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ΕΡΓΟ:    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
  
 
ΠΕΡΙΟΧΗ:   Θέση Βασιλικά του οικισμού Βουτών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 
 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών & Τεχνολογικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ», σε οικόπεδο 
έκτασης 38 περίπου στρεμμάτων στη θέση Βασιλικά του οικισμού Βουτών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με 
προϋπολογισμό 271.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  
 
Το έργο αφορά στην κατασκευή φυλακίου εισόδου που αποτελείται από δύο τμήματα στατικά ανεξάρτητα μεταξύ 
τους:  
α. το κυρίως κτίριο του φυλακίου εμβαδού 31,08m

2
 και  

β. ένα στέγαστρο σταυροειδούς κάτοψης εμβαδού 115 m
2 

που καλύπτει το φυλάκιο και στηρίζεται σε τέσσερα 
υποστυλώματα κυκλικής διατομής  
και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό 150.981,46 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών, με 
προϋπολογισμό 67.934,79 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα ). 

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

2. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη 
δημοπράτησης διατίθενται από την Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών & Τεχνολογικών Φορέων της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός  Λ. 
Μεσογείων 14-18,ΤΚ 115 10, Αθήνα, Πληροφορίες Έλλη Φωτίου, γραφείο 205, τηλ. 210 7458058 και 210 
7458169. 
 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την  
03-09-2015.  
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
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αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 23,00 ΕΥΡΩ, υπέρ του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) στον 
λογαριασμό 6157-040030-075 IBAN GR 69 0171 1570 0061 5704 0030 075 SWIFT PIRBGRAA της Τράπεζας 
Πειραιώς,  εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια .   
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών & 
Τεχνολογικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  
 
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη 
σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, 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  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους 
που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών & 
Τεχνολογικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας , πέραν της αναφερομένης στην 
παραπάνω παράγραφο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει  τα 
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.  
 
 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα, τύπου B. 
 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-09-2015, στην Αθήνα, στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, επί της Λ. Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 
115 10, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

To σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 
 
4.    Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 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 Α 2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας  οικοδομικών και Α 1 

τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών.  

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. 

 

4.2  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.  

4.3 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 
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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.  

4.4 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. 

 

5.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.406,50  €. Οι 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών και 
30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 
του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  07-04-2016. 

  
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 
παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
2012ΣΕ01380019), έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «01-Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας 
υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του Ε.  Π. «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ποσοστό 
χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 15% και 85% αντίστοιχα) 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), 3% ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος, 0,2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, 0,5% 
υπέρ ΕΜΠ 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 και του αναλογούντος 
κατά περίπτωση χαρτοσήμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.  

 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 
3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) όπως ισχύει. 
 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών & 
Τεχνολογικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 
 
                              Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας  
      Ερευνητικών & Τεχνολογικών Φορέων  
          της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας  

   του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων    
 
 
                    Πηνελόπη Σπηλιώτη  

                        Πολιτικός Μηχανικός 
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