
1 
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ “NEW LEARNING COMPLEX”, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ,  

ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

 

 

15  Μαΐου 2020  

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ», στο πλαίσιο ανέγερσης ενός σύγχρονου κτηριακού 

συγκροτήματος, το οποίο θα λειτουργήσει ως «NEW LEARNING COMPLEX», εντός των εγκαταστάσεων του Κολλεγίου 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης,  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο (μεμονωμένη εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία) που επιθυμεί να εκδηλώσει το  

ενδιαφέρον ως πιθανός Ανάδοχος για την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση “NEW LEARNING COMPLEX", στις εγκαταστάσεις 

του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης».  

ΆΡΘΡΟ 1ο - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Σωματείο «ΕΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ», προτίθεται να ανεγείρει, εντός των εγκαταστάσεων του Κολλεγίου 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ, σε ιδιόκτητη έκταση επί της αγροτικής οδού Βασιλείου Σεβενίδη στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούν σήμερα 

οι πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (σε δύο υφιστάμενα κτίσματα, εκ των οποίων το ένα πρόκειται να κατεδαφιστεί και το άλλο 

να ανακαινιστεί), ένα σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα μέσα σε εκτεταμένο περιβάλλοντα χώρο, το οποίο θα λειτουργήσει ως «NEW 

LEARNING COMPLEX» για την εκπαίδευση των παιδιών του Δημοτικού.  

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα (4) κτήρια, εκ των οποίων τρία είναι νέα και ένα υφιστάμενο. Τα κτήρια αναπτύσσονται σε δύο ή τρεις 

στάθμες και περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη και αίθουσα 

γυμναστικής, βοηθητικούς χώρους (WC, H/M και αποθηκευτικούς χώρους, κλπ.) και φυτεμένα δώματα. Ο περιβάλλον χώρος 

περιλαμβάνει την βασική πεζή διαδρομή που συνδέει όλες τις εισόδους και τις εγκαταστάσεις του σχολείου, τις μικρές αυλές των 

αιθουσών διδασκαλίας, τον λαχανόκηπο, τις εγκαταστάσεις υπαίθριου παιχνιδιού στον αύλειο χώρο, περιοχές υψηλής και χαμηλής 

φύτευσης, γήπεδα, άλλες σκληρές επιφάνειες, δρόμους και υπαίθριους χώρους στάθμευσης και την περίφραξη. 

Πρόκειται για σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα με εκτεταμένους υπαίθριους χώρους που αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση, 

σημείο αναφοράς για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις, ακολουθώντας σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής. Το έργο θα 

σηματοδοτεί με την αισθητική του τον διαχρονικό ρόλο του θεσμού του Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ και θα δημιουργεί ένα πρότυπο 

εκπαιδευτικό σύνολο με παιδοκεντρικό χαρακτήρα.  

Το NEW LEARNING COMPLEX θα εξοπλιστεί με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, θα καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες μαθητών και 

εκπαιδευτικών. Το έργο θα κατασκευασθεί από γενικό ανάδοχο, ο οποίος θα διασφαλίσει την κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη 

λειτουργία του σχολείου κατά την εκτέλεση του κατασκευαστικού έργου. 

Η διαδικασία δημοπράτησης είναι η εξής: 

1ο Στάδιο – Προεπιλογή: Κατά το στάδιο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν Επιστολή Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος.  Οι Υποψήφιοι που θα επιλεγούν (μετά την ανακοίνωση της προεπιλογή τους), θα κληθούν στο 2ο Στάδιο να 

υποβάλλουν τις οικονομικοτεχνικές τους προσφορές.  
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2ο Στάδιο – Υποβολή Προσφοράς: Κατά το στάδιο αυτό οι προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα κληθούν με νέα Πρόσκληση από το 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, με την οποία θα τους κοινοποιούνται και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, να υποβάλλουν τις 

οικονομικοτεχνικές τους προσφορές. 

