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Αθήνα,   12/06/2015 
     Αρ. Πρωτ.: ΑΠ/Δ3/8734        

Έχοντας υπόψη: 
1.     Το Ν. 3429/2005 ’’Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)’’ (ΦΕΚ Α’ 

314/27.12.2005). 
2.     Το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής 

διακυβέρνησης. 
3.     Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) και το Π.Δ. 118/2007. 
4.     Τη με αριθμό 35130/739/09.08.2010 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών περί αναπροσαρμογής των ποσών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ 1291 
Β΄/11.8.2010). 

5.     Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 περί συγχώνευσης των εταιρειών 
«Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», που 
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 216/11.10.2013. 

6.     Την με αριθμό Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των 
Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί 
Διαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της (Φ.Ε.Κ. Β’ 
2856/11.11.2013) και Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000/22.11.2013 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & 
Γ.Ε.ΜΗ. 8363/27.11.2013). 

7.      Τη με αριθμό πρωτ. Δ16γ/06/549/Γ/19.12.2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, 
Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως τούτη τροποποιήθηκε με την με 
αριθμό Δ16γ/02/318/Γ/25.8.2014 των αυτών ως άνω Υπουργών 

8.    Του άρθρου 13 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας (2856/Β). 
9. Το αίτημα Δήμου Σαλαμίνος με αρ. πρωτ. 18833/18.12.2015 και το συμπληρωματικό 

έγγραφο του Δήμου Σαλαμίνος με αρ. πρωτ 3745/11.03.2015. 
 

  
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Η εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προκηρύσσει πρόχειρο 
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την «προμήθεια, 
μεταφορά, εγκατάσταση και διετή συντήρηση δύο αναβατορίων σκάλας με πλατφόρμα  για 
ΑΜΕΑ, στο 1ο & 2ο Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.960,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. 
1.- Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το έργο: ΣΑΕ  2014ΣΕ24700005   του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της ΚτΥπ ΑΕ οικονομικού έτους 2015.  
2.- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να εκπληρώνουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης.  
3- Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 60 ημερολογιακές 
ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετική καταληκτική 
ημερομηνία παράδοσης μεταξύ των μερών.  
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της ΚτΥπ ΑΕ 
(Φαβιέρου 30, ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ. 210 5272238) με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής τους στις 14 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. 
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Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα 
της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).  
O προσφέρων πρέπει να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, αριθ. 
τηλεφώνου, αριθ. μηχ. τηλεομοιοτυπίας, e-mail (κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή 
(kantounas@ktyp.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν 
διευκρινιστικών ερωτημάτων. 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παραλαμβάνονται το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και απαντώνται τρείς ημέρες πριν την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 
προθεσμίας δεν εξετάζονται. 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με 
κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ελάχιστη ισχύ 
εκατόν ογδόντα (180) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της. 
 
               Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
          
 
         Ηρακλής Κ. Δρούλιας 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:  
 
1. Τμήμα Υποστήριξης Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου 
2. Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Λειτουργίας 
3. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις/κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, της ημεδαπής, 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), 
εφόσον έχουν προηγούμενη σχετική εμπειρία στην παραγωγή ή/και εμπορία των υπό 
προμήθεια ειδών. Διαθέτουν την νόμιμη άδεια για κατασκευή και συντήρηση ανελκυστήρων 
ΑΜΕΑ ή συνεργάζονται με επαγγελματίες που διαθέτουν αυτές τις άδειες. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση της ΚτΥπ ΑΕ για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης.  
1.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους δεν 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται 
στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007.  
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με τελεσίδικη 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου (πρώην Υπ. Εμπορίου). 
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις. 
• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις 
αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 
 

Άρθρο 2: Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών 
2.1. Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2) χωριστούς 
σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία, ως εξής: 
α) Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Στοιχείων Ειδικής Τεχνικής & 
Επαγγελματικής Ικανότητας, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 
αντίγραφο, τα απαιτούμενα  στο άρθρο 3 της παρούσας έγγραφα.  
β) Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και 
ένα (1) αντίγραφο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς.  
Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο 
εξωτερικός φάκελος και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση, για το έργο: «προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και διετή 
συντήρηση δύο αναβατορίων σκάλας με πλατφόρμα  για ΑΜΕΑ, στο 1ο & 2ο Γενικό Λύκειο 
Σαλαμίνας».  
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και θα 
ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων είναι, με ποινή 
αποκλεισμού των προσφορών, υποχρεωτική. 
2.2. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε 
φύσης.  
2.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για (180) εκατόν ογδόντα 
ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης 
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μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση 
ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα 
απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 
από την λήξη ισχύος των προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν 
την αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.  
 

