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Ζωγράφου,    9 - 4 - 2013 

  Αρ. πρωτ.:          8511 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) διακηρύσσει ότι διενεργεί δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) - Β΄ ΦΑΣΗ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ)» (Μελέτη-Κατασκευή), με το 
σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει Μελέτη και Κατασκευή με κατ’ αποκοπή εργολαβικό 
αντάλλαγμα για το έργο ολόκληρο (περίπτωση δ’ του άρθρου 4 και του άρθρου 8 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για τα δημόσια έργα.  

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ. Η σύμβαση υπάγεται 
επίσης σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Ο προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου μαζί με τα απρόβλεπτα, ανέρχεται στο ποσό 
του 1.192.700,00 €, από τα οποία 715.620,00 € προϋπολογίζονται για την κατηγορία Καθαρισμού 
και Επεξεργασίας Νερού και Στερεών-Υγρών-Αερίων Αποβλήτων και 477.080,00 € για την 
κατηγορία Οικοδομικών με επιπλέον ποσό 34.942,28 € για πρόβλεψη αναθεώρησης. Η προϋπο-
λογιζόμενη δαπάνη του έργου αποτελεί και το ανώτατο όριο προσφοράς. Ο Φ.Π.Α. (23%) 
ανέρχεται στο ποσό των 282.357,72 € και δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω ποσά. Το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 15% από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και  κατά 
85% από το Ε.Τ.Π.Α. του ΕΠΑΝ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα) μέσω του κωδικού ΣΑΕ 2012ΣΕ02780015.  

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

Η δημοπρασία θα γίνει στις 4 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Ηρώων 
Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.  

Αν για οποιονδήποτε λόγo δε διεξαχθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί 
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. 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στους επι-
σήμους καταλόγους, ή στα επαγγελματικά μητρώα αναγνωρισμένων εργοληπτών των χωρών τους 
για κατηγορίες και δυναμικότητες ανάλογες με τις απαιτούμενες για το παρόν έργο, οι οποίες είναι: 

 Κατηγορία Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Στερεών–Υγρών–Αερίων Αποβλήτων:  
Προϋπολογισμός 715.620,00 Ευρώ και, 

 Κατηγορία Οικοδομικών ΄Εργων: Προϋπολογισμός 477.080,00 Ευρώ 
1. Αναλυτικότερα, στη δημοπρασία γίνονται δεκτές : 

1.1 Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία 
«Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Στερεών–Υγρών–Αερίων Αποβλήτων» στις 
τάξεις Πρώτη ή Δεύτερη ή Τρίτη ή Τέταρτη (αλλά μόνον εφόσον έχουν έδρα το Νομό 
εκτελέσεως του έργου ή έχουν δηλώσει το Νομό αυτό ως δεύτερο), και για την 
κατηγορία Οικοδομικών Έργων στις τάξεις Πρώτη και άνω. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ για την κατηγο-
ρία «Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Στερεών–Υγρών–Αερίων Αποβλήτων» 
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στις παραπάνω τάξεις της προηγούμενης παραγράφου, με εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία Οικοδομικών Έργων στις τάξεις Πρώτη ή 
Δεύτερη ή Τρίτη (αλλά μόνον εφόσον έχουν έδρα το Νομό εκτελέσεως του έργου ή 
έχουν δηλώσει το Νομό αυτό ως δεύτερο).  

Κάθε διαγωνιζόμενος, επί ποινή αποκλεισμού, θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, όπου 
θα δεσμεύεται:  

(1) ότι διαθέτει ο ίδιος και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα μέλη της, άδεια 
συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων σε ισχύ, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (ΚΥΑ 13588/725/2006 – ΦΕΚ 383/Β΄, 24944/1159/2006 – ΦΕΚ 791/Β΄, 
8668/2007 – ΦΕΚ 287/Β΄, 146163/2012 – ΦΕΚ 1537/Β΄, ν. 4042/2012 – ΦΕΚ Α΄24 
και Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ/29960/3800/15-6-2012) ή ότι θα συνεργαστεί με φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που διαθέτει την ανωτέρω άδεια, και 

(2) ότι σε περίπτωση ανακήρυξής του ως προσωρινού μειοδότη, κατά των έλεγχο των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα 
προσκομίσει ακριβές φωτοαντίγραφο της ανωτέρω άδειας. Σε περίπτωση 
συνεργασίας, συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένο για το 
γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, αποκλειστικής συνεργασίας με φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο για το υπόψη έργο. 