Διευκρινίζεται ότι ο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης οποιουδήποτε αιτήματος εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ή ακόμα και ακύρωσης της Διαδικασίας χωρίς προειδοποίηση ή έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Πρόκειται 

για εσωτερική διαδικασία του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ και θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία των συμμετεχόντων, οι οποίοι 

δεν αποκτούν δικαίωμα πληροφόρησης ή πρόσβασης στις υποβληθείσες προσφορές. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, (Στάδιο 1ο) 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 5η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 14:00. Η κατάθεση των 

σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνει ψηφιακά μέσω Wetransfer. Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας 

κανένας φάκελος δεν θα γίνεται αποδεκτός.  

Η υποβολή θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία οργανωμένα σε πέντε αντίστοιχους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:  

1. Την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποψηφίου  

2. Πίνακα Κατασκευαστικής Εμπειρίας του Υποψηφίου, της τελευταίας δεκαετίας, συνοδευόμενο από Βεβαιώσεις Καλής 

Εκτέλεσης, όπου θα περιγράφονται: 

− Τίτλος - σύντομη περιγραφή, θέση έργου 

− Προϋπολογισμός έργου,  

− Κύριος/Φορέας έργου,  

− Περίοδος εκτέλεσης έργου.  

Θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη η κατασκευαστική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Ως αντίστοιχα έργα νοούνται: 

− κτηριακά έργα υψηλών αρχιτεκτονικών απαιτήσεων, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 5.000 m2  

− αίθουσα γυμναστηρίου με κατασκευή ειδικού δαπέδου 

− έργα διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων υψηλών απαιτήσεων, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 7.000 m2 με 

κατασκευή ειδικών δαπέδων (αθλητικών) 

3. Οργανόγραμμα της εταιρείας 

4. Βιογραφικά σημειώματα των συνεργατών εταιρείας με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή αντίστοιχων έργων 

μεγαλύτερη των 10 ετών. Ο επικεφαλής της ομάδας κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη κατασκευαστική 

εμπειρία μεγαλύτερη των 15 ετών. 

5. Πρακτικά του ΔΣ της εταιρείας από τα οποία να προκύπτει ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου. 

Ο ψηφιακός φάκελος υποβολής θα περιέχει σκαναρισμένα τα πρωτότυπα έγγραφα υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας (pdf).  

Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή, θα πρέπει να σταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

busulega@anatolia.edu.gr, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει 

 Τα στοιχεία του Αποστολέα, δηλαδή: 

− Επωνυμία του ενδιαφερόμενου,  
− Διεύθυνση, ΤΚ  
− Ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο του υπευθύνου επικοινωνίας 

 
 Τα στοιχεία του παραλήπτη:  

Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια, 
Τζον  Κένεντι  60,  
555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη 
Υπόψη: κας Β. Μπουσουλέγκα 
 

 Τον τίτλο του έργου:  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «Ανέγερση “NEW LEARNING COMPLEX", στις εγκαταστάσεις του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης» 

 

 Τον ηλεκτρονικό σύνδεσμος για την λήψη του φακέλου υποβολής 

mailto:busulega@anatolia.edu.gr
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ΑΡΘΡΟ 3ο – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να 

διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Προκειμένου περί Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, πρωτότυπη ή επικυρωμένη, από την αρμόδια 

αρχή, Ενημερότητα Πτυχίου ή Πιστοποιητικό Εγγραφής σε αυτούς 

2. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 

− Συνολικό κύκλο εργασιών ανά έτος για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερο των 5.000.000,00 

ΕΥΡΩ.  

− Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων, μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσόν του 1.000.000,00 ΕΥΡΩ. 

5. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και OHSAS 18001, προαιρετικά  ISO 14001 

6. Πιστοποιητικά εμπειρίας, σε αντίστοιχα έργα, τουλάχιστον 10 ετών, των συνεργατών της εταιρείας που θα 

συμμετέχουν στην ομάδα κατασκευής του έργου 

Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον 

Project Manager του έργου, εταιρεία Obermeyer Hellas, κ. Ματανά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmatana@obermeyer.gr. 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται το αργότερο μέχρι και τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

«ΕΦΟΡΟΙ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ» 
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