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ΤΥ∆Κ ΕΒΡΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΣΤΟ
1ο ΤΕΕ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

13/1/2009
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Οι εργολήπτες που θα συµµετέχουν στη δηµοπρασία και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν
οι ίδιοι άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (αµίαντος), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που διαθέτει την άδεια αυτή. Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για
το υπόψη έργο.
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ΤΑΠ ΥΠ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

3/2/2009
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Οι διαγωνιζόµενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι εµπειρία σε έργα
δικτύων πυρόσβεσης σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνηµεία, εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας σε πυρκαγιές, που περιλαµβάνουν εκτοξευτήρες νερού
(κανόνια) επί µεταλλικών πυλώνων, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικούς κρουνούς και σύστηµα αυτόµατου ηλεκτρονικού ελέγχου, κατά την τελευταία
δεκαετία, προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε 500.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την
εµπειρία αυτή. Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο. Τα
ανωτέρω αποδεικνύονται µε πίνακα εκτελεσθέντων ή εκτελούµενων έργων, που έχουν ανατεθεί στον διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζόµενο, από
το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και λοιπούς ∆ηµόσιους Οργανισµούς, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και από
αντίστοιχο πιστοποιητικό εµπειρίας του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. ∆15/οικ/23/24-1-99), στο οποίο θα
περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία του, ο χρόνος εκτέλεσής τους ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το ποσοστό συµµετοχής του
διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του κσι θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Επισηµαίνεται ότι δηλούµενα έργα, που θα συνοδεύονται από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά εµπειρίας, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
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∆∆Ε ΠΕΡ.
∆ΥΤ.
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ε.Ο.∆.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆.Ε.Σ.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

24/2/2009
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Οι διαγωνιζόµενοι (και σε περίπτωση Κοινοπραξίας τουλάχιστον ένα από τα µέλη της), θα πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισµού, κατά την τελευταία
πενταετία, τεκµηριωµένη εµπειρία στην εκτέλεση έργων λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης, οι οποίες συντονίζονται µέσω
κεντρικού συστήµατος ελέγχου (Η/Υ), συνολικού προϋπολογισµού του δηµοπρατούµενου έργου. Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση
του διαγωνιζόµενου και κατάλογο των εκτελεσθέντων ή εκτελούµενων έργων, που θα συνοδεύεται από αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του φορέα
κατασκευής, όπου θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και θα
βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση του
Κατασκευαστικού Οίκου προέλευσης του ήδη εγκατεστηµένου συστήµατος ρύθµισης της κυκλοφορίας, ότι τα διατιθέµενα από το διαγωνιζόµενο αντίστοιχα
ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για χρήση στους τοπικούς ρυθµιστές και στον κεντρικό Η/Υ και δεν θα προκαλέσουν καµία δυσλειτουργία ή µείωση των
δυνατοτήτων τους ή συνολικά του συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν διαθέτει ανταλλακτικά, τότε πρέπει να
προσκοµίσει έγγραφη δήλωση του Κατασκευαστικού Οίκου προέλευσης των ήδη εγκατεστηµένων συστηµάτων ρύθµισης της κυκλοφορίας, ότι θα προµηθεύει
στο διαγωνιζόµενο τα απαιτούµενα ανταλλακτικά καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν τη δυνατότητα αποκλειστικής συνεργασίας µε άλλο
φορέα (εφεξής τρίτος), κατά την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 54 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, που συγκεντρώνει και πληροί τους ανωτέρω όρους. Για την
απόδειξη της συνεργασίας αυτής απαιτείται η προσκόµιση έγγραφης συµφωνίας, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο τρίτος δεσµεύεται να παρέχει την
απαραίτητη εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες για την εκτέλεση των αναληφθησοµένων συµβατικών υποχρεώσεων, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύµβασης και έγγραφη δήλωση του τρίτου προς την επιβλέπουσα Υπηρεσία, µε την οποία θα αναλαµβάνει να παρέχει την ως άνω επικληθείσα από τον
προσφέροντα εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες.
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∆/ΝΣΗ ∆9

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙ
ΣΗ
ΑΡΘΡΟΥ
15 Ν.1418

ΣΗΜ-4/08: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

24/2/2010
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Α. Να εγκριθεί η προσθήκη των κάτωθι όρων επί ποινή αποκλεισµού στη διακήρυξη για τη δηµοπράτηση του έργου "ΣΗΜ-4/08:Λειτουργία και Συντήρηση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής", σύµφωνα µε το άρθρο 15 της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α'/18-6-2008) και συγκεκριµένα:
1. Οι διαγωνιζόµενοι (και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένας από τους κοινοπρακτούντες) θα πρέπει να έχουν κατά την τελευταία πενταετία, τεκµηριωµένη
εµπειρία σε εκτέλεση παρόµοιων έργων λειτουργίας και συντήρησης συστηµάτων διαχείρισης κυκλοφορίας µέσω κέντρου διαχείρισης µε ηλεκτρονικό
υπολογιστή, συνολικού προϋπολογισµού τουλάχιστον ίσου µε το 1/3 του προϋπολογιαµού του δηµοπρατούµενου έργου. Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται
µε υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου και κατάλογο εκτελεσθέντων έργων, που θα συνοδεύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του φορέα
κατασκευής, όπου θα αναγράφεται το έργο, η αξία του, ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και θα βεβαιώνεται ότι αυτό
εκτελέσθηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
2. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επικαλεσθούν ότι διαθέτουν την εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες άλλου οικονοµικού φορέα (εφεξής τρίτος)
κατά την έννοια των παρ. (5) και (6) του άρθρου 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, για την εκπλήρωση των αναληφθησοµένων συµβατικών υποχρεώσεων και ότι
µε τον τρόπο αυτό πληρούν τους όρους των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση όµως αυτή, οι προσφέροντες θα πρέπει να
αποδείξουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης την εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες του τρίτου και για το σκοπό αυτό θα
πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους τουλάχιστον: α)έγγραφη συµφωνία από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο τρίτος δεσµεύεται να παρέχει την
επικαλείσθα από τον προσφέροντα εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες του για την εκτέλεση των αναλφηθοµένων συµβατικών υποχρεώσεων καθ' όλη τη
διάρκεια της σύµβασης και β) έγγραφη δήλωση του τρίτου προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΚΕΣΟ µε την οποία θα αναλαµβάνει να παρέχει την ως άνω επικληθείσα από
τον προσφέροντα εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες.
Β) να εγκριθεί η εφαρµογή παρέκκλισης σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν.∆.2386/53 που διατηρείται σε ισχύ µε το άρθρο 181 του Ν.3669/08, από τις
διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1α και 92 τοιυ 3669/08, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα συµµετοχής στη δηµοπρασία του έργου "ΣΗΜ-4/08: Λειτουργία και
Συντήρηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής" και εξειδικευµένων επιχειρήσεων σε παρόµοιας φύσης έργα που δεν είναι εγγεγραµµένες στο
ΜΕΕΠ.
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∆ΤΥΝΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

24/2/2010
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Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι εµπειρία στη διαχείριση
αµιαντούχων υλικών κατά την τελευταία πενταετία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή, να
διαθέτουν άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και να είναι καταχωρηµένοι στο µητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, που θα αποδεικνύεται µε την κατάθεση στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού των σχετικών δικαιολογητικών (άδεια διαχείρισης και αποδεικτικό
καταχώρησης). Σε περίπτωση συνεργασίας, αυτή αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το
υπόψη έργο.
Η Απαιτούµενη εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα, όπου θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται ο χρόνος
εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων, µε άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
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∆ΤΥΝΑ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –
ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

24/2/2009
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Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον από τα µέλη της, θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι ή να
συνεργάζονται αποκλειστικά, για έργα οικοδοµικά, µε εργοστάσιο παραγωγής βαρέων προκατασκευασµένων δοµικών στοιχείων προέντασης, που λειτουργεί µε
νόµιµη άδεια της αρµόδιας αρχής.
Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
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ΚΕ∆

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Γ’ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΕΞ (ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
10).

