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   Αθήνα,  17/10/2016 
   Αρ. Πρωτ.: 15316 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Η Ανώνυμη Εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε προσκαλεί για την συμμετοχή σε Διαδικασία 
Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση γ 
του Ν. 4412/2016, για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών μετά από πυρκαγιά στο Δικαστικό 
Μέγαρο Κοζάνης» με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 148.000,00 € και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού: 
α. Τεχνική Περιγραφή οικοδομικών & Η/Μ εργασιών,  
β. Ειδική τεχνική περιγραφή αποξήλωσης – μεταφοράς – διαχείρισης αμιαντούχων υλικών,  
γ. Τιμολόγιο προσφοράς,  
δ. Προϋπολογισμό Μελέτης,  
ε. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,  
στ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και  
ζ. Έκθεση Διενέργειας Μετρήσεων του αέρος για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης ινών 
Αμιάντου στην Ατμόσφαιρα,  
από τα Γραφεία της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. - Γραμματεία της Διεύθυνσης Συμβάσεων Έργων 
και Προμηθειών (Φαβιέρου 30, 1ος όροφος) κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν 
μέχρι την ημέρα του Διαγωνισμού ή από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας  στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  www.ktyp.gr . 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210.5272620 , FAX επικοινωνίας 210.5272553,  αρμόδιος υπάλληλος για 
την επικοινωνία ο κος  Δημήτρης Φιλιππάκος. 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20.10.2016  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, Αθήνα, 
στην Α.Π.Χ. του ισογείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που 
αποτιμώνται με κατ΄αποκοπή τίμημα (άρθρο 95, παρ. 2β του Ν. 4412/2016). 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α. Ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη «Α1 και άνω» στην 
κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξη «Α1 και άνω» στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων,  
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρ ίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.  
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
 

http://www.ktyp.gr/
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Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76 παρ. 3β του 
Ν.4412/2016 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 30% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής : 
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ,  
2. Ενημερότητα Πτυχίου 
    Εφόσον δεν έχουν Ενημερότητα Πτυχίου θα  υποβάλλουν  Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται 

από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι:  
 

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 
αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια 
παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  
 

ιι) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 
τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 
δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο 
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 
οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),  
στ) απάτη (386-388 Π.Κ.),  
ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.),  
η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),  
θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),  
ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  
κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 
ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 
δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  
 

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία) και  
 

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 
τίθενται  από την νομοθεσία. 
 
3. Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν 
κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση 
όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι 
ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να 
υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 

ΑΔΑ: 7ΚΦΙΟΞΧΔ-ΓΡΗ



 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Έργων  

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών 
Τμήμα Διαγωνισμών Έργων  

 

 
Κτιριακές Υποδομές  Α.Ε. / Φαβιέρου 30 / Τ.Κ. 10438 Αθήνα  
Πληροφορίες: Δημήτρης Κ. Φιλιππάκος   Τηλ. : 210-5272 620      • Φαξ:210-5272 555      email: filipp@ktyp.gr 
 

επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν 
την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των 
ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από 
άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  
 

4. Εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη 
προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει. 
 

5. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές 
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις. 

 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν  
προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 
ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 
δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη 
δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον 
φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 
παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 
 

Ο Ανάδοχος του έργου κατά την εκτέλεση αυτού υποχρεούται να λάβει υπόψη του και να 
τηρήσει απαρέγκλιτα τις προβλέψεις του νόμου όσον αφορά τις εργασίες αποξήλωσης αμίαντου 
και σε περίπτωση που δεν πληροί ο ίδιος τις πρόνοιες προβλέπονται από την στην συνέχεια 
αναφερόμενη νομοθεσία, να συνεργαστεί με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εργολάβο που θα 
πληροί τους ορισμούς του νόμου και θα διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες. 
 (το Π.Δ. 212/2006 «Προστασία εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία», σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου, την ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/08-03-91) « Καθορισμός μέτρων και 
μεθόδων για την πρόληψη και μείωση, την 21017/84/30-6-2009 απόφαση των Υπουργών 
απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας – υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης την ΚΥΑ 
36259/175/Ε103 «Εναλλακτική διαχείριση απόβλητων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις κ.λπ.». 
 

Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραβεί τις ανωτέρω υποχρεώσεις και λόγω της επικινδυνότητας 
των υλικών, θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα καταπίπτει η χορηγηθείσα εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης τόσο εξαιτίας της παραβίασης της παρούσας πρόβλεψης όσο και για λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας. 
 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει:  
α. να προσκομίσει τα έγγραφα που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 και  
β. ακριβές αντίγραφο της άδειας επιχείρησης αφαίρεσης κατεδάφισης αμίαντου (ΕΑΚ) σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία που εκδίδεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και του Πιστοποιητικού Καταχώρησης στο Μητρώο Επιχειρήσεων Διαχείρισης 
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Επικίνδυνων Απόβλητων του ΥΠΕΚΑ και εφόσον πρόκειται για μειοδότη που προέρχεται από 
κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. αντίστοιχα ακριβή αντίγραφα, από 
τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω και σε περίπτωση συνεργασίας 
ιδιωτικό συμφωνητικό, αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο, με φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που διαθέτει την ανωτέρω άδεια και είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό μητρώο, 
θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δυο χιλιάδων 
τριακοσίων ογδόντα επτά  ευρώ και δέκα λεπτά «2.387,10 €» και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα 
(30) ημέρες, μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών.  
 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας μήνας. 

Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς το κατ’ αποκοπή τίμημα του εντύπου της οικονομικής προσφοράς. 

Η Κατάθεση των προσφορών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4412/2016. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων 

(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).  

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

 
 
 

                                                                                              ΑΘΗΝΑ,  17/10/2016 
 
 
 
                                                                                              Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 

 
                                                                                                          Νικόλαος Γ. Παπαδάκης 
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