1.2 Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογρά-
ψει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου (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. 1.1 παραπάνω). 

1.3 Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω 1.2 κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα, παρόμοια µε το δηµοπρατούµενο από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη.  

1.4 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων 1.1, 1.2 και 1.3 
σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους (με την επισήμανση της πρόσφατης νομολογίας 
του ΣΤΕ -απόφαση 505/2007 της Επ. Αναστ. ΣΤΕ- κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή 
σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω 
κατώτατου ορίου): 

α) είτε για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών του έργου (υπό τους όρους της παρ. 3 
του άρθρου 16 του Ν.3669/08). Το ποσοστό συμμετοχής της 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 αρθρου 16 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια 
Κατηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινο-
πρακτικό σχήμα µε ποσοστό όχι µμικρότερο του 25% της καλουμένης Κατηγορίας. 

2. 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 Δημοσιών Έργων και για τις µη 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τα άρθρα 45,46 και 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (τα άρθρα 144, 145 
και 151 του  Ν.3669/08 αντίστοιχα). 

3. Δεν επιτρέπεται συµµετοχή «εξωχώριας εταιρείας» σύμφωνα µε τις διατάξεις του 
τελευταίου εδαφίου της περίπτ. στ της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151/ 
Α/94),που προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.3091/02 (ΦΕΚ 330/Α/02) δεδομένου 
ότι η σύναψη συμβάσεων κλπ. με εξωχώριες εταιρείες απαγορεύεται σύμφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). «Εξωχώρια εταιρεία» εννοείται η εταιρεία που 
έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και µε βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται 
αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. 
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4. 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 Β’ τάξης. 

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

3.  Για έργα της κατηγορίας (20) Γεωλογικών - γεωφυσικών μελετών, πτυχίο μελετητού 
Α’ ή Β’ τάξης.  

4.  Για έργα της κατηγορίας (21) Γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες, πτυχίο μελετητού Α’ ή 
Β’ τάξης. 

5.  Για έργα της κατηγορίας (18) χημικοτεχνικών μελετών, πτυχίο μελετητού Β’ ή Γ’ 
τάξης. 

6.  Για έργα της κατηγορίας (27) περιβαλλοντικών μελετών, πτυχίο μελετητού Β’ τάξης. 

5. Για τους παραπάνω μελετητές ή εταιρείες μελετών της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν τα 
ανώτατα και κατώτατα όρια αμοιβών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία (Απόφαση Δ15/οικ/ 
5961/3.4.2012). 

6. Αποκλείεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

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 47.708,00 €, (δηλαδή το 4% της προϋπολογιζόμε-
νης από την Υπηρεσία δαπάνης του έργου, χωρίς την αναθεώρηση). 

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., και τον τρόπο κτήσης τους) και 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 14:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο κτήριο Διοίκησης στην Πολυ-
τεχνειουπολη Ζωγράφου (αρμόδιος ο κ. Κερασιώτης Άγγελος, τηλ. 2107721904) με πληρωμή των 
εξόδων αναπαραγωγής τους δηλαδή ποσού 50,00 €.  

Ο παραλαμβάνων τα έντυπα της δημοπρασίας θα πρέπει να προσκομίσει γραπτή εξουσιοδότηση, 
στην οποία να αναγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων των ενδιαφερομέ-
νων (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 στον προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Δήμου και στην παραπάνω διεύθυνση την ως άνω δαπάνη. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, 
μέχρι και στις 23 Μαΐου 2013, 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.  
 Ο Πρύτανης 

  

  

  

 Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Κοινοποίηση: 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
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