Άρθρο 3: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Στοιχείων 
Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας 
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει ότι δικαιούται να συμμετέχει στον 
παρόντα διαγωνισμό, προσκομίζοντας τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα (η 
σφραγίδα διαγωνιζόμενου  είναι η πρωτότυπη): 
3.1. Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 
συνοδευόμενη από κατάλογο των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, υπογεγραμμένη (κατά 
περίπτωση) από  
- τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο – φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου 
νομικού προσώπου, ή 
- τους νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συμπραττόντων ή τον από 
κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο. 
-Την άδεια κατασκευής και συντήρησης ανελκυστήρων ΑΜΕΑ δική τους ή που θα 
συνεργασθούν αν δεν έχουν δική τους, καταθέτοντας Υπεύθυνο Δήλωση συνεργασίας.  
3.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της 
διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχει και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς του, (ήτοι την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς στην 
ΚτΥπ ΑΕ ή την ημέρα αποστολής αυτής ταχυδρομικώς) ο προσφέρων: 
(α) εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις και καλύπτει πλήρως τα κριτήρια επιλογής που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 ΠΔ 118/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   
(β) Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παρέχει τις πληροφορίες αυτές. 
(γ) Δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση κατά τα 
άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
(δ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, της 
οποίας ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 
(ε) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε κρίση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού ή για οποιαδήποτε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΥπ ΑΕ για την 
έκβαση του παρόντος διαγωνισμού, ιδίως δε αυτής για την αναβολή, ματαίωση, ακύρωση ή 
επανάληψη του διαγωνισμού ή για την ενδεχόμενη υπαναχώρηση της ΚτΥπ ΑΕ. 
(στ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση.  
3.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, 
εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό 
τους. 
Αναλυτικότερα, σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρίας απαιτείται να 
προσκομισθεί: 
- Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε περίπτωση Α.Ε., ή 
απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την οποία:  
α)  Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σύμπραξη.  
β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για το 
συμμετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και την προσφορά.  
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Οι άνω (α’ & β’) απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του υπογράφοντος προς 
εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις 
κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ, κ.λπ.) και έχει υποβληθεί με το φάκελο συμμετοχής. Σε κάθε 
περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων 
211 επ. του Αστικού Κώδικα. 
Επί υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο ή 
το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συμμετοχής στο διαγωνισμό και 
διορισμού του νομίμου εκπροσώπου του. 
γ) Ορίζεται αντίκλητος (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο 
εκπρόσωπο), κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Αθηνών – Πειραιώς, με πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κλπ) 
προκειμένου να μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να έλθει σε επαφή με τον υποψήφιο. 
δ) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης, δήλωση των προσώπων που την απαρτίζουν 
περί: 

 αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, 
και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας).  

 αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις 
ολόκληρο,  
 ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στην 

παρούσα, 
 τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, 
 (επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή πίνακα) 

των υπό ανάληψη υπηρεσιών,  

 (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την 
υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.  
Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου 
ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις διατάξεις 
του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. 
3.4. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
3.5. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον απαιτείται από τη νομική μορφή της 
επιχείρησης, σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που 
η άδεια λειτουργίας έχει λήξει χρονικά, απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση από την αρμόδια 
υπηρεσία, ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της. Το 3.5 και η 
τελευταία παράγραφος του 3.1 μπορεί να είναι ίδιο αν η επιχείρηση δεν έχει άλλο 
αντικείμενο.  
3.6. Φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους και τους όρους της 
Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 
Σημειώσεις – διευκρινίσεις:  
(α) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία,  
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(β) όπου στην παρούσα διακήρυξη γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση, ως τέτοια 
θεωρείται η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 § 4 Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
 