24/3/2009
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Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον από τα µέλη αυτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι αποδεδειγµένη εµπειρία
σε έργα ενίσχυσης φέροντος οργανισµού µε ανθρακοϋφάσµατα ή/ και ανθρακοελάσµατα, κατά την τελευταία πενταετία, συνολικής δαπάνης για τις
συγκεκριµένες εργασίες, τουλάχιστον ίσης µε το ποσό των 300.000 €, από το οποίο ποσό τουλάχιστον 150.000 € θα αντιστοιχεί στην αξία ενός έργου
αυτοτελώς ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η αποκλειστική συνεργασία αποδεικνύεται µε
συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής της για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης εκ µέρους του διαγωνιζόµενου ή του αποκλειστικά συνεργαζόµενου του
φορέα κατασκευής, όπου θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία του αναφορικά µε τις εργασίες ενίσχυσης φέροντος οργανισµού µε
ανθρακοϋφάσµατα ή/ και ανθρακοελάσµατα, ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το ποσοστό συµµετοχής του
διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
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∆ΗΜΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ Ν.
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
(∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

7/4/2009
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Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι (επί ποινή αποκλεισµού) τεκµηριωµένη
εµπειρία σε εργασίες ενίσχυσης, επισκευής, συντήρησης, αποκατάστασης λιθόκτιστων κτηρίων, που έχουν εκτελέσει, µε φορέα το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή άλλους
φορείς που εποπτεύονται από το ∆ηµόσιο ή ∆ηµόσιους οργανισµούς, κατά την τελευταία πενταετία, επικαιροποιηµένης δαπάνης ενός τουλάχιστον έργου, ίσης
κατ’ ελάχιστο µε το ποσό των 150.000 € ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία
αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των
εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
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∆ΤΥΝΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ

28/4/2009

14/8

Οι διαγωνιζόµενοι (και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα µέλος αυτής) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι ή να συνεργάζονται µε
εξειδικευµένη επιχείρηση που έχει την απαιτούµενη εµπειρία και προσόντα στη διαχείριση αµιαντούχων υλικών, κατά την τελευταία πενταετία.
Η συνεργασία των διαγωνιζόµενων µε την εξειδικευµένη επιχείρηση διαχείρισης αµιαντούχων υλικών θα αποδεικνύεται µε έγγραφο αποκλειστικής συνεργασίας
για το υπόψη έργο.
Κάθε επιχείρηση διαχείρισης υλικών αµιάντου θα συνεργαστεί αποκλειστικά και µόνο µε µια εργοληπτική επιχείρηση.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του φορέα, όπου θα αναγράφεται το έργο και ο χρόνος εκτέλεσή του και
θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. Η επιχείρηση διαχείρισης υλικών αµιάντου θα πρέπει να
διαθέτει άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σε ισχύ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
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∆ΗΜΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Σ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)

5/5/2009

15/21

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον από τα µέλη αυτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι, κατά την τελευταία
πενταετία, αποδεδειγµένη εµπειρία σε εργασίες αποκατάστασης – επισκευή – συντήρησης διατηρητέων κτιρίων, προϋπολογισµού, ενός τουλάχιστον έργου,
ύψους κατ’ ελάχιστον 300.000 € ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η αποκλειστική συνεργασία
αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής της για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό του φορέα κατασκευής καλής εκτέλεσης εκ µέρους του διαγωνιζόµενου ή του αποκλειστικά
συνεργαζοµένου, όπου θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία του αναφορικά µε τις εργασίες αποκατάστασης – επισκευής – συντήρησης
διατηρητέων κτιρίων, ο χρόνος εκτέλεσης του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το ποσοστό εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι
εργασίες και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και
εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΟΤΑ Ν.
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β∆ ΠΣΘ)

19/5/2009

17/14

Κάθε διαγωνιζόµενος και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχει προµηθεύσει ο ίδιος, κατά την
τελευταία δεκαετία εξοπλισµό µεταφόρτωσης µε σταθερές πρέσες, ο οποίος να έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει µε επιτυχία σε ένα τουλάχιστον Σταθµό
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ή να συνεργάζεται αποκλειστικά µε εξειδικευµένο οίκο – προµηθευτή των ανωτέρω. Η συνεργασία αποδεικνύεται µε
συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
Τα ανωτέρω αποδεικνύονται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό εµπειρίας του φορέα κατασκευής, στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η δυναµικότητα
του, ο χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό
εκτελέστηκε έντεχνα, εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων και ότι λειτουργεί επιτυχώς.

2

12

∆ΤΥΝΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΕ 4 ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, 4ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ, 2ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, 2ο ΤΕΕ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΛΑΤΕΩΣ

23/6/2009

22/3

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι εµπειρία στη
διαχείριση αµιαντούχων υλικών ή να συνεργάζονται µε εξειδικευµένη επιχείρηση διαχείρισης αµιαντούχων υλικών. Σε περίπτωση συνεργασίας, κάθε
εξειδικευµένη επιχείρηση διαχείρισης αµιαντούχων υλικών θα συνεργαστεί αποκλειστικά και µόνο µε ένα διαγωνιζόµενο και η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε
συµβολαιογραφική πράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο, το γνήσιο των υπογραφών του οποίου θα βεβαιώνεται από ∆ηµόσια Αρχή, αποκλειστικής συνεργασίας για το
υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα, όπου και αναφέρεται το έργο και θα βεβαιώνεται ότι εκτελέστηκε
έντεχνα και εντός εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων, µε άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Οι αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις απαιτείται να διαθέτουν τεχνική ικανότητα στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις των Ελληνικών
ΜΕΕΠ και επιπλέον να ικανοποιούν τους προαναφερθέντες για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις πρόσθετους όρους.
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∆ΤΥΝΑ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (ΠΡΟΚΑΤ –
12/Θ)

23/6/2009

22/4

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ το ένα µέλος τουλάχιστον των οικοδοµικών εργασιών αυτής, θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι,
κατά την τελευταία πενταετία, εµπειρία στην κατασκευή προκατασκευασµένων κτιριακών έργων µε τη µέθοδο της βαριάς προκατασκευής, προϋπολογισµού
ενός τουλάχιστον έργου, ίσου κατ’ ελάχιστον µε το ¼ του προϋπολογισµού του υπό δηµοπράτηση έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε νοµικό πρόσωπο
που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Για την απόδειξη της αποκλειστικής συνεργασίας απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής της για το υπόψη
έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η
αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις η ζητούµενη τεχνική ικανότητα θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του
ελληνικού ΜΕΕΠ και επιπλέον να ικανοποιούν τους προαναφερθέντες για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις πρόσθετους όρους.
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∆ΤΥΝΑ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Π8 ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΦΙΛΥΡΟΥ (ΠΡΟΚΑΤ)

