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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) διακηρύσσει ότι διενεργεί δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ, 
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ),  
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.Δ. 
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 Εξακόσιες Πενήντα 
χιλιάδες (650.000,00) Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού για Αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. Η ως άνω συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη αναλύεται, µαζί µε τα 
απρόβλεπτα, σε Τριακόσιες Πενήντα Έξι χιλιάδες Επτακόσια Εβδομήντα Ευρώ 
(356.770,00) για Οικοδομικές εργασίες και Εκατόν Ογδόντα Τρεις χιλιάδες Επτακόσια 
Τριάντα Ευρώ  (183.730,00) για Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, µε επί πλέον ποσό 
Πέντε χιλιάδων Επτακοσίων Δέκα Οκτώ Ευρώ και Σαράντα Εννέα λεπτών (5.718,49) 
για πρόβλεψη αναθεώρησης και ποσό Εκατόν Τρεις χιλιάδες Επτακόσια Ογδόντα 
Ένα Ευρώ και Πενήντα Ένα λεπτά (103.781,51) για Φ.Π.Α. 

 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΣΑΕ 46, έργο 1960 ΣΕΟ 4600000 ή 1985 ΣΕΟ 4600000). 

  
Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Πεντακόσιες Σαράντα (540) 
συνολικά ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 
Η δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15780, ενώπιον αρμόδιας 
επιτροπής.  
 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο  
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. : 
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α) Μεµονωµένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ για την 
κατηγορία Οικοδομικών Έργων στις τάξεις Πρώτη ή Δεύτερη ή Τρίτη (αλλά 
μόνον εφόσον έχουν έδρα στο  Νοµό εκτελέσεως του έργου ή έχουν δηλώσει το 
Νομό αυτό ως δεύτερο) και συγχρόνως για την κατηγορία των 
Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων στις τάξεις Α2 και άνω. 

β)  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων  εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ για την 
κατηγορία των Οικοδομικών έργων στις παραπάνω τάξεις με εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία των 
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων στις τάξεις Α2 ή Πρώτη ή Δεύτερη. 

 
 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 Δημόσιες Συμβάσεις  (Σ.Δ.Σ.) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
και σε τάξεις και κατηγορία αντίστοιχες με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. (εδάφιο “α” της παράγρ. 1 παραπάνω). 

 

3) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω 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 των παραπάνω περιπτώσεων 1, 2 και 

3 σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους : 

α)  είτε για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών του έργου (υπό τους όρους της 
παρ.3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 609/85).  

β)  είτε (σε περίπτωση που το επιθυμούν ) υπό τους όρους της παρ. 7 του άρθρου 
2 του Π.Δ. 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 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων. 

 

Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά 
έγγραφα της Δημοπρασίας 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 των Δέκα χιλιάδων Οκτακοσίων Δέκα 
(10.810,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή στο 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου και 
παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1  του Π.Δ. 609/85. 
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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 
Διοίκησης στην Πολυτεχνειουπολη Ζωγράφου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 
15780. (Αρμόδια η κα. Παγώνη Κατερίνα, τηλ. 2107721904) με πληρωμή των 
εξόδων αναπαραγωγής τους δηλ. ποσού 40 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, Διεύθυνση, 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 Διευθυντή της 
Τεχν. Υπηρ. κ. Δημήτριο 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 25 Σεπτεμβρίου 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.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β (4η βελτίωση Αυγούστου 2007). 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες, της Περίληψης της Διακήρυξης βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 
          
 
 

  Αθήνα, 09/09/2008 
              Ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π. 

 
 

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