Άρθρο 4: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 
Η οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, νόμιμα υπογεγραμμένη, θα τοποθετηθεί, με 
ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο, με 
την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται και 
να αναλύεται η συνολική προσφερόμενη τιμή, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή και ο 
αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).    
4.2. Όλα τα οικονομικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στην Προσφορά, θα πρέπει να 
δίνονται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως δύο δεκαδικά ψηφία.  
4.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως 
δύο δεκαδικά ψηφία ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
4.4. Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών. 
4.5. Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι 
αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της 
παρούσας διακήρυξης θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.  
 

Άρθρο 5: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού 
5.1. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της ΚτΥπ ΑΕ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της ΚτΥπ ΑΕ, 
με την παρουσία των νομίμων εκπροσώπων όσων διαγωνιζομένων υπέβαλλαν εμπρόθεσμα 
προσφορά.  
- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
5.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 
- Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Στοιχεία Ειδικής Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Ικανότητας» αποσφραγίζεται και μονογράφεται από την Επιτροπή κατά 
φύλλο.  
- Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό 1, στο οποίο καταχωρούνται, σύμφωνα 
με σειρά υποβολής των προσφορών, η επωνυμία του Διαγωνιζομένου, ο εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπος αυτού, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα στοιχεία ειδικής τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας που απαιτεί η διακήρυξη.  
- Με την ολοκλήρωση του ανωτέρω σταδίου η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια τους 
διαγωνιζόμενους, οι οποίοι αποκλείονται από την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
διότι δεν εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
- Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά φύλλο ο φάκελος με την 
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 
Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και καταγράφει στο Πρακτικό 1 τις τιμές των προσφορών, 
κατά τη σειρά μειοδοσίας τους, κηρύσσοντας την λήξη της διαδικασίας του διαγωνισμού.  
5.3. Η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση της 
σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή, 
σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.   
5.4. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, να προχωρήσει σε επανέλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων 
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δικαιολογητικών καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους 
διαγωνιζομένους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του 
φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως 
“αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη 
υποβλήθηκαν. Ως “συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων 
στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του 
φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της 
παρούσας.  
5.5. ο Πρακτικό 1, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τοιχοκολλείται με μέριμνα 
του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚτΥπ ΑΕ. Σχετική γραπτή 
ανακοίνωση με αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται σε όλους τους διαγωνιζομένους με 
τηλεομοιοτυπία (fax).  
Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής 
τηλεομοιοτυπίας (fax) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου.  
 

6. Δικαιολογητικά κατακύρωσης  
6.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, οφείλει, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), να 
υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 6.6. του παρόντος άρθρου. 
6.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην ΚτΥπ ΑΕ. 
6.3. Η ΚτΥπ ΑΕ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, 
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των 
δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) 
εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των 
οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.  
6.4. Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε με την ως άνω πρόσκληση-
ανακοίνωση της Υπηρεσίας, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά 
κατά φύλλο από την επιτροπή. 
6.5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), 
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία. 
6.6. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι: 
6.6.1. Οι Έλληνες πολίτες: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,  
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι - 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
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- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 
48), 
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας  που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό. 
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  
στ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης (συνταγμένη σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 
5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.(Ν. 4281/2014), με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά 
τρεις (3) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου 
εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για 
ανάλογο χρονικό διάστημα.  
 

6.6.2. Οι  αλλοδαποί :  
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου  6.6.1.  
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
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προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους.  
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου  Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  
 

6.6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:   
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 6.6.1 και 6.6.2 αντίστοιχα. 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 
παραγράφων, αφορά : 
- τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,  
- τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.  
- και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους  του. 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά 
πρόσωπα). 
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 
εκδίδονται : 
- όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 
7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει,  
- και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης. 
 

