Θ. Καραγιάννης 
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