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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

1. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ», με προϋπολογισμό 
90.000 ΕΥΡΩ (με Γ.Ε. & Ο.Ε., δαπάνη απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). Το 
έργο αφορά την κατηγορία Οικοδομικών εργασιών.  

2. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε Ενενήντα χιλιάδες 
Ευρώ   (90.000,00), συµπεριλαµβανοµένου του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η 
ως άνω συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη αναλύεται, μαζί µε τα απρόβλεπτα, σε 
Εβδομήντα Δύο χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Ένα Ευρώ και Τέσσερα λεπτά 
(72.381,04) για εργασίες, µε επί πλέον ποσό Επτακόσια Ογδόντα Εννέα Ευρώ και 
Εξήντα Εννέα λεπτά (789,69) για πρόβλεψη αναθεώρησης και ποσό Δέκα Έξι χιλιάδες 
Οκτακόσια Είκοσι Εννέα  Ευρώ και Είκοσι Επτά λεπτά  (16.829,27) για Φ.Π.Α.  

Το ως άνω ποσό των Εβδομήντα Δύο χιλιάδων Τριακοσίων Ογδόντα Ένα Ευρώ και 
Τεσσάρων λεπτών (72.381,04) αφορά εξολοκλήρου Οικοδομικά έργα.  

3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές 
ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), καθώς και τα έντυπα της 
οικονομικής προσφοράς, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Κτήριο 
Διοίκησης Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, μέχρι και 
την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου (ώρα 14.00). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με τα αναθεωρημένα πρότυπα τεύχη που δημοσιεύτηκαν από την Ενιαία 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β' 2897/15-11-2013) υπόδειγμα τύπου Β.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 7721850, fax 210 7721893, αρμόδιος υπάλληλος για 
πληροφορίες κ. Ι. Κοντός. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. 
(λήξη υποβολής προσφορών) και με το σύστημα  προσφοράς “ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας”, περίπτωση ‘’α’’ 
του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).  

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

6.1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ :   

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για την 
κατηγορία Οικοδομικών Έργων σε όλες τις τάξεις. 

6.2 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 
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και σε τάξεις και κατηγορίες αντίστοιχες με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ (εδάφιο «α» της παρ. 4.1 παραπάνω). 

6.3 Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω παρ. 
21.2 κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

6.4 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων 4.1, 
4.2 και 4.3 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 (ΚΔΕ)). 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 της όρους της παρ.7 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (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. 

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

6.6 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. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής ύψους 1.463,41 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 
σύμβασης (παρ. 1 άρθρο 157 του Ν.4281/14).  

8. Το έργο χρηματοδοτείται από τομ Τακτικό Προϋπολογισμό του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου κωαδικός ΚΑΕ 9739.90 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. 

 
Αθήνα,        21.10.2014 

 
Ο Πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου 

 
 
 
 

Ιωάννης Κ. Γκόλιας 
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