6.6.4.  Οι  συνεταιρισμοί :  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 6.6.1.    
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.1, εφόσον πρόκειται 
για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.2, 
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εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της 
παραγράφου  6.6.3. 
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί νόμιμα. 
 
 
 

6.6.5.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
Ένωση. 
 

6.6.6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 
του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 
της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

7.  Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού  
7.1. Το αρμόδιο όργανο Διοίκησης της εταιρείας Κτιριακές υποδομές Α.Ε. διατηρεί το 
δικαίωμα ν’ αποφασίσει ελεύθερα για την έγκριση ή την απόρριψη του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού, τη ματαίωση, αναβολή ή επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών (κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο 
άρθρο 21 του ΠΔ 118/2007), χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης αυτών που μετέχουν στο 
διαγωνισμό και χωρίς καμία άλλη οικονομική υποχρέωση ή δέσμευση γενικώς έναντι αυτών.  
7.2. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και 
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε συμμετέχοντος ( π.χ. μη τήρηση των όρων της 
σύμβασης σε προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία της εταιρείας Κτιριακές υποδομές Α.Ε.). 
7.3. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΔ 
118/12007. 

 

8. Ενστάσεις 
8.1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των Πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν 
μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού ή οι 
αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι ενστάσεις συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, 
κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο της εταιρείας Κτιριακές υποδομές Α.Ε.  και 
απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι προθεσμίες υποβολής των 
ενστάσεων αρχίζουν να τρέχουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης - 
τοιχοκόλλησης των πρακτικών. 
8.2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της 
Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών της εταιρείας Κτιριακές υποδομές Α.Ε..  
8.3. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή 
αποκλείστηκαν από αυτό.  
8.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07.  
 

9. Σύμβαση 
9.1. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 
από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο 
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της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.  
9.2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 
118/2007.  
9.3. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, 
δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την εταιρεία Κτιριακές υποδομές Α.Ε. 
 

10. Υποχρεώσεις Αναδόχου  
10.1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την εταιρεία Κτιριακές υποδομές Α.Ε., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.  
10.2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
10.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει 
σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την 
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με 
το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρείας Κτιριακές 
υποδομές Α.Ε.. 
 

11. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
11.1. Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρείας Κτιριακές υποδομές Α.Ε..   
11.2. Γίνεται μνεία ότι ο παρών διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 
85 του Ν. 2362/1995, συμπληρωματικά δε από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του 
Αστικού Κώδικα. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 
Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την 

ανωτέρω προκήρυξη 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII:    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και διετή συντήρηση δύο αναβατορίων 

σκάλας με πλατφόρμα  για ΑΜΕΑ, στο 1ο & 2ο Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας. 

1.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

2.1 Ωφέλιμο φορτίο: 250 κιλά (για κλίση μέχρι 45 μοίρες) 
2.2 Αναβατόρια: 1ο μήκος  5,66m ύψος 2,74m. 
                             2ο μήκος  1,40m ύψος 0,75 m.  
           Είναι υποχρεωμένος ο κατασκευαστής να επαληθεύσει με αυτοψία όλα τα δεδομένα 

χωρίς καμία άλλη απαίτηση.  
2.3 Πλάτος ράγας: θα καθορισθεί από τον κατασκευαστή  
2.4 Αναδιπλούμενη πλατφόρμα. Στο μικρό αναβατόριο  όταν δεν λειτουργεί θα γυρίζει 

με δύο γωνίες στην ράγα των 90 μοιρών και δεν μειώνει το πλάτος κλιμακοστασίου. 
2.5 Ταχύτητα: περίπου 8m/min 
2.6 Ηλεκτρική ενέργεια: 230 V , μονοφασικό 
2.7 Κατανάλωση: περίπου 1 KW/h 
2.8 Διαστάσεις πλατφόρμας περίπου: 800 χιλΧ1000 χιλ με αντιολισθητικό τάπητα 
2.9     Η στήριξη θα υπολογισθεί στο δάπεδο όχι στο υπάρχων κάγκελο. 
 
