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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376426-2014:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια
2014/S 213-376426

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος "Ωδείον Αθηνών-1871"
Ταχ. Διεύθυνση: Βασίλεως Γεωργίου Β 17-19 και Ρηγίλλης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 106 75
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΔΣΩΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@odeionathinon.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2107244251
Φαξ:  +30 2107241149
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.odeionathinon.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.odeionathinon.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον 
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλη: Σωματείο 

I.3) Κύρια δραστηριότητα
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
Εκπαίδευση

I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
"Αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών του Ωδείου Αθηνών" στο πλαίσιο του έργου 
"αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών" MIS466089

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
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Έργα
Εκτέλεση
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Ωδείον Αθηνών
Βασίλεως Γεωργίου Β 17-19 και Ρηγίλλης
Αθήνα
Κωδικός NUTS GR300 Attiki

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το Ωδείο Αθηνών – που ιδρύθηκε το 1871 αποτελεί Σωματείο και εποπτεύεται σήμερα από το Υπουργείο 
Πολιτισμού. Σχεδιάζει την Αποπεράτωση και τον Εκσυγχρονισμού των ιδιόκτητων εγκαταστάσεών του και 
την Ανάπλαση του Περιβάλλοντος Χώρου – ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ προς παραχώρηση. Το κτίριο, συνολικής 
επιφανείας 13 800 τμ, αποτελείται από τρία στατικώς ανεξάρτητα κτίρια (Κτίρια 1, 2, 3) που οργανώνονται 
σε δύο υπέργειους ορόφους και υπόγεια επίπεδα κυρίων χρήσεων, γύρω από δύο αίθρια. Αποτελεί ένα 
εμβληματικό κτίριο για την πόλη, του αρχιτέκτονα Ι. Δεσποτόπουλου, που κατασκευάστηκε στις αρχές του 1970 
αλλά παρέμεινε –ελλείψει πόρων- εσωτερικά ημιτελές. Η ιδιοκτησία περιβάλλεται από δημόσιο Πάρκο της ΕΤΑΔ, 
έκτασης 9 880 τμ.
Το συνολικό έργο Αποπεράτωσης και ο Εκσυγχρονισμού του Ωδείου σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε τρεις 
διακριτές φάσεις: Η Α Φάση, αφορά Χρήσεις Πολιτισμού, η δεύτερη, Χρήσεις Παιδείας και η τρίτη τη 
Διαμόρφωση του Περιβάλλοντα Χώρου.
Αντικείμενο της παρούσας δημοπράτησης είναι ο σχεδιασμός της Α' Φάσης – Χρήσεων Πολιτισμού που 
μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και αυτόνομα από τη Σχολή. Στόχος, η ανάπτυξη ενός ευρέος 
φάσματος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ευρύτερα αναπτυξιακών χρήσεων, που περιλαμβάνει:
Στο κτίριο 1:
— Την αποπεράτωση του αμφιθεάτρου δυναμικότητας 600 θέσεων (είσοδος από την οδό Ρηγίλλης) ως 
αμφιθεάτρου λόγου, θεάτρου, μουσικής, χορού, κινηματογράφου και συνεδρίων, μαζί με τους βοηθητικούς 
χώρους (καμαρίνια, τεχνική υποστήριξη κ.λπ.)
—Την αποπεράτωση υπόγειου πειραματικού πολυχώρου τύπου black box δυναμικότητας 200 θέσεων που θα 
μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις μουσικής με ηλεκτρονικό ήχο, προβολές και χορό, ενώ θα μπορεί πρόσθετα να 
μετατρέπεται εύκολα σε 4 συνεδριακές αίθουσες με δυνατότητες συνένωσής τους.
— Την αποπεράτωση των ευρύχωρων φουαγιέ και τη διαμόρφωσή τους σε χώρους εκθέσεων ή κοινωνικών 
εκδηλώσεων
— Τη μετατροπή του ισογείου προς την οδό Ρηγίλλης σε cafe και χώρο εστίασης
Στο Κτίριο 3:
— Τη διαμόρφωση του β υπογείου της βόρειας πλευράς σε κέντρο μουσικής τεχνολογίας, χώρο υποστήριξης 
της νεανικής πολιτισμικής επιχειρηματικότητας και χώρο ανάπτυξης για πρώτη φορά στην Ελλάδα του distance 
learning στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το ΜSM της Ν. Υόρκης.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
45212300 Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – 
GPA): ναι

