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Υπηρεσία: 6μηνη συντήρηση επίβλεψης και
λειτουργίας των ηλεκτρολογικών και
οικοδομικών εγκαταστάσεων και
στοιχείων στα κτίρια των
Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΚτΥπ Α.Ε.) έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2286/95 ’’Προμήθεια του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (ΦΕΚ
19/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4231/2014.
2. Το άρθρο 133 του N.4270/2014 ’’Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης’’ Δημόσιο Λογιστικό (οδηγία
2011/85).
3. Το Ν. 3429/2005 ’’Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)’’ (ΦΕΚ Α’ 314/27.12.2005).
4. Το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
5. Συμπληρωματικά τις διατάξεις του Π.Δ.118/07(ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) ‘’Κανονισμός
Προμηθειών του Δημοσίου’’ και του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/2007) ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί του συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’ όπως τροποποιήθηκε με
την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
6. 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 (ΦΕΚ1291/Β/11.08.2010)
7. 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.
8. Τη 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).
9. Την με αριθμό ΔΝΣα/οικ.816/Φ.50ε/08.01.2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων με την οποία ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Νικόλαος Παπαδάκης
και Πρόεδρος η κα Ιωάννα Κοντούλη (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ 8/13.01.2016).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθ. 76η/21-03-2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ως έχει σήμερα.
11. Την από 21/04/2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την:
«6μηνη συντήρηση επίβλεψης και λειτουργίας των ηλεκτρολογικών και οικοδομικών
εγκαταστάσεων και στοιχείων στα κτίρια των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών», με
CPV:50700000-2, κατά τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4270/2014 όπως ισχύει σήμερα, με
προϋπολογισμό δαπάνης 38.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (30.894,31€ συν23%ΦΠΑ,
δηλ.7.105,69€), με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για τρεις επιπλέον μήνες με τους ίδιους
όρους και ανάλογο τίμημα.
1.- Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
2- Διάρκεια Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες συνολικά, και αρχίζει
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για τρεις
επιπλέον μήνες με τους ίδιους όρους και ανάλογο τίμημα.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στα γραφεία της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
(Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης , Φαβιέρου 28, 1ος όροφος, ΤΚ 10438 –,
τηλ. 2105272387,396, fax:2105272546) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την Τετάρτη,
11/05/2016 και ώρα 10:00π.μ.(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Η παραλαβή των τευχών και του Εντύπου της Προσφοράς θα γίνεται από τη Διεύθυνση
Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης, Φαβιέρου 28, 1ος όροφος, ΤΚ 10438 – αρμόδια
υπάλληλος Δαλακούρα Δέσποινα, τηλ. επικοινωνίας 2105272387,396 (dikaiosini@ktyp.gr).
Οι λοιποί όροι του παρόντος Πρόχειρου Διαγωνισμού περιέχονται στο τεύχος με τον τίτλο:
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο των γενικών όρων διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συντηρητές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3)
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
κατακύρωση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ελάχιστη ισχύ
ενενήντα (90) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Γ. Παπαδάκης
Εσωτ. Διανομή:

1. Τμήμα Υποστήριξης Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενικό Δ/ντή Έργων
3. Δ/νση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης
4. ΠΑ.ΚΕ.Υ.Δ. -17.16
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