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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4)

ΤΜΗΜΑ Ι

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει ανοικτή 
Δημοπρασία  για  την  ανάθεση  του  έργου  "Στερέωση  και  Αποκατάσταση  Διατηρητέου  Μνημείου  Φάρου 
Μονεμβασιάς" προϋπολογισμού δαπάνης πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων έντεκα ευρώ και ογδόντα τριών 
λεπτών (540.211,83), μη περιλαμβανομένων της πρόβλεψης αναθεώρησης και του ΦΠΑ (23%), αναλυόμενων ως εξής:

α.  468.468,76 ευρώ για έργα Οικοδομικά
β.    71.743,07 ευρώ για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά

2.      Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  Διαγωνισμού  (Διακήρυξη,  Έντυπο 
Οικονομικής  Προσφοράς,  Τιμολόγιο,  Προϋπολογισμό,  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  κλπ.)  οι  ίδιοι  ή  με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (εξουσιοδότηση με πρωτότυπη σφραγίδα του ενδιαφερομένου), από την έδρα 
της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229 Χολαργός, (γραφείο 340), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ., 
μέχρι 27/02/2014, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 28 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου "Β".

α) Πληροφορίες για την δημοπρασία τηλ. 2106551492, 2106551546.
β) Τεχνικές πληροφορίες για το έργο: κα Λεονάρδου, τηλ. 2106551497 και κα Φιτσιώρη, τηλ. 2106551748.
γ) Έκδοση άδειας εισόδου, από την προηγουμένη μέχρι 12:00 π.μ., τηλ. 2106551486.

3.      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/03/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ, από τις 09:30 π.μ. έως τις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης  
παραλαβής  των προσφορών από  την  Επιτροπή Διαγωνισμού),  με  επί  μέρους  ποσοστά  έκπτωσης  (άρθρο 6  του 
Ν.3669/08), στο Χολαργό, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων του ΓΕΝ. Οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας εισόδου από την 28/02/14 ημέρα Παρασκευή (λόγω αργίας της 
Καθαρής Δευτέρας), μέχρι 12:00 π.μ., τηλ.: 2106551486.

4.      Δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ :    

α) Σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του Ν.2940/01 και την εγκύκλιο 13 με αριθμό Πρωτ. Δ17α/04/44/ΦΝ 
430/12-5-2003:
1ης έως 2ης τάξεως για έργα Οικοδομικά ανεξαρτήτως έδρας,  1ης έως 3ης τάξεως για επιχειρήσεις με έδρα ή με 
δηλωθέντα ως δεύτερο νομό το Ν. Λακωνίας και A1 έως 1ης τάξεως για έργα Η/Μ ανεξαρτήτως έδρας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85 και το Ν.3263/04, καθώς και από τους νόμους και τα Π.Δ. που έχουν εκδοθεί  
μέχρι σήμερα και συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα ανωτέρω.

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

 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. 
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       δ)   Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό  τους  όρους  του  άρθρου  16  παρ.  7  του  ΚΔΕ (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.   

       ε)  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. 

       στ)    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 
του  ΚΔΕ  (αναβάθμιση  ορίου  λόγω  κοινοπραξίας),  εφόσον  ανήκουν  στην  1η και  2η τάξη για  έργα  κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανεξαρτήτου έδρας και στην 1η έως 3η τάξη για κοινοπραξίες με έδρα ή με δηλωθέντα ως δεύτερο νομό 
το Ν. Λακωνίας.

        ζ)   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 KΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5.      Για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται  η  κατάθεση εγγυητικής  επιστολής ύψους  10.805,00   ΕΥΡΩ και 
ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών θα είναι έξι (6) μήνες.

6.   Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007 – 2013», στον Άξονα  Προτεραιότητας 
8  «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»,  με Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 59 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) με ενάριθμο έργου 2013ΣΕ03780002 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 αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.

7.       Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 

 

 Αθήνα, 10 Φεβ 2014

 

Για τον απουσιάζοντα Διευθυντή Γ4

 

 ΜΠΥ Β’ ΠΕ/Μηχ. Εμμ. Μάμαλης  
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