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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - CPV 45212314-0

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων,
προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«ΚΑΤΑΧΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» (NUTS: EL 306 (ΠΕ.
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ)) εκτιμώμενης αξίας 282.366,12 € (πλέον ΦΠΑ), το οποίο ανήκει στην
κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και της παρούσας και της διακήρυξης στην
ιστοσελίδα www.culture.gov.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 23-05-2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 26-05-2022 .
3 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 31-05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00
π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3η-06-2022
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
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Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των
προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και
υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και 20.3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το
άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί
και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού, καθώς και
με το άρθρο 126 του ν.4412/2016 (μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για
εκτέλεση απολογιστικών εργασιών).
4. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
5. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65
του π.δ. 71/2019 ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ) από
την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων , ανά περίπτωση στις
κατηγορίες έργου του άρθρου 17 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η καταλληλότητα των οικονομικών φορέων για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
αποδεικνύεται με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Διακήρυξης.
6. Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της Διακήρυξης, σε προσφέροντα ο
οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 αυτής και πληροί τα κριτήρια
επιλογής του άρθρου 19 της διακήρυξης.
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19
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της Διακήρυξης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση α) των απαιτήσεων του άρθρου 18
και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1
της Διακήρυξης πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης που θα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο του άρθρου 17 αυτής, τουλάχιστον σε μια από
τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, συνολικά πρέπει να καλύπτονται
όλες οι κατηγορίες του έργου.
β) Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας θα πρέπει να καλύπτεται αποκλειστικά από ένα τουλάχιστον
μέλος της ένωσης. Στην περίπτωση στήριξης μεμονωμένου προσφέροντα ή ένωσης στις
ικανότητες άλλων φορέων η σχετική απαίτηση θα πρέπει να ικανοποιείται αποκλειστικά από
τους άλλους φορείς.
Σε ό,τι αφορά:
α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφείλουν
κατά την υποβολή της προσφοράς τους να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019 ίδια κεφάλαια, βάσει του τελευταίου οριστικού ισολογισμού της
ή ενδιάμεσου ισολογισμού με λήξη διαχειριστικής χρήσης μηνός, ύψους 50.000€, β) εφόσον τηρεί
απλογραφικά βιβλία καταθέσεις σε τράπεζα ή/και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τα πάγια στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό
εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα. γ) ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας 150.000 ευρώ
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης .
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα
που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα
πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών
συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως
ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ
71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων θα αποδεικνύεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22.2.2 της Διακήρυξης του έργου.
β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα
Οι οικονομικοί φορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής σε έργα βασικής κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
οφείλουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση
τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (γ) ή δύο (2)
τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (β) ή έναν (1) τεχνικό που
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διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (β) και δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα
απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (α) του άρθρου 19.3. της διακήρυξης.
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων θα αποδεικνύεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 22.2.3 της Διακήρυξης του έργου.
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με
αυτούς , κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν 4412/2016.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
γ) πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε έργα κατηγορίας οφείλουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους να διαθέτουν:
1) Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015 ή ανάλογη ισότιμη
πιστοποίηση σε ισχύ.
2) Πιστοποιητικό
Περιβαλλοντικής διαχείρισης ΙSO 14001:2015 ή ανάλογη ισότιμη
πιστοποίηση σε ισχύ.
3) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ISO
45001:2018, ή ανάλογη ισότιμη πιστοποίηση σε ισχύ.
Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπίστευσης σύμφωνα με το
άρθρο 82 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ένωσης φορέων, τις προαναφερόμενες πιστοποιήσεις, θα πρέπει να διαθέτουν
όλοι οι συμβαλλόμενοι φορείς.
7. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 εγγύησης
συμμετοχής, ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών
(5.647,32€) και με ισχύ τουλάχιστον δεκατριών μηνών και τριάντα ημερών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 31-07-2023
Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠ.ΠO.Α./ΔΑΑΜ, Πλ. Καρύτση 12 , Αθήνα, 10581
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς μήνες κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.
4412/2016.
8. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», ΟΠΣ
5010726 με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1756/11-06-2018 Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ Π 085/1 - 2018ΕΠ08510032.

9. Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους των άρθρων 72 και 150 του ν.
4412/2016.και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12.6 της Διακήρυξης του παρόντος
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Διαγωνισμού
10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
11. Η Δημοπράτηση του έργου προεγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1096_2022/05-05-2022
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Αττικής.
12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα του τομέα
Πολιτισμού.

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΔΑΑΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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