
Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε  μία (1) φορά την συνημμένη Περίληψη Διακήρυξης για το έργο  

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΤ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ – ΑΡΕΩΣ – 

ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ   μέχρι  8.12.2014.

Η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Γ.Λ.Κ/318198/23.12.63 Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Προεδρίας Κυβερνήσεως, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την 

υπ’ αριθ. 95010/22.8.84, όμοια (ΦΕΚ 587/Β/28-4-84) και ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, με το 

Τιμολόγιο του Δημοσίου, όπως αυτό καθορίζεται με τις παραπάνω Αποφάσεις με τις οποίες εκτός των άλλων 

καθορίζεται ο χώρος σε χιλιοστά κλπ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ:
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΜΕΛΤ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ – ΑΡΕΩΣ – ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ  

ΑΘΗΝΑ
 2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων 

(Δ.Π.Α.Ν.Σ.Μ.) της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων ( 
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Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) προκηρύσσει ανοιχτό 

διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ   ΜΕΛΤ 

ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ – ΑΡΕΩΣ – ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ με 

προϋπολογισμό  305.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 240.922,23 ΕΥΡΩ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας (Ερμού 17- 6ος όροφος – γραφείο 60), 

μέχρι τις  18.12.2014.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο με την υπ’ αριθμ. 

487/2013 απόφαση της Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ. (ΦΕΚ/Β/2897/2013)» υπόδειγμα τύπου.

Πληροφορίες κ. Αγγελική Ανδριωτέλλη – Μαρινοπούλου,  στο τηλέφωνο 210 3244622  FAX 

επικοινωνίας 210 3244622

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/12/2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10πμ και το σύστημα υποβολής 

προσφορών είναι διά επιμέρους ποσοστά εκπτώσεως με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 6 του 

Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

Οικοδομικών εργασιών και Α1 και άνω  για έργα κατηγορίας πρασίνου.

β. Προερχόμενες 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 που προέρχονται από τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 

με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε 

τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες 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.

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 τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 199, παρ. 2 γ περ. ββ) του ν.4281/2014. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 

του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
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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. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για 

έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

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.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους 

όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του ν.4281/2014 (Α 160) και του άρθρου  24 του ΚΔΕ στον βαθμό 

που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 

του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός  Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 4.959,35 ΕΥΡΩ. Οι 

εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα 

κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1.2 

και 1.3 της διακήρυξης) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 

όλων των μελών της.  

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 

ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου 

(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή 

παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 

υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) 

το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις 

του άρθρου 24 του ΚΔΕ. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερ ού η 

εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) 

μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2   ΚΔΕ και άρθρο 157 παρ. 1 

α)του ν.4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 23.7.2015.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  210  ημέρες.
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο 

του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013, με κωδικό  ΟΠΣ  355373 .

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του Έργου.   

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

    ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ

    Αρχιτέκτων Μηχανικός Β΄β
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