23/6/2009

22/5

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ το ένα µέλος τουλάχιστον των οικοδοµικών εργασιών αυτής, θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι,
κατά την τελευταία πενταετία, εµπειρία στην κατασκευή προκατασκευασµένων κτιριακών έργων µε τη µέθοδο της βαριάς προκατασκευής, προϋπολογισµού
ενός τουλάχιστον έργου, ίσου κατ’ ελάχιστον µε το ¼ του προϋπολογισµού του υπό δηµοπράτηση έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε νοµικό πρόσωπο
που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Για την απόδειξη της αποκλειστικής συνεργασίας απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής της για το υπόψη
έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η
αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις η ζητούµενη τεχνική ικανότητα θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του
ελληνικού ΜΕΕΠ και επιπλέον να ικανοποιούν τους προαναφερθέντες για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις πρόσθετους όρους.
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∆ΤΥΝΑ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (ΠΡΟΚΑΤ 12/Θ)

23/6/2009

22/6

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ το ένα µέλος τουλάχιστον των οικοδοµικών εργασιών αυτής, θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι,
κατά την τελευταία πενταετία, εµπειρία στην κατασκευή προκατασκευασµένων κτιριακών έργων µε τη µέθοδο της βαριάς προκατασκευής, προϋπολογισµού
ενός τουλάχιστον έργου, ίσου κατ’ ελάχιστον µε το ¼ του προϋπολογισµού του υπό δηµοπράτηση έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε νοµικό πρόσωπο
που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Για την απόδειξη της αποκλειστικής συνεργασίας απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής της για το υπόψη
έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η
αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις η ζητούµενη τεχνική ικανότητα θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του
ελληνικού ΜΕΕΠ και επιπλέον να ικανοποιούν τους προαναφερθέντες για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις πρόσθετους όρους.
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∆ΤΥΝΑ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 9ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
(ΠΡΟΚΑΤ 12/Θ)

23/6/2009

22/7

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ το ένα µέλος τουλάχιστον των οικοδοµικών εργασιών αυτής, θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι,
κατά την τελευταία πενταετία, εµπειρία στην κατασκευή προκατασκευασµένων κτιριακών έργων µε τη µέθοδο της βαριάς προκατασκευής, προϋπολογισµού
ενός τουλάχιστον έργου, ίσου κατ’ ελάχιστον µε το ¼ του προϋπολογισµού του υπό δηµοπράτηση έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε νοµικό πρόσωπο
που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Για την απόδειξη της αποκλειστικής συνεργασίας απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής της για το υπόψη
έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η
αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις η ζητούµενη τεχνική ικανότητα θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του
ελληνικού ΜΕΕΠ και επιπλέον να ικανοποιούν τους προαναφερθέντες για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις πρόσθετους όρους.
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Ι∆ΡΥΜΑ
ΑΝΑΤ/ΤΩΝ
«ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑ∆Α»

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ

7/7/2009

24/2

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον από τα µέλη αυτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι, κατά την τελευταία
δεκαετία, αποδεδειγµένη εµπειρία στην κατασκευή εκκλησιαστικών ναών ρυθµού Βυζαντινού – Σταυροειδούς µε τρούλο, εµβαδού τουλάχιστον 100 m2 ή να
συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η αποκλειστική συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική
πράξη δήλωσης και αποδοχής της για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό του φορέα κατασκευής καλής εκτέλεσης εκ µέρους του διαγωνιζόµενου ή του αποκλειστικά
συνεργαζόµενου, όπου θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η επιφάνειά του, ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το
ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των
εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
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∆ΤΥΝ∆
ΞΑΝΘΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ
ΣΕ 36 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΤΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

14/7/2009

25/8

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι εµπειρία στη
διαχείριση αµιαντούχων υλικών ή να συνεργάζονται µε εξειδικευµένη επιχείρηση διαχείρισης αµιαντούχων υλικών. Σε περίπτωση συνεργασίας, κάθε
εξειδικευµένη επιχείρηση διαχείρισης αµιαντούχων υλικών θα συνεργαστεί αποκλειστικά και µόνο µε ένα διαγωνιζόµενο και η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε
συµβολαιογραφική πράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο, το γνήσιο των υπογραφών του οποίου θα βεβαιώνεται από ∆ηµόσια Αρχή, αποκλειστικής συνεργασίας για το
υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα, όπου θα αναφέρεται το έργο και θα βεβαιώνεται ότι εκτελέστηκε
έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. Επίσης πρέπει να διαθέτουν άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία και να συγκαταλέγονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Οι αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις απαιτείται να διαθέτουν τεχνική ικανότητα στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις των ελληνικών
ΜΕΕΠ και επιπλέον να ικανοποιούν τους προαναφερθέντες για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις πρόσθετους όρους.
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∆ΤΥΝ∆
ΞΑΝΘΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ
ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ –
ΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΙ
(ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΚΕΨΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΙΣ)

14/7/2009

25/9

Οι διαγωνιζόµενοι (και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα µέλος αυτής) θα πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι εµπειρία: α) στην εκτέλεση έργων αποκατάστασης –
ενίσχυσης – αναβάθµισης – αναδιαρρύθµισης κτιρίων χαρακτηρισµένων ως διατηρητέων, τα οποία θα έχουν βεβαίωση περαίωσης κατά την τελευταία
πενταετία, συνολικού προϋπολογισµού τουλάχιστον 1.500.000€ χωρίς ΦΠΑ και β) στην εκτέλεση εργασιών αποκάλυψης συντήρησης και συµπλήρωσης
ζωγραφικού και γλυπτού διακόσµου τοίχων και οροφών διατηρητέων κτιρίων, για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία µε συντηρητή έργων τέχνης, η ειδίκευση
και εµπειρία του οποίου θα αποδεικνύεται µε σχετική άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος από το Υπουργείου Πολιτισµού και επιπλέον από την εκτέλεση τέτοιων
εργασιών, περαιωµένων κατά την τελευταία δεκαετία, συνολικού προϋπολογισµού τουλάχιστον 200.000€ χωρίς ΦΠΑ ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η αποκλειστική συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής της
για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής , όπου θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία
και ο χρόνος εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και µέσα στα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα.
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∆/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΟΚΑΤ)
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

21/7/2009

26/2

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον από τα µέλη αυτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν, κατά την τελευταία πενταετία,
αποδεδειγµένη εµπειρία στην κατασκευή προκατασκευασµένων κτιρίων µε τη µέθοδο της βαριάς προκατασκευής συνολικού προϋπολογισµού ενός τουλάχιστον
έργου, ίσου ή ανώτερου του ποσού των 150.000.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό του φορέα κατασκευής καλής εκτέλεσης, όπου θα περιγράφεται το έργο, η αξία και ο χρόνος
εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Προ της υπογραφής της σύµβασης, ο προσωρινός ανάδοχος, αν δεν διαθέτει ιδιόκτητη µονάδα προκατασκευασµένων στοιχείων, θα πρέπει να υποβάλει
συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας µε εργοστασιακή µονάδα κατασκευής τέτοιων στοιχείων.
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∆ΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2009

