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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

         ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 
 

       Αθήνα,  06-02-2008 
       Αρ. Πρωτοκόλλου  3387 

                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) διακηρύσσει ότι διενεργεί δηµόσιο 
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου «ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»  µε το σύστηµα προσφοράς µε «ελεύθερη 
συµπλήρωση τιµολογίου µε κατ’ αποκοπή τιµή για όλο το έργο», σύµφωνα µε την 
περίπτωση «δ» της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Ν. 1418/84, καθώς και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Άρθρων 9, 17, 18, 20 και 23 του Π.∆. 609/85, του Ν. 
3263/04, του Ν. 3481/2006 καθώς και µε την από 26/11/2007 Απόφαση του 
Πρυτανικού Συµβουλίου Ε.Μ.Π. 

 
Ο προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε ογδόντα τρεις 
χιλιάδες τριακόσια Ευρώ (83.300,00), συµπεριλαµβανοµένου του ποσού για 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η ως άνω συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη αναλύεται, 
µαζί µε τα απρόβλεπτα, σε εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα πέντε Ευρώ 
(69.575,00) για τις εργασίες, µε επί πλέον ποσό τετρακοσίων είκοσι πέντε (425,00) 
Ευρώ για πρόβλεψη αναθεώρησης και ποσό δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ  
(13.300,00) για Φ.Π.Α. 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(ΣΑΕ 46, έργο 1960 ΣΕΟ 4600000 ή 1985 ΣΕΟ 4600000). 

  
Η ολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) συνολικά 
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
 
Η δηµοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στις 26-2-2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. 
(λήξη παραλαβής προσφορών), στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15780, ενώπιον αρµόδιας επιτροπής.  
 
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:   

 
1. Μεµονωµένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις ∆ηµοσίων Έργων εγγεγραµµένες 

στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓ∆Ε 
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του ΥΠΕΧΩ∆Ε εφόσον ανήκουν στην A1, Α2 και Πρώτη τάξη για την  
κατηγορία Οικοδοµικών Έργων.  

 
2. Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόµενες από κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξεις και κατηγορίες αντίστοιχα µε τις 
καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. (παραγρ. 21.1.1 παραπάνω). 

 
3. Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόµενες από ως ανωτέρω 

21.1.2 κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα, παρόµοια µε το 
δηµοπρατούµενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 
4. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (εφόσον το επιθυµούν) των 

παραπάνω περιπτώσεων 21.1.1,21.1.2 και 21.1.3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασµό µεταξύ τους υπό τους όρους της παρ.7 του άρθρου 2 του Π.∆. 
609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια Κατηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι 
µικρότερο του 25% της καλούµενης Κατηγορίας. 

 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων. 
 

Οι προσφορές και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά 
έγγραφα της ∆ηµοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή µεταφραστεί στην Ελληνική 
γλώσσα. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων Ευρώ  (1.400,00), 
δηλαδή στο 2% της προϋπολογιζόµενης αξίας του έργου και παρέχεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1  του Π.∆. 609/85. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά µε τη 
δηµοπρασία (τεύχη, σχέδια, κλπ.), τον τρόπο κτήσης τους και τέλος να παραλάβουν 
τα έντυπα για την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους προσερχόµενοι 
όλες τις εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες 9:00 έως 13:00 στα γραφεία του Κτιρίου 
∆ιοίκησης στην Πολυτεχνειουπολη Ζωγράφου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 
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15780. (Αρµόδια η κα. Παγώνη Κατερίνα, τηλ. 2107721904) µε πληρωµή των 
εξόδων αναπαραγωγής τους δηλ. ποσού  25 ΕΥΡΩ.      
  
Ο παραλαµβάνων τα έντυπα της δηµοπρασίας θα πρέπει να προσκοµίσει έγγραφη 
εξουσιοδότηση, στην οποία να αναγράφονται λεπτοµερειακά τα πλήρη στοιχεία των 
επιχειρήσεων των ενδιαφεροµένων (ατοµικές ή Εταιρικές, Κοινοπραξίες ή αυτοτελείς, 
Κατηγορίες και Τάξεις, Έδρα, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο και Τέλεφαξ). Οι αλλοδαποί 
υποψήφιοι µπορούν να παραλάβουν όλα τα σχετικά µε τη δηµοπρασία και 
ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν  έγκαιρα και εµβάσουν στο Γενικό ∆ιευθυντή της 
Τεχν. Υπηρ. κ. ∆ηµήτριο Αναστασίου και στην παραπάνω διεύθυνση την ως άνω 
δαπάνη. 

 
 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό, µέχρι και στις 21-02-2008, ηµέρα Πέµπτη. Εφόσον ζητηθούν 
εµπρόθεσµα, χορηγούνται το αργότερο εντός της εποµένης εργάσιµης ηµέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό 
ΠΕ.Χ.Ω.∆.Ε. υπόδειγµα τύπου Γ (4η βελτίωση Αυγούστου 2007). 
 
Τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες, της Περίληψης της ∆ιακήρυξης βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 
          
 
 

  Αθήνα,   06-02-2008 
 

              Ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π. 
 
 

                                                                              
       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ε.Μ.Π. 
2. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ε.Μ.Π.            
 