Το αναβατόριο θα διαθέτει επίσης: 

 
 Ασφάλεια ταχύτητας (μηχανικού τύπου) 
 Χειροκίνητη λειτουργία σε διακοπή ρεύματος 
 Αυτόματα αναδιπλούμενες ράμπες πρόσβασης στις δύο πλευρές 
 Αυτόματες μπάρες ασφάλειας 
 Αισθητήρες ασφάλειες κάτω από την πλατφόρμα, στις ράμπες και στα πλάγια του 
 ανελκυστήρα 

 Πλατφόρμα και μπάρες ασφαλείας από υψηλής ποιότητας αλουμινίου 
 Στηρίγματα της ράγας(ορθοστάτες) 
 Αναδιπλούμενη πλατφόρμα και βραχίονες 
 Χρώμα: ότι απαιτηθεί από την Επίβλεψη. 

Ο έλεγχος χειρισμού θα γίνεται με πίνακα ελέγχου με κλειδί λειτουργίας και χειριστήρια 
συνεχούς πιέσεως. 
Το αναβατόριο σκάλας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE και πληροί όλες τις 
προδιαγραφές για άτομα με ειδικές ανάγκες 98/37/CE. 

 

2.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
2.1. Οι προσφέροντες να εγγυώνται την στερεότητα της κατασκευής για δύο (2) έτη 

τουλάχιστον.  
2.2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη που εμφανίζουν βλάβες, 

φθορές, κακοτεχνίες ή κρυμμένα ελαττώματα εντός του χρόνου της εγγύησης 
ανεξάρτητα αν αυτά έχουν παραληφθεί από επιτροπή παραλαβής, και δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα των χρηστών. 

2.3. Ο προμηθευτής εγγυάται για την καλή συντήρηση των ειδών για δύο χρόνια, από 
την οριστική παράδοση του, η οποία θα είναι δωρεάν και θα πραγματοποιείται όπως 
ο Νόμος ορίζει. Επίσης θα προσκομίσει εγγύηση συντήρησης, πιστοποιήσεις από 
φορείς όπως ο Νόμος ορίζει και  άδεια λειτουργίας. 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών  

 

 

 
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.  | Φαβιέρου 30 | 104 38 Αθήνα | www.osk.gr    
Πληροφορίες: Ιωάννης Καντούνας • Τηλ. : 210-5272227 fax: 210-5272553•  email:  kantounas@ktyp.gr      
 

 

2.4. Μετά την λήξη των 24 μηνών της εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης ο 
προμηθευτής θα διαθέτει για 10 χρόνια κατάλληλα ανταλλακτικά, την δαπάνη των 
οποίων θα αναλαμβάνει ο χρήστης του είδους. 

3.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
3.1. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και χρώματα να είναι MH ΤΟΞΙΚΑ. 
3.2. Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 35x70mm περίπου (βλ. το σχετικό υπόδειγμα 

κατωτέρω), θα τοποθετείται σε εμφανή θέση που θα υποδεικνύεται από την Δ/νση 
και θα αναφέρει : 
1. Το λογότυπο της Εταιρείας 
2. Το τίτλο της Εταιρείας 
3. Τον αριθμό της σύμβασης  
4. Την επωνυμία του προμηθευτή 
Η τελική μορφή της μεταλλικής πινακίδας θα εγκριθεί από τη Δ/νση. 

 
 

4.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Σαν κριτήριο αξιολόγησης καθορίζεται η χαμηλότερη τιμή. 

 
 
 

                                                                   Ο Διευθύνων Σύμβουλος                
          

 
 
 
 

        Ηρακλής Κ. Δρούλιας 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:  
 
1. Τμήμα Υποστήριξης Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου 
2. Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού &Λειτουργίας 
3. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ……….. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……… (και ολογράφως) ……….. στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρίας …….. Δ/νση ……… για την καλή εκτέλεση 

από αυτήν των όρων της με αριθμό ………σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 

«προμήθεια …………………………………………………………………………………………………….».      

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την επιστροφή της. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον  τέλος χαρτοσήμου. 

-  Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 

της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI. 
 

 
 