II.1.8) Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
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II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 6 260 162,60 EUR

II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
σε ημέρες: 345 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Α. Εγγύηση συμμετοχής ποσό 125 203,25 EUR
Β. Εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
1.Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Αττική 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας «02-Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
στο πλαίσιο του έργου «Αποπεράτωση και Εκσυγχρονισμός Των Κτιριακων Εγκαταστασεων Του Ωδειου 
Αθηνων» MIS 466089 και υπόκειται στις κρατήσεις που 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). καθώς και της κράτησης 
ύψους 0,10 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.
2.Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται 
στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
1.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν:
στην 3η, 4η, 5η, 6η και 7η τάξη ανεξαρτήτως έδρας της επιχείρησης για έργα κατηγορίας οικοδομικών και στην 
3η, 4η, 5η, 6η και 7η τάξη ανεξαρτήτως έδρας της επιχείρησης για έργα κατηγορίας Η/Μ,
β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το 
κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται 
από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
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εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιούμενο ισχύει.
3.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 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, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος 
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ17γ/182/1/ΦΝ 440/23-07-2014 εγκριτική απόφαση του 
ΥΠΟΜΕΔΙ που εκδόθηκε ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της 
Γ.Γ.Δ.Ε.

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Πληροφορίες 
και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Επαγγελματικά προσόντα
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να 
διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
1.Να μην τελεί ή να μην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή (προκειμένου περί αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια 
παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 
(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα 
αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) 
δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της 
κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία 
(216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-
κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.
3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη 
αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
4.Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
5.Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).
Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής
α. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π., πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, 
στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.
β.Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ε.Ο.Χ., ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως 
ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 151 του ΚΔΕ (52 της Οδηγίας 
2004/18).
γ.Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 145 του 
ΚΔΕ (46 της Οδηγίας 2004/18).
Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχής απαιτείται επιπλέον και η απόδειξη ανάλογης τεχνικής 
ικανότητας όπως καθορίζεται στην παρ. 23.2.2.στ΄.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την 
ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Πληροφορίες 
και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης, ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι 
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συνεργάζεται με υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση, με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10 % τουλάχιστον του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.
Επαρκής θεωρείται η δανειοληπτική ικανότητα όταν ανέρχεται σε ποσό των εξακοσίων είκοσι τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων EUR (624 514 EUR).
Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο 
μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα, η 
οποία προκύπτει από την πιστοληπτική (δανειοληπτική) ικανότητα της εργοληπτικής επιχείρησης. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23.3:
α Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται 
στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, όπως η 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Τα ειδικότερα αποδεικτικά έγγραφα ορίζονται με την 
προκήρυξη του διαγωνισμού.
β. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 140 της ΚΔΕ, 
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Α. Στην περίπτωση της παραγράφου 22.7.Α:
Η απαιτούμενη ειδική εμπειρία θα αποδεικνύεται με την Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του διαγωνιζόμενου ή 
του αποκλειστικά συνεργαζόμενου, με συνοδευόμενο πίνακα εκτελεσμένων ή εκτελουμένων αντίστοιχων έργων 
κατά την τελευταία δεκαετία, με αναλυτική περιγραφή του έργου και αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης 
του φορέα κατασκευής, όπου θα περιγράφεται το έργο και θα αναφέρεται η αξία του, ο χρόνος εκτέλεσής του 
και το ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου ή του συνεργαζόμενου και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε 
έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Εάν ο χρόνος περαίωσης των εργασιών δεν προκύπτει από τα ανωτέρω, απαιτείται προσκόμιση πρωτοκόλλου 
παραλαβής.
Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από αναθέτουσα αρχή του εξωτερικού, θα πρέπει, αφενός να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και αφετέρου να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