31/7/2009

28/1

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι τον
αναφερόµενο στην παρ. 2.3 της Τεχνικής Περιγραφής µηχανολογικό εξοπλισµό και το προσωπικό λειτουργίας του ή να τον εξασφαλίζουν, προσκοµίζοντας
προς τούτο τις σχετικές άδειες ή ιδιωτικό συµφωνητικό αποκλειστικής µίσθωσής του.
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ΕΥ∆Ε
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

3ος ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
Η/Μ ΕΡΓΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

31/7/2009

28/2

Ρητά επισηµαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή είναι, ο ∆ιαγωνιζόµενος, και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον από τα µέλη της,
θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτει αποδεδειγµένα εξειδικευµένη τεχνογνωσία και τεχνική ικανότητα στην κατασκευή ολοκληρωµένων
εγκαταστάσεων χωνευτών ιλύος, η οποία θα πρέπει να πιστοποιείται µε βάση τα όσα καθορίζονται στην παρούσα.’
Στην περίπτωση κατά την οποία οι διαγωνιζόµενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (µεµονωµένες ή σε Κοινοπραξία), είτε δε διαθέτουν οι ίδιες την απαιτούµενη από
την ∆ιακήρυξη εµπειρία και τεχνική ικανότητα, είτε επιθυµούν να ενισχύσουν την εµπειρία και τεχνική ικανότητα του διαγωνιζόµενου σχήµατος, δύνανται να
συνεργαστούν για το συγκεκριµένο έργο µε Εξειδικευµένη Επιχείρηση της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή τρίτων χωρών, που έχουν συνάψει Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., της
οποίας τα σχετικά πιστοποιητικά/δικαιολογητικά θα καλύπτουν την απαιτούµενη ειδική εµπειρία και τεχνική ικανότητα, υπό καθεστώς υπεργολαβίας
(NOMINATED SUB CONTRACTOR) είτε άλλης νοµικής µορφής, αρκεί να εξασφαλίζεται το συνυπεύθυνο της συνεργαζόµενης εξειδικευµένης επιχείρησης έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής εις ολόκληρο το αντικείµενό της.
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε Εξειδικευµένη Επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει µόνο σε ένα διαγωνιζόµενο σχήµα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλειστούν όλοι οι
∆ιαγωνιζόµενοι µε τους οποίους συνεργάστηκε η συγκεκριµένη Εξειδικευµένη Επιχείρηση.
Στην περίπτωση συνεργασίας µε Εξειδικευµένη Επιχείρηση, ο ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να υποβάλλει για την εν λόγω Εξειδικευµένη Επιχείρηση τα εξής
στοιχεία και δικαιολογητικά, για:
− Την γενική εικόνα (κύριες δραστηριότητες, παρουσία στον εθνικό και διεθνή χώρο, κύριοι πελάτες κλπ).
− Την έδρα και την τεχνική οργάνωσή της (συνολικός αριθµός απασχολούµενου προσωπικού – διευθυντές, υπάλληλοι, τεχνίτες, εργάτες κλπ).
− Τα οικονοµικά µεγέθη και τις τραπεζικές συστάσεις.
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∆ΤΥΝΑ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
(ΠΡΟΚΑΤ – 12/Θ)

8/9/2009

3/4

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κοινοπραξίας το ένα µέλος τουλάχιστον των οικοδοµικών εργασιών αυτής, θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να
διαθέτουν οι ίδιοι, κατά την τελευταία πενταετία εµπειρία στην κατασκευή προκατασκευασµένων κτιριακών έργων µε τη µέθοδο της βαριάς προκατασκευής,
προϋπολογισµού ενός τουλάχιστον έργου, ίσου κατ’ ελάχιστον µε το ¼ του προϋπολογισµού του υπό δηµοπράτηση έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε
νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Για την απόδειξη της αποκλειστικής συνεργασίας απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής
της για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η
αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις η ζητούµενη τεχνική ικανότητα θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του
ελληνικού ΜΕΕΠ και επιπλέον να ικανοποιούν τους προαναφερθέντες για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις πρόσθετους όρους.
4
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∆ΕΥΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ
(ΕΠΑΝΥΠΟ
ΒΟΛΗ)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α
ΧΟΥΡΟΥΤΗΣ

8/9/2009

31/5

Οι διαγωνιζόµενοι (και σε Κ/Ξ τουλάχιστον ένα µέλος αυτής) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχουν οι ίδιοι ολοκληρώσει, κατά την τελευταία πενταετία,
ένα τουλάχιστον έργο ΧΥΤΑ ή αποκατάστασης ΧΑ∆Α ή συνδυασµό των δύο, προϋπολογισµού τουλάχιστον ίσου προς το µισό του προϋπολογισµού του υπό
δηµοπράτηση έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή.
Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του φορέα, όπου θα αναγράφεται το έργο, η αξία του και ο χρόνος
εκτέλεσης του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
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∆ΤΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ, ΤΥΠΟΥ
CONTAINER, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 50 Τ.Μ.

8/9/2009

31/6

Οι διαγωνιζόµενες ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, και σε περίπτωση κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού,
να έχουν οι ίδιες αποδεδειγµένη εµπειρία, κατά την τελευταία πενταετία, στην κατασκευή µεταφερόµενων µεταλλικών οικίσκων τύπου container, συνολικού
προϋπολογισµού τουλάχιστον 500.000 € χωρίς ΦΠΑ ή να συνεργάζονται στα πλαίσια του συγκεκριµένου διαγωνισµού, αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή και τη χορηγεί, µε ποινή αποκλεισµού σε µια και µόνο από τις διαγωνιζόµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις και σε
περίπτωση Κ/Ξ, σε ένα τουλάχιστον µέλος της. Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη ή ιδ. έγγραφο, το γνήσιο των υπογραφών του οποίου
θα βεβαιώνεται από ∆ηµόσια Αρχή.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, ∆ηµοσίου ή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου
ή ∆ηµοσίου Οργανισµού, όπου θα αναγράφεται το έργο, η αξία του, ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και θα βεβαιώνεται
ότι αυτό εκτελέστηκε εντός εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Σε κάθε περίπτωση, στην προσφορά των αλλοδαπών ή ηµεδαπών εργοληπτικών επιχειρήσεων, θα δηλώνεται ο κατασκευαστής, ο οποίος πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικό ποιότητας EN ISO 9001:2000, για την κατασκευή µεταφερόµενων µεταλλικών οικίσκων τύπου container. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι
σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού και να περιλαµβάνεται (πρωτότυπο ή νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφό του) επί ποινή αποκλεισµού, στο φάκελο
δικαιολογητικών συµµετοχής.
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ΤΥ∆Κ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ∆ΕΥΑ
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ

15/9/2009

32/7

Οι διαγωνιζόµενοι (και σε Κ/Ξ τουλάχιστον ένα µέλος αυτής) θα πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισµού, οι ίδιοι εµπειρία σε έργα αφαλάτωσης
θαλασσινού νερού προς παραγωγή πόσιµου νερού, µε τη µέθοδο της αντίστροφης όσµωσης, δυναµικότητας παραγωγής ίσης τουλάχιστον µε 500 m3/ηµέρα
πόσιµου νερού, κατά την τελευταία δεκαετία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή, γεγονός που θα
αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό έγγραφο, µε βεβαιωµένο το γνήσιο των υπογραφών από Αρµόδια Αρχή, πρότασης και αποδοχής της
αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων ή εκτελούµενων έργων, µε φορέα κατασκευής το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ ,∆ΕΥΑ και λοιπούς
υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και από αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε
(αρ. πρωτ. ∆15/οικ/23/24-1-99), όπου θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το
ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των
εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
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ΤΥ∆Κ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

