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   Ευρωπαϊκή Ένωση  
   Ευρωπαϊκό Ταμείο 
   Περιφερειακής Ανάπτυξης                                                                         Αθήνα, 21.02.2019    
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.       Αρ. πρωτ: 2875 

Γενική Διεύθυνση Έργων 
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών 
Τμήμα Διαγωνισμών Έργων 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1. Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
"ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ", με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης 
με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 2.184.500,00  Ευρώ.  

CPV: 45214200-2 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 922.760,00 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 787.060,00 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις 

κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη «2η τάξη και άνω» (ή αναβαθμισμένες κοινοπραξίες 1ης 
τάξης και άνω) στην κατηγορία οικοδομικών έργων και τάξη «2η τάξη και άνω» (ή αναβαθμισμένες 

κοινοπραξίες 1ης τάξης και άνω) στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων,  
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 
της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 80490. 

Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

www.ktyp.gr. Πληροφορίες: Γρηγόριος Θεωνάς, τηλ.: 2105272366 / φαξ: 2105272553.  
4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

η 19 Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης στις 15:00 μ.μ.  

   Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται  
η 26 Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης στις 10:00 π.μ. 

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές 
ημέρες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

6. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης. 

7. 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 ανοικτού τιμολογίου» που 

περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης που χορηγούνται από την Αναθέτουσα Αρχή 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 35.233,87 € και 

ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
9. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

10. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
11. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

                     
        Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019 

                             Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 

                   
 

 
               Ιωάννης Χαρωνίτης 
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