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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ δηαθεξχζζεη φηη
εθηίζεηαη ζε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε εληαίν
πνζνζηό έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3669/2008, ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
«Απαηηνύκελεο εξγαζίεο άξζεο επηθηλδπλόηεηαο πεξίθξαμεο ηνπ
Εζληθνύ Σηαδίνπ Χαλίσλ», πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 32.520,33 € πιένλ
Φ.Π.Α. (23%) 7.479,69€.
ηε δεκνπξαζία γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ, εθφζνλ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ
ηνπο φξνπο ηεο Δηαθήξπμεο, γίλνληαη δεθηέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
α.
Εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο
εγγεγξακκέλεο
ζην
Μεηξψν
Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Δ.Ε. ηνπ Τ.ΠΕ.ΥΧ.Δ.Ε.,
εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ή Α2 ή 1εο ηάμεο γηα έξγα θαηεγνξίαο
νηθνδνκηθώλ.
β. Εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.) ή απφ
θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Δεκφζηεο πκβάζεηο
(.Δ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ (Π.Ο.Ε.), ή πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ
Επξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ , ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ
εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε
ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Ειιεληθνχ Μεηξψνπ
Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄
θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ
εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην
δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.
δ Επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα κε ηα φξηα
πξνυπνινγηζκνχ θαη έηε εκπεηξίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, θαη ζπγθεθξηκέλα:
 Επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ έξγα θαηεγνξίαο νηθνδνκηθώλ,
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εηδηθφηεηα ησλ ζπνπδψλ ησλ εξγνδεγψλ
πηπρηνχρσλ ησλ κέζσλ Σερληθψλ ρνιψλ, πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην λ.
576/1977 θαη νη νπνίνη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ εμαεηή θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία
απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο.
 Επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχληαη απφ θαηφρνπο ζρεηηθψλ αδεηψλ, κπνξνχλ λα

αλαιάβνπλ έξγα θαηεγνξίαο νηθνδνκηθώλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο άδεηεο
ησλ θαη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ελλεαεηή θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία, απφ ηε
ιήςε ηεο άδεηαο.
 Επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχληαη απφ εκπεηξνηέρλεο, κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ
έξγα θαηεγνξίαο νηθνδνκηθώλ θαη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ελδεθαεηή
θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία.
 Επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ππνκεραληθνχο ή πηπρηνχρνπο ΣΕΙ θαη
ΚΑΣΕΕ, κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ έξγα θαηεγνξίαο νηθνδνκηθώλ, κεηά
ηξηεηία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ.
Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζηα Υαληά, ζηα γξαθεία ηνπ ΕΑΚΥ. ζηελ
δηεχζπλζε Α. Παπαλδξένπ 59, ηελ 8ε Ινπιίνπ 2014, εκέξα Σξίηε θαη ψξα
10.00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ) απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή
Δηαγσληζκνχ.
Με ηελ παξέιεπζε ηεο ψξαο πνπ νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ,
απαγνξεχεηαη απζηεξά ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή
αθπξψζεσο ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο εάλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ
άξρηζε πξηλ ηελ ψξα πνπ νξίζηεθε ζαλ ιήμε απνδνρήο πξνζθνξψλ
ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζέιζεη ην
δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο έσο θαη ηελ
πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα έρνπλ παξαιάβεη απφ ηα γξαθεία ηνπ
Εζληθνχ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Υαλίσλ ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα λα
παξαιάβνπλ ηελ δηαθήξπμε ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ δέθα (10) επξψ
παξάβνιν ππέξ ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ & λα ηνπο δνζεί ην λφκηκν
απνδεηθηηθφ είζπξαμεο ηνπ Ε.Α.Κ.Υ (αληίζηνηρν γξακκάηην είζπξαμεο). Σν
γξακκάηην απηφ ζα πξνζθνκηζζεί ηελ ψξα θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. Η κε πξνζθόκηζε ηνπ
πξναλαθεξόκελνπ γξακκαηίνπ απνηειεί πνηλή απόξξηςεο από ηελ
ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο
θαη λα πξνκεζεπζνχλ ηε Δηαθήξπμε, ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηελ
ηερληθή πεξηγξαθή θαζψο θαη ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, απφ ηα
γξαθεία ηνπ Ε.Α.Κ.Υ. ζηα Υαληά, ζηελ δηεχζπλζε Α. Παπαλδξένπ 59, ηει.
2821043188 fax 2821054882 (αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία:
Αζεηάθε Μαξία) εθφζνλ δεηεζνχλ κέρξη θαη ηελ Δεπηέξα, 7/7/2014 θαη
ώξα 13:30.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ Ε.Α.Κ. Υαλίσλ
Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί
απφ ηελ Δηνηθνχζα Επηηξνπή ηνπ Εζληθνχ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Υαλίσλ.
Σα έμνδα γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ
έξγνπ.
ΧΑΝΙΑ
20/ 6 /2014
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Πξνο : Επηκειεηήξην Υαλίσλ

Κχξηνη,
Παξαθαινχκε φπσο αλαξηήζεηε ηελ ζπλεκκέλε πεξίιεςε δηαθήξπμεο ηνπ Δεκφζηνπ
πξφρεηξνπ
δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Απαηηνχκελεο εξγαζίεο άξζεο επηθηλδπλφηεηαο
πεξίθξαμεο ηνπ Εζληθνχ ηαδίνπ Υαλίσλ» ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Επηκειεηεξίνπ
Υαλίσλ θαη λα καο απνζηείιιεηε ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο.
αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ
Γηα ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
Ο Πξόεδξνο
Χαδηξάθεο Νηθόιανο

Η Γξακκαηέαο
Πξάπα Χαξνύια

εκείσζε: Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα
βαξχλεη ηνλ κεηνδφηε.