22/9/2009

33/3

Οι διαγωνιζόµενοι (και σε Κ/Ξ τουλάχιστον ένα µέλος αυτής) θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι τεκµηριωµένοι προηγούµενη εµπειρία σε
εργασίες επισκευής – συντήρησης – αποκατάστασης διατηρητέων κτισµάτων, που έχουν εκτελεστεί µε φορέα το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
και άλλους φορείς που εποπτεύονται από το ∆ηµόσιο ή ∆ηµόσιους Οργανισµούς, κατά την τελευταία πενταετία, επικαιροποιηµένης δαπάνης ίσης αποκλειστικά
µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η αποκλειστική συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής
της για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, όπου θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία
και ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και
µέσα στα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα.
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∆ΤΥ
∆.ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ

25/9/2009

34/7

Οι διαγωνιζόµενοι και σε Κ/Ξ ένα τουλάχιστον από τα µέλη αυτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν, οι ίδιοι τεκµηριωµένη προηγούµενη
εµπειρία σε εργασίες επισκευής – συντήρησης – αποκατάστασης διατηρητέων κτισµάτων, που έχουν εκτελεστεί µε φορέα το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου και πολλούς άλλους φορείς που εποπτεύονται από το ∆ηµόσιο ή ∆ηµόσιους Οργανισµούς, κατά την τελευταία πενταετία, επικαιροποιηµένου
προϋπολογισµού, ενός τουλάχιστον έργου ίσου ή ανώτερου του ποσού των 300.000€ ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η αποκλειστική συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό έγγραφο µε βεβαιωµένες τις υπογραφές από
δηµόσια Αρχή, δήλωσης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό του φορέα κατασκευής καλής εκτέλεσης, όπου θα περιγράφεται το έργο, η αξία και ο
χρ΄νος εκτέλεσης του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
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∆ΤΥΝΑ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ν.Α. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
(ΠΡΩΗΝ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ) ΣΤΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

20/10/200
9

35/1

Οι διαγωνιζόµενοι (και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα µέλος αυτής) θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι, κατά την τελευταία πενταετία,
τεκµηριωµένη προηγούµενη εµπειρία στην κατηγορία οικοδοµικών σε εργασίες στερέωσης – αποκατάστασης – επισκευής – συντήρησης λιθόδµητου
διατηρητέου κτηριακού έργου ή µνηµείου προϋπολογισµού οικοδοµικών εργασιών, τουλάχιστον 500.000 € χωρίς ΦΠΑ ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η αποκλειστική συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης και αποδοχής της
για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων ή εκτελούµενων έργων, που έχουν ανατεθεί στον διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά
συνεργαζόµενο, από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και λοιπούς ∆ηµόσιους Οργανισµούς, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι
αληθή και από αντίστοιχο πιστοποιητικό εµπειρίας του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. ∆15/οι/23/24-1-99), στο
οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία του, ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το ποσοστό συµµετοχής
του διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων
χρονοδιαγραµµάτων. Επισηµαίνεται ότι δηλούµενα έργα, που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά εµπειρίας, δεν θα λαµβάνονται
υπόψη.
5

30

∆ΗΜΟΣ
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ

27/10/200
9

36/3

Οι διαγωνιζόµενοι (και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα µέλος αυτής) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι εµπειρία, κατά την τελευταία
πενταετία, στην κατασκευή και στη λειτουργία, για ένα (1)τουλάχιστον έτος, ΧΥΤΑ, προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστο µε το 1/3 του προϋπολογισµού του υπό
δηµοπράτηση έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία αποδεικνύεται µε
συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, όπου θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται ο
προϋπολογισµός, το έτος κατασκευής του και η διάρκεια λειτουργίας του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων
χρονοδιαγραµµάτων.
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ΤΥ∆Κ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΚΑΡΚΑΡΗ ΖΕΛΙΟΥ

27/10/200
9

36/4

Οι διαγωνιζόµενοι (και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα µέλος αυτής) θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι, κατά την τελευταία πενταετία,
εµπειρία στην κατηγορία οικοδοµικών σε εργασίες στερέωσης – αποκατάστασης – επισκευής – συντήρησης λιθόδµητων εκκλησιών ή λοιπών εκκλησιαστικών
κτισµάτων ή διατηρητέων κτιρίων ή µνηµείων κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού προϋπολογισµού εργασιών τουλάχιστον 800.000€ χωρίς ΦΠΑ ή να
συνεργάζονται µε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής
συνεργασίας για το συγκεκριµένο.
Η εµπειρία αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων ή εκτελούµενων έργων, που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόµενο ή στο συνεργαζόµενο, από το ∆ηµόσιο,
ΝΠ∆∆ και λοιπούς ∆ηµόσιους Οργανισµούς, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και από αντίστοιχο
πιστοποιητικό εµπειρίας του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. ∆15/οι/23/24-1-99), στο οποίο θα περιγράφεται το
έργο, θα αναφέρεται η αξία του, ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του
συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. Επισηµαίνεται ότι
δηλούµενα έργα, που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά εµπειρίας, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
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∆ΤΥΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΕ ∆ΕΚΑΕΠΤΑ
(17) ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3/11/2009

37/1

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα µέλος αυτής, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι εµπειρία στη διαχείριση
αµιαντούχων υλικών κατά την τελευταία πενταετία καθώς και άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και να είναι καταχωρηµένοι στο µητρώο φορέων
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που θα αποδεικνύεται µε την κατάθεση στην Επιτροπή
του διαγωνισµού των σχετικών δικαιολογητικών (άδεια διαχείρισης και αποδεικτικό καταχώρησης) ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό
πρόσωπο που διαθέτει την ανωτέρω εµπειρία και δικαιολογητικά.
Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
Η απαιτούµενη εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα, όπου θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται ο χρόνος
εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων, µε άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
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∆ΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

24/11/200
9

40/15

Οι διαγωνιζόµενοι (και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα µέλος αυτής) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι εµπειρία στη διαχείριση
αµιαντούχων υλικών ή να συνεργάζονται µε εξειδικευµένη επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο διαχείρισης αµιαντούχων υλικών. Σε περίπτωση συνεργασίας, κάθε
εξειδικευµένη επιχείρηση διαχείρισης αµιαντούχων υλικών θα συνεργαστεί αποκλειστικά και µόνο µε ένα διαγωνιζόµενο και η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε
συµβολαιογραφική πράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο, το γνήσιο των υπογραφών του οποίου θα βεβαιώνεται από ∆ηµόσια Αρχή, αποκλειστικής συνεργασίας για το
υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα, όπου θα αναφέρεται το έργο και θα βεβαιώνεται ότι εκτελέστηκε
έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων, µε άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
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ΑΝΑΣΤΗΛΩΣ
ΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤ
ΙΝΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΥΠ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΚΚΛΙ
ΣΗ ΑΠΟ
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΙ 15
Ν.1418/84

