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«Ανακατασκευή Κέντρου Ταυτοποίησης 
στον χώρο του Στρατοπέδου 
΄΄Παραδέλλη΄΄ στη θέση Πούρια – 
Μαρμαρά - Μόρια Μυτιλήνης»  
 

    ΑΔΑ : 6ΙΗΑ465ΦΘΕ-ΛΝΡ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗ:  
 

85% απο πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 
περιόδου 2009-2014 και κατά 15% από 
πόρους του Εθνικού Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 050/8 
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ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
 

Την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«Ανακατασκευή Κέντρου Ταυτοποίησης στον χώρο του Στρατοπέδου ΄΄Παραδέλλη΄΄ στη θέση 
Πούρια – Μαρμαρά - Μόρια Μυτιλήνης», προϋπολογισμού δημοπράτησης:  210.406,67 € (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. (α) 
και το άρθρο 5 του Ν. 3669/2008 και   
Καλεί: 
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης/ Αρχηγείο 
Ελληνικής Αστυνομίας/ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Π. 
Κανελλοπούλου 4 – Αθήνα) την Τρίτη, 26-4-2016 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο 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 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 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. 
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη 
του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν  εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται 
στους ενδιαφερόμενους μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα 
του διαγωνισμού δεν προσμετράται).      
 

 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
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α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην A1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικών και A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.  

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. 
 

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 τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 
4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας.  

3. 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 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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων. 

 

 Για την έγκυρη συμμετοχή στον 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 3.425 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην 
υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της 
παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της.   

 

 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους 
και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 
6, 7 και 8, διατίθενται από το Τμήμα Κτιριολογικής Υποδομής της Δ/νσης Τεχνικής 
Υποστήριξης/ Α.Ε.Α., οδός Π. Κανελλοπούλου 4 – Αθήνα, Πληροφορίες τηλ.:210 
6910478 Καρρά Αικ. – 210 6977534 Τούφα Ελισάβετ –  210 6980285 Λαζαρίδης Κ.   
  

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό μέχρι και την 21/4/2016 Πέμπτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
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χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε  20 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   
 

 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.          
 

           Αθήνα, 31-3-2016 
         

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 
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