6.2 του τεύχους διακήρυξης».
Β. Στην περίπτωση της παραγράφου 22.7.Β:
Για την κατά τα ανωτέρω ισοδυναμία των πτυχίων τους με αυτά των καλούμενων Ελληνικών Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων, θα πρέπει οι Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της τελευταίας, που δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εκτός των 
προαναφερομένων πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα των στελεχών της Επιχείρησης και ιδίως των υπευθύνων 
για την εκτέλεση των έργων, βιογραφικά σημειώματα καθώς και τη θέση που κατέχουν στο οργανόγραμμα της 
επιχείρησης.
β. Τον κατάλογο των εκτελεσθέντων παρομοίων (εν γένει κτιριακών) με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη έργων, κατά την τελευταία πενταετία, ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά 
καλής εκτέλεσης των σημαντικότερων έργων. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρουν τη δαπάνη, το 
χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και να προσδιορίζουν αν τα έργα έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα προς 
τους κανόνες της τεχνικής, αν περαιώθηκαν κανονικά και θα εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
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διηύθυναν ή διευθύνουν τα παραπάνω έργα. Αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητηθεί η απ' ευθείας διαβίβαση των 
πιστοποιητικών αυτών στη Δημοπρατούσα αρχή από την αρμόδια αρχή που τα εξέδωσε.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση για τα τεχνικά μέσα, τον μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για 
την εκτέλεση του έργου.
δ. Υπεύθυνη Δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό με τον αριθμό και ειδικότητα των στελεχών 
της Επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.
ε. Υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που θα διαθέσει ο Εργολήπτης για την 
εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι στην Επιχείρηση (συνοδευόμενη με αντίστοιχο πίνακα).
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
α.Η ελάχιστη εμπειρία (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ17γ/182/1/ΦΝ 440/23-07-2014 εγκριτική απόφαση 
του ΥΠΟΜΕΔΙ που εκδόθηκε ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων 
της Γ.Γ.Δ.Ε.) που απαιτείται να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού κάθε μεμονωμένη Εργοληπτική Επιχείρηση και 
μια τουλάχιστον εκ των συμμετεχουσών σε κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του άρθρου 21 είναι:
Να διαθέτουν οι ίδιοι αποδεδειγμένα, επί ποινή αποκλεισμού, εμπειρία σε παρόμοια έργα πολιτισμού και 
συγκεκριμένα χώρων μουσικής, αμφιθεάτρων ή θεάτρων λόγου, συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 
ίσου με τον προϋπολογισμό του υπό δημοπράτηση έργου, κατά την τελευταία δεκαετία ή να συνεργάζονται 
αποκλειστικά με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει την εμπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται είτε 
με συμβολαιογραφική πράξη είτε με τα έγγραφα της παραγράφου δ. του άρθρου 23.5.
β. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παρ. 21.1.γ., προκειμένου να ελεγχθεί ότι έχουν πράγματι τη γενική 
τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο, πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, που εκτελέσθηκαν εντός της τελευταίας 5ετίας. Ένας 
οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις 
δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, όπως η προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του 
οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους.
Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 140 του ΚΔΕ, 
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτός

IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
συμμετάσχουν

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
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IV.3) Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
23.12.2014 - 10:00

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους 
υποψηφίους

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.
Άλλη: Ελληνικά

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 23.12.2014
Τόπος:
Ωδείο Αθηνών - Βασίλεως Γεωργίου Β 17-19 και Ρηγίλλης Αθήνα
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Πρόσθετες 
πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών:
Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, αποσφράγιση και έλεγχο των οικονομικών προσφορών και υποβολή του πρακτικού της ΕΔ για τη 
διαδικασία και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Αττική 
2007-2013, Άξονας προτεραιότητας «02-Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», με τη 
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Αποπεράτωση 
και εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ωδείου Αθηνών» MIS 466089

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

05/11/2014 S213
https://ted.europa.eu/TED

8 / 9



EE/S S213
05/11/2014
376426-2014-EL

9 / 9

Επίσημη επωνυμία: Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών – 1871»
Ταχ. Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β 17-19 και Ρηγίλλης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 106 75
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@odeionathinon.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2107244251
Φαξ:  +30 2107241149
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.odeionathinon.gr

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών:
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε 
πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Προϊσταμένης Αρχής, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή κατ' αυτής ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
31.10.2014
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