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Αθήνα, 31.05.2017                                                          
Αρ. Πρωτ.: 8044                                                                                                             

ΑΔΑ: …………….. 

 
Προς:  1. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  

2. Εφημερίδες 
α.  ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  / Φαξ: 210 3817331,  
     E-mail: info@ihodimoprasion.gr  
β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / Φαξ: 210-5232584/2105236927 
     E-mail: geniki@otenet.gr 

3. Νομαρχιακός ή Τοπικός τύπος 
α. Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ  / Φαξ: 210-4120986 
     E-mail: imdemotis@yahoo.gr 
β. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  / Φαξ: 210-5543682    
    E-mail: e@papasideri.gr 
γ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ  / Φαξ: 210-5745723 
    E-mail: kaligoul@ath.forthnet.gr 
 

 
ΘΕΜΑ:  «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» 
                
 
Σας αποστέλλουμε την περίληψη διακήρυξης για το Διαγωνισμό: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ» και παρακαλούμε να τη 
δημοσιεύσετε στο φύλλο της εφημερίδας σας σε διαστάσεις 2 Χ 25 cm. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι, το Τιμολόγιο θα εκδοθεί επί πιστώσει, στο όνομα: 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30, Τ.Κ. 104 38, ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.  997476340 – ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ   

και η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Παρακαλούμε, μαζί με το Τιμολόγιο, να μας αποστείλετε και δύο (2) φύλλα της εφημερίδας σας με 

δημοσιευμένη την ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας. Επίσης σας παρακαλούμε, να μας ενημερώσετε 

ότι λάβατε το e-mail μας που αφορά την ανακοίνωση του παραπάνω έργου.  

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 

Βασίλειος Καραγιάννης 
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.                                                        
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών  
Τμήμα Προμηθειών Εξοπλισμού Υγείας & Δικαιοσύνης 

Ταχ. Δ/νση    : ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30                                                                         
Τ.Κ.              : 104 38 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : (210) 5272555 
FAX              : (210) 5272553 
e-mail           : exopl@ktyp.gr 

ΑΔΑ:  ………………                                                  
Αθήνα, 31/05/2017                                                                  
Αρ. Πρωτ.: 8043 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

(CCTV) ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
(ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για 
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια (αγορά) και τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) 
του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα» συνολικού προϋπολογισμού € 146.098,86 
πλέον          € 35.063,73 (Φ.Π.Α. 24%), ήτοι € 181.162,59.  
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών του εξοπλισμού. Η 
προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων 
(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., στην ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του Ν. 4155/2013, της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, των ΠΔ 60/2007 και 118/2007 και 
τα καθοριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 05.06.2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 πμ. 
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10.07.2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00 πμ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις 14η Ιουλίου 
2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

3.   Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 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. 

4. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
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5. Η προμήθεια – εγκατάσταση του εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

6. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας, (εκτός του 
αναλογούντος  Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού 2.922,00 €.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει 
χρονική ισχύ μεγαλύτερη κατά τριάντα (30) ημέρες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς.  

7. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως 
την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%), επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

8. Στον παρόντα διαγωνισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και οι λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

9. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό Α/Α: 42365. 

10. Η Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
την 29.05.2017. 

11. Η Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 30.05.2017. 

12. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 

                                                                     Αθήνα, 29.05.2017 
 

                Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.      

                    Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
 

                                                                  Βασίλειος Καραγιάννης                                                       
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