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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Έργων ΣΔΙΤ                                                                                    

                                                                                                               Αθήνα, 27.10.2021 
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών                                                     Αρ. πρωτ.: 15159  

Τμήμα Διαγωνισμών Έργων        ΑΔΑ:  

                                                                                                                ΑΔΑΜ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1.  Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης: 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ  7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» του έργου: «7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», με συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη 375.604,73 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.  Η 

ανωτέρω προεκτιμώμενη αμοιβή αναλύεται ανά κατηγορία μελέτης:  

1. 137.575,23  € για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων) 
2. 82.767,67 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες) 
3. 87.803,36 € για μελέτη κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες) 

4. 2.521,24 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτες) 
5. 15.945,30 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, 

Ηλεκτρομηχανολογικών κλπ.) με τις απαιτούμενες εγκρίσεις τους, προκειμένου για την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας  για την ανέγερση της σχολικής μονάδας και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 

εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες), 8 (Στατικές μελέτες), 9 (Μηχανολογικές, 
ηλεκτρολογικές μελέτες, 16 (Τοπογραφικές μελέτες) και 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) και που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.  

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 
14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 

93816. 
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: Θεωνάς Γρηγόριος, τηλ.: 2105272366 / email: theonas@ktyp.gr.  
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2η 

Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00. 

5.  Η συνολική προθεσμία  για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε διακόσιες δέκα 

(210) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  
 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.512,00 €  ισχύος 

τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

8. Η μελέτη έχει ενταχθεί  και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 

2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5093130. 
9.  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

10.Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 
11.Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 
 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο της μελέτης. 
 
                      Αθήνα, Οκτώβριος 2021   

 
                  Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 

 
                Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης 
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