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Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) διακηρύσσει ότι διενεργεί δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου ««ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»»  ((ΜΜεελλέέττηη--  ΚΚαατταασσκκεευυήή)), με το σύστημα 
προσφοράς που περιλαμβάνει Μελέτη και Κατασκευή με κατ’ αποκοπή εργολαβικό 
αντάλλαγμα για το έργο ολόκληρο  (περίπτωση ‘’δ’’ του άρθρου 4 καθώς και  του 
άρθρου 8 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για 
τα δημόσια έργα, το ΜΕΡΟΣ IV του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) «Διατάξεις για την ανάθεση 
έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου», ιδιαιτέρως με 
όλο το Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και με την από 30/06/2008 απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Ε.Μ.Π., καθώς και με την Δ17α/01/66/ΦΝ440/06.06.2008 (σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3669/08-ΚΔΕ)  Απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ.  
 
Η συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων ή απαγόρευσης ελέγχεται από το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ) σύμφωνα με τα άρθρα 31-34 του Ν.3669/08 
(ΚΔΕ). 
 
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του 
Ε.Μ.Π. Η σύμβαση υπάγεται επίσης σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.  
 
Ο προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε Πέντε εκατομμύρια 
Επτακόσιες Πενήντα χιλιάδες (5.750.000) Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού 
για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η ως άνω συνολική προϋπολογιζόμενη κατά τη μελέτη 
δαπάνη του έργου, αναλύεται μαζί με τα απρόβλεπτα στο ποσό των Τεσσάρων 
εκατομμυρίων Επτακοσίων Δέκα Πέντε χιλιάδων  (4.715.000) ΕΥΡΩ, από τα οποία 
Τρία εκατομμύρια Εξήντα Τέσσερις χιλιάδες Επτακόσια Πενήντα (3.064.750) ΕΥΡΩ 
προϋπολογίζονται για τα Οικοδομικά και Ένα εκατομμύριο Εξακόσιες Πενήντα 
χιλιάδες Διακόσια Πενήντα ευρώ  (1.650.250) ΕΥΡΩ για τα ηλεκτρομηχανολογικά με 
επιπλέον ποσό Εκατόν Δέκα Έξι χιλιάδων Εννιακοσίων Τριάντα Τριών (116.933) 
ΕΥΡΩ για πρόβλεψη αναθεώρησης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου 
αποτελεί και το ανώτατο όριο προσφοράς. 
 
Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των Εννιακοσίων Δέκα Οκτώ χιλιάδων και Εξήντα 
Επτά (918.067) ΕΥΡΩ και δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω ποσά. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100%    από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ΣΑΕ 46, έργο 2009ΣΕ04600009 από τις πιστώσεις που έχουν διατεθεί 
στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  και υπόκειται στις κρατήσεις που 
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προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του 
άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).  
 
Προκαταβολή είναι δυνατόν να χορηγηθεί. 

  
Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε σε εξακόσιες (600) συνολικά 
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 
Η δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα την 15 Δεκεμβρίου 2009, 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.  
 
Αν για οποιονδήποτε λόγo δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή (όχι κατ΄ 
ανάγκη Τρίτη) και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
1 Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ: 
 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για την 
κατηγορία Οικοδομικών Έργων στις τάξεις Τρίτη ή Τέταρτη ή Πέμπτη (αλλά 
μόνον εφόσον έχουν έδρα το Νομό εκτελέσεως του έργου ή έχουν δηλώσει το 
Νομό αυτό ως δεύτερο) και συγχρόνως για την κατηγορία 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων στις τάξεις Τρίτη και άνω. 

 
 β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ για την 

κατηγορία Οικοδομικών Έργων στις παραπάνω τάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου, με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για την 
κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων στις τάξεις Τρίτη ή Τέταρτη.  

 
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 κατηγορίες αντίστοιχες µε τις 
καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. (εδάφιο «α» της παραγρ. 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 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της 
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κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι 
απαραίτητο να αναγράφεται.  

 
β) είτε υπό τους όρους της παρ.7 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) 

(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. 

 
Οι παραπάνω εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν είναι δυνατό να συμμετέχουν με 
περισσότερες από μια κοινοπραξίες για τη συγκεκριμένη δημοπρασία. 
 
Δεν επιτρέπεται συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας. 
 
Οι δικαιούμενες συμμετοχής επιχειρήσεις υποχρεούνται να συνεργαστούν χωρίς 
καμία δέσμευση του κυρίου του έργου, για τη σύνταξη μελετών σε όλα τα στάδια 
(οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής) με εταιρείες μελετών που έχουν τα πιο κάτω 
μελετητικά πτυχία: 
 
1. Για  έργα της κατηγορίας (6) αρχιτεκτονικών μελετών, πτυχίο μελετητού  Δ’ 

ή Ε’ τάξης. 
2. Για έργα της κατηγορίας (8)  στατικών μελετών, πτυχίο μελετητού   Δ’ ή Ε’ 

τάξης. 
3. Για έργα της κατηγορίας (9) ηλεκτρομηχανολογικών μελετών πτυχίο 

μελετητού  Ε’ τάξης. 
 
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 δεκατρείς (13) μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των Εκατόν Ογδόντα Οκτώ χιλιάδων 
Εξακοσίων (188.600) Ευρώ, δηλαδή το 4% της προϋπολογιζόμενης από την 
Υπηρεσία δαπάνης του έργου, χωρίς την αναθεώρηση, επειδή το έργο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό και παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3669/08 
(ΚΔΕ). 

Στο ποσό της Προσφοράς κάθε Εργοληπτικής Επιχείρησης περιλαμβάνονται και όλα 
γενικώς τα έξοδα της σύνταξης των απαιτούμενων Μελετών (Οριστικής και 
Εφαρμογής) του κτηρίου. 
 
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 10:00 έως 13:00 στα γραφεία του Κτιρίου 
Διοίκησης στην Πολυτεχνειουπολη Ζωγράφου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 
15780. (Αρμόδιος ο κος Κερασιώτης Άγγελος, τηλ. 2107721904) με πληρωμή των 
εξόδων αναπαραγωγής τους δηλ. ποσού  100 ΕΥΡΩ.      
  
Ο παραλαμβάνων τα έντυπα της δημοπρασίας θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφη 
εξουσιοδότηση, στην οποία να αναγράφονται λεπτομερειακά τα πλήρη στοιχεία των 
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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 στη Γενική Διευθύντρια 
Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΜΠ κα Μαρία Παναγιώτου-Νιζαμίδη και στην παραπάνω 
διεύθυνση την ως άνω δαπάνη. 

 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό, μέχρι και στις 3 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη (12 ημερολογιακές 
ημέρες πριν την Δημοπρασία). Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης. 
 
Η διακήρυξη του έργου έχει βασιστεί στο εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Β (5η βελτίωση Σεπτέμβριος 2008). 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες, της Περίληψης της Διακήρυξης βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου.  
          
 
 

  Αθήνα,  26-10-2009  
                  

 
 
                                                                                         Ο Πρύτανης 

 
 

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

               

 

 4