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

1/12/2009

41/12

Οι διαγωνιζόµενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι εµπειρία σε έργα
στερέωσης – αποκατάστασης – επισκευής – συντήρησης λιθόδµητων µνηµείων Βυζαντινής – Μεταβυζαντινής περιόδου, κατά την τελευταία πενταετία,
συνολικού προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το µισό αυτού του δηµοπρατούµενου έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το
υπόψη έργο.
Τα ανωτέρω αποδεικνύονται µε πίνακα εκτελεσθέντων έργων, που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζόµενο, από το ∆ηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆. και λοιπούς ∆ηµόσιους Οργανισµούς, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή καθώς και βεβαίωση
περαίωσης και από αντίστοιχο πιστοποιητικό εµπειρίας του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ.πρωτ.∆15/οικ/23/24-1-99),
στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία του, ο χρόνος συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα
και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. Επισηµαίνεται ότι τα δηλούµενα έργα, που δεν θα συνοδεύεται από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά
εµπειρίας, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
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∆/ΝΣΗ ∆9

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΚΚΛΙ
ΣΗ ΑΠΟ
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΙ 15
Ν.1418/84

ΣΗΜ-3/09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜ4-4/09
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

24/11/200
9

40/17

1. Οι διαγωνιζόµενοι (και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένας από τους κοινοπρακτούντες) θα πρέπει να έχουν κατά την τελευταία πενταετία, τεκµηριωµένη
εµπειρία σε εκτέλεση παροµοίων έργων λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης, συνολικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ,
τουλάχιστον ίσου µε το 1/3 του δηµοπρατούµενου έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία
αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου και κατάλογο εκτελεσθέντων έργων, που θα συνοδεύεται, που συνοδεύεται
µε αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, όπου θα αναγράφεται το έργο, η αξία του, ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο
βρίσκονται οι εργασίες και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
2. Οι ίδιοι επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να υποβάλουν: Υπεύθυνη δήλωση για τα τεχνικά µέσα, το µηχανικό και τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει ο
διαγωνιζόµενος και θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση της διεύθυνσης του Κατασκευαστικού Οίκου
προέλευσης των ήδη εγκατεστηµένων τοπικών ρυθµιστών και του συστήµατος αυτόµατης αναγγελίας βλαβών εγκαταστάσεων σηµατοδότησης όπως αυτά
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, ότι τα διατιθέµενα από το διαγωνιζόµενο αντίστοιχα ανταλλακτικά είναι ακατάλληλα για χρήση στους τοπικούς
ρυθµιστές και στο σύστηµα αυτόµατης αναγγελίας βλαβών εγκαταστάσεων σηµατοδότησης και δεν θα προκαλέσουν καµία δυσλειτουργία ή µείωση των
δυνατοτήτων αυτών ή συνολικά του όλου εξοπλισµού φωτεινής σηµατοδότησης. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δε διαθέτει τέτοια ανταλλακτικά τότε
πρέπει να προσκοµίσει έγγραφη δήλωση της διεύθυνσης του Κατασκευαστικού Οίκου προέλευσης των ήδη εγκατεστηµένων τοπικών ρυθµιστών της
6

κυκλοφορίας και του συστήµατος αυτόµατης αναγγελίας βλαβών εγκαταστάσεων σηµατοδότησης όπως αυτοί αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, ότι θα
προµηθεύει στο διαγωνιζόµενο τα απαιτούµενα ανταλλακτικά σε όλη τη διάρκεια του έργου.
3. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την δυνατότητα να επικαλεσθούν ότι διαθέτουν την εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες άλλου οικονοµικού φορέα (εφεξής τρίτος)
κατά την έννοια των παρ. (5) και(6) του άρθρου 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, για την εκπλήρωση των αναληφθησοµένων συµβατικών υποχρεώσεων και ότι µε
τον τρόπο αυτό πληρούν τους παραπάνω όρους.
Στην περίπτωση όµως αυτή, οι προσφέροντες θα πρέπει να αποδείξουν ότι θα έχουν στην διάθεσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την εµπειρία,
ικανότητα και υπηρεσίες του τρίτου και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους τουλάχιστον: Α) έγγραφη συµφωνία από την
οποία θα αποδεικνύεται ότι ο τρίτος δεσµεύεται να παρέχει την επικαλεσθείσα από τον προσφέροντα εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες του για την εκτέλεση
των αναληφθησοµένων συµβατικών υποχρεώσεων καθ’ όλη της διάρκεια της σύµβασης και Β) έγγραφη δήλωση του τρίτου προς το ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι./∆ΚΕΣΟ µε
την οποία θα αναλαµβάνει να παρέχει την ως άνω επικληθείσα από τον προσφέροντα εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες.
Β. Να εγκριθεί εφαρµογή παρέκκλισης σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.2 του Ν.∆. 2386/53 που διατηρείται σε ισχύ µε το άρθρο 28 παράγραφος 2β του Ν.1418
από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1α και 15 παρ.1 και 3 του Ν.1418 ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα συµµετοχής στη δηµοπρασία των έργων α) Σηµ3/09 Συντήρηση Συστήµατος Φωτεινής Σηµατοδότησης Κεντρικής Περιοχής Ν. Αττικής Και β) Σηµ4-4/09 Συντήρηση Συστήµατος Φωτεινής Σηµατοδότησης
Νοτιοανατολικής Περιοχής Ν. Αττικής και εξειδικευµένων επιχειρήσεων σε παρόµοιας φύσεως έργα, που δεν είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ.
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∆/ΝΣΗ ∆9

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΚΚΛΙ
ΣΗ ΑΠΟ
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΙ 15
Ν.1418/84

ΣΗΜ-6/09 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ,
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.
ΑΤΤΙΚΗΣ

24/11/200
9

40/18

1. Οι διαγωνιζόµενοι (και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένας από τους κοινοπρακτούντες) θα πρέπει να έχουν κατά την τελευταία πενταετία, τεκµηριωµένη
εµπειρία σε εκτέλεση παροµοίων έργων λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης, συνολικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ,
τουλάχιστον ίσου µε το 1/3 του δηµοπρατούµενου έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία
αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου και κατάλογο εκτελεσθέντων έργων, που θα συνοδεύεται, που συνοδεύεται
µε αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, όπου θα αναγράφεται το έργο, η αξία του, ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο
βρίσκονται οι εργασίες και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
2. Οι ίδιοι επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να υποβάλουν: Υπεύθυνη δήλωση για τα τεχνικά µέσα, το µηχανικό και τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει ο
διαγωνιζόµενος και θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση της διεύθυνσης του Κατασκευαστικού Οίκου
προέλευσης των ήδη εγκατεστηµένων τοπικών ρυθµιστών και του συστήµατος αυτόµατης αναγγελίας βλαβών εγκαταστάσεων σηµατοδότησης όπως αυτά
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, ότι τα διατιθέµενα από το διαγωνιζόµενο αντίστοιχα ανταλλακτικά είναι ακατάλληλα για χρήση στους τοπικούς
ρυθµιστές και στο σύστηµα αυτόµατης αναγγελίας βλαβών εγκαταστάσεων σηµατοδότησης και δεν θα προκαλέσουν καµία δυσλειτουργία ή µείωση των
δυνατοτήτων αυτών ή συνολικά του όλου εξοπλισµού φωτεινής σηµατοδότησης. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δε διαθέτει τέτοια ανταλλακτικά τότε
πρέπει να προσκοµίσει έγγραφη δήλωση της διεύθυνσης του Κατασκευαστικού Οίκου προέλευσης των ήδη εγκατεστηµένων τοπικών ρυθµιστών της
κυκλοφορίας και του συστήµατος αυτόµατης αναγγελίας βλαβών εγκαταστάσεων σηµατοδότησης όπως αυτοί αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, ότι θα
προµηθεύει στο διαγωνιζόµενο τα απαιτούµενα ανταλλακτικά σε όλη τη διάρκεια του έργου.
3. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την δυνατότητα να επικαλεσθούν ότι διαθέτουν την εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες άλλου οικονοµικού φορέα (εφεξής τρίτος)
κατά την έννοια των παρ. (5) και(6) του άρθρου 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, για την εκπλήρωση των αναληφθησοµένων συµβατικών υποχρεώσεων και ότι µε
τον τρόπο αυτό πληρούν τους παραπάνω όρους.
Στην περίπτωση όµως αυτή, οι προσφέροντες θα πρέπει να αποδείξουν ότι θα έχουν στην διάθεσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την εµπειρία,
ικανότητα και υπηρεσίες του τρίτου και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους τουλάχιστον: Α) έγγραφη συµφωνία από την
οποία θα αποδεικνύεται ότι ο τρίτος δεσµεύεται να παρέχει την επικαλεσθείσα από τον προσφέροντα εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες του για την εκτέλεση
των αναληφθησοµένων συµβατικών υποχρεώσεων καθ’ όλη της διάρκεια της σύµβασης και Β) έγγραφη δήλωση του τρίτου προς το ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι./∆ΚΕΣΟ µε
την οποία θα αναλαµβάνει να παρέχει την ως άνω επικληθείσα από τον προσφέροντα εµπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες.
Β. Να εγκριθεί εφαρµογή παρέκκλισης σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.2 του Ν.∆. 2386/53 που διατηρείται σε ισχύ µε το άρθρο 28 παράγραφος 2β του Ν.1418
από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1α και 15 παρ.1 και 3 του Ν.1418 ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα συµµετοχής στη δηµοπρασία των έργων α) Σηµ3/09 Συντήρηση Συστήµατος Φωτεινής Σηµατοδότησης Κεντρικής Περιοχής Ν. Αττικής Και β) Σηµ4-4/09 Συντήρηση Συστήµατος Φωτεινής Σηµατοδότησης
Νοτιοανατολικής Περιοχής Ν. Αττικής και εξειδικευµένων επιχειρήσεων σε παρόµοιας φύσεως έργα, που δεν είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ.
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∆ΤΥΝΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ –
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

16/02/201
0

1/12

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι σε ισχύ άδεια διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων (αµίαντος), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει την
άδεια αυτή, Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
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∆ΤΥΝΑ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟ 2ο
ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

16/02/201
0

1/13

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι σε ισχύ άδεια διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων (αµίαντος), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει την
άδεια αυτή, Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.

7

39

∆ΤΥΝΑ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΟΧΗΣ (ΠΡΟΚΑΤ
– 12/Θ)

16/02/201
0

1/14

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ το µέλος της τουλάχιστον των οικοδοµικών εργασιών, θα πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι αποδεδειγµένα, επί ποινή
αποκλεισµού, κατά την τελευταία πενταετία, εµπειρία στην κατασκευή προκατασκευασµένων κτιριακών έργων, µε τη µέθοδο της βαριάς προκατασκευής,
προϋπολογισµού ενός τουλάχιστον έργου ίσου κατ’ ελάχιστον µε το ¼ του προϋπολογισµού του υπό δηµοπράτηση έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε
νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο
έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής ή του επιβλέποντος µηχανικού και ιδιοκτήτη, όπου
θα περιγράφεται το έργο και θα αναφέρεται η αξία του, ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και θα βεβαιώνεται ότι αυτό
εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, η ζητούµενη τεχνική ικανότητα θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του
ελληνικού ΜΕΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων και των προαναφερθέντων για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις πρόσθετων όρων.

40

ΤΥ∆Κ Ν.
ΕΒΡΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΣΤΟ
1ο ΤΕΕ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

16/02/201
0

1/15

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι σε ισχύ άδεια διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων (αµίαντος), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει την
άδεια αυτή, Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.

41

∆ΤΥΝΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –
ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

16/02/201
0

1/16

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι σε ισχύ άδεια διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων (αµίαντος), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει την
άδεια αυτή, Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
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∆ΗΜΟΣ
ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ Ν.
ΠΕΛΛΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ης
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ν.ΠΕΛΛΗΣ (ΧΥΤΑ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

23/02/201
0

2/6

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχουν κατασκευάσει οι ίδιοι ένα
τουλάχιστον έργο ΧΥΤΑ µε συλλογή στραγγισµάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας τους, µε δοκιµαστική λειτουργία, προϋπολογισµού ύψους τουλάχιστον
1.500.000 €, ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική
πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, όπου θα περιγράφεται το έργο και θα αναφέρεται
η αξία του, ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των
εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει, πέραν των ανωτέρω, να προσκοµίσουν στοιχεία από τα οποία θα
προκύπτει ότι είναι αντίστοιχης τάξης και επιπέδου µε τις αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ελληνικό ΜΕΕΠ.
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∆/ΝΣΗ
ΕΡΓΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΕ∆

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΒΚ 2374
ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
51 - ΑΘΗΝΑ

23/02/201
0

2/9

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον από τα µέλη της, θα πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι αποδεδειγµένα, επί ποινή αποκλεισµού, εµπειρία σε
έργα αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων κατά την τελευταία πενταετία, που να περιλαµβάνει και εργασίες αποκατάστασης όψεων, συνολικού
προϋπολογισµού κατ’ ελάχιστον 150.000€ από το οποίο ποσό τουλάχιστον 50.000€ θα αντιστοιχεί στην αξία ενός έργου αυτοτελώς ή να συνεργάζονται
αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής
συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία του διαγωνιζόµενου ή του αποκλειστικά συνεργαζόµενου θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα
κατασκευής, όπου θα περιγράφεται το έργο και θα αναφέρεται η αξία του αναφορικά µε τις εργασίες αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου, που να περιλαµβάνει
και εργασίες όψεων, ο χρόνος εκτέλεσής του η το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του
συνεργαζόµενου και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
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∆ΤΥΝΑ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ

02/03/201
0

3/4

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι σε ισχύ άδεια διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων (αµίαντος), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει την
άδεια αυτή, Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
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∆ΤΥΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
«ΖΗΡΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ

9/3/2010

4/5

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι σε ισχύ άδεια διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων (αµίαντος), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει την
άδεια αυτή, Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.

8

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
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∆ΗΜΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

13/4/2010

9/1

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι σε ισχύ άδεια διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων (αµίαντος), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει την
άδεια αυτή, Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
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∆ΤΥΝΑ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΟΚΑΤ- 6/Θ)

27/4/2010

11/3

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ το µέλος της τουλάχιστον των οικοδοµικών εργασιών, θα πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι αποδεδειγµένα, επί ποινή
αποκλεισµού, κατά την τελευταία, εµπειρία στην κατασκευή προκατασκευασµένων κτιριακών έργων µε τη µέθοδο της βαριάς προκατασκευής, προϋπολογισµού
ενός τουλάχιστον έργου ίσου κατ’ ελάχιστον µε το 1/5 του προϋπολογισµού του υπό δηµοπράτηση έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε νοµικό
πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του δηµόσιου φορέα κατασκευής ή, προκειµένου για ιδιωτικό έργο, του
ιδιοκτήτη, υπογραµµένο και από τον επιβλέποντα την κατασκευή του έργου µηχανικό, όπου θα περιγράφεται το έργο και θα αναφέρεται η αξία του, ο χρόνος
εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων
χρονοδιαγραµµάτων.
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, η ζητούµενη τεχνική ικανότητα θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του
ελληνικού ΜΕΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων και των προαναφερθέντων για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις πρόσθετων όρων.
Μειοψηφεί ο κ, ∆, Κωνσταντινίδης, αναπλ. µέλος (Εκπρ. Εργοληπτικών Οργανώσεων), ο οποίος φρονεί ότι δεν πρόκειται για ειδικό έργο, ώστε να απαιτείται η
προσθήκη όρων στη διακήρυξη.
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∆ΤΥΝΑ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ
(ΠΡΟΚΑΤ – 6/Θ)

27/4/2010

11/4

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ το µέλος της τουλάχιστον των οικοδοµικών εργασιών, θα πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι αποδεδειγµένα, επί ποινή
αποκλεισµού, κατά την τελευταία, εµπειρία στην κατασκευή προκατασκευασµένων κτιριακών έργων µε τη µέθοδο της βαριάς προκατασκευής, προϋπολογισµού
ενός τουλάχιστον έργου ίσου κατ’ ελάχιστον µε το 1/5 του προϋπολογισµού του υπό δηµοπράτηση έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε νοµικό
πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του δηµόσιου φορέα κατασκευής ή, προκειµένου για ιδιωτικό έργο, του
ιδιοκτήτη, υπογραµµένο και από τον επιβλέποντα την κατασκευή του έργου µηχανικό, όπου θα περιγράφεται το έργο και θα αναφέρεται η αξία του, ο χρόνος
εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων
χρονοδιαγραµµάτων.
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, η ζητούµενη τεχνική ικανότητα θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του
ελληνικού ΜΕΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων και των προαναφερθέντων για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις πρόσθετων όρων.
Μειοψηφεί ο κ. ∆. Κωνσταντινίδης, αναπλ. µέλος (Εκπρ. Εργοληπτικών Οργανώσεων), ο οποίος φρονεί ότι δεν πρόκειται για ειδικό έργο, ώστε να απαιτείται η
προσθήκη όρων στη διακήρυξη.
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∆ΤΥΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

25/5/2010

15/14

Οι διαγωνιζόµενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία, κατά την
τελευταία πενταετία, στην εκτέλεση έργων στερέωσης-αποκατάστασης-επισκευής-συντήρησης λιθόδµητων εκκλησιών ή λοιπών εκκλησιαστικών κτισµάτων,
συνολικού προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το µισό του προϋπολογισµού του δηµοπρατούµενου έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο
έργο.
Τα έργα από τα οποία προκύπτει η εµπειρία θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί µε φορέα το ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ ή άλλους φορείς που εποπτεύονται από το
∆ηµόσιο ή ∆ηµόσιους Οργανισµούς.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η
αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στην εκτέλεσή του και θα
βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων, συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι τα
υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και κατάλογο εκτελεσθέντων ή εκτελούµενων έργων.
Επισηµαίνεται ότι, δηλούµενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά εµπειρίας, δεν λαµβάνονται υπόψη.
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∆ΤΥΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

25/5/2010

15/15

Οι διαγωνιζόµενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία, κατά την
τελευταία πενταετία, στην εκτέλεση έργων στερέωσης-αποκατάστασης-επισκευής-συντήρησης λιθόδµητων εκκλησιών ή λοιπών εκκλησιαστικών κτισµάτων,
συνολικού προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το µισό του προϋπολογισµού του δηµοπρατούµενου έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο
έργο.
Τα έργα από τα οποία προκύπτει η εµπειρία θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί µε φορέα το ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ ή άλλους φορείς που εποπτεύονται από το
∆ηµόσιο ή ∆ηµόσιους Οργανισµούς.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η
9

αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στην εκτέλεσή του και θα
βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων, συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι τα
υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και κατάλογο εκτελεσθέντων ή εκτελούµενων έργων.
Επισηµαίνεται ότι, δηλούµενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά εµπειρίας, δεν λαµβάνονται υπόψη.
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∆ΤΥΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙ∆ΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

1/6/2010

16/4

Οι διαγωνιζόµενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία, κατά την
τελευταία πενταετία, στην εκτέλεση έργων στερέωσης-αποκατάστασης-επισκευής-συντήρησης λιθόδµητων εκκλησιών ή λοιπών εκκλησιαστικών µνηµείων,
συνολικού προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το µισό του προϋπολογισµού του δηµοπρατούµενου έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο
έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η
αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στην εκτέλεσή του και θα
βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων, συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι τα
υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και κατάλογο εκτελεσθέντων ή εκτελούµενων έργων.
Επισηµαίνεται ότι, δηλούµενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά εµπειρίας, δεν λαµβάνονται υπόψη.
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∆/ΝΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΚΤΙΡΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
&
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

6/7/2010

21/3

Οι διαγωνιζόµενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία στην
εκτέλεση παρόµοιων έργων (εργασίες σε Μουσεία ή εργασίες αντίστοιχες των βασικών του δηµοπρατούµενου έργου σε κτίρια χαρακτηριστικά διατηρητέα),
που έχουν περαιωθεί ή παραληφθεί προσωρινά ή οριστικά κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το ήµισυ του
δηµοπρατούµενου έργου και κατ’ ελάχιστον ύψους ανά παρόµοιο έργο τουλάχιστον 1.000.000,00€ µε ΦΠΑ ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο
έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων παρόµοιων έργων που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζόµενο
από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ ή άλλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, συνοδευόµενος από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και από
αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αριθµ. πρωτ. ∆15/οικ/23/24-1-99), στο
οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην
εκτέλεσή του, θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων και θα προσκοµισθεί η απόφαση περαίωσης ή
έγκρισης της οριστικής ή προσωρινής παραλαβής του έργου.
Επισηµαίνεται ότι, δηλούµενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερθέντα στοιχεία, πιστοποιητικά εµπειρίας, κτλ δεν λαµβάνονται υπόψη.
Μειοψηφεί ο κ. ∆. Κωνσταντινίδης, αναπλ. µέλος (Εκπρ. Εργοληπτικών Οργανώσεων), ο οποίος φρονεί ότι δεν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την
προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη του συγκεκριµένου έργου.
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∆/ΝΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΚΤΙΡΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
&
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

6/7/2010

21/4

Οι διαγωνιζόµενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία στην
εκτέλεση παρόµοιων έργων (εργασίες σε Μουσεία ή εργασίες αντίστοιχες των βασικών του δηµοπρατούµενου έργου σε κτίρια χαρακτηριστικά διατηρητέα),
που έχουν περαιωθεί ή παραληφθεί προσωρινά ή οριστικά κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το ήµισυ του
δηµοπρατούµενου έργου και κατ’ ελάχιστον ύψους ανά παρόµοιο έργο τουλάχιστον 1.000.000,00€ µε ΦΠΑ ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο
έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων παρόµοιων έργων που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζόµενο
από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ ή άλλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, συνοδευόµενος από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και από
αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αριθµ. πρωτ. ∆15/οικ/23/24-1-99), στο
οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην
εκτέλεσή του, θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων και θα προσκοµισθεί η απόφαση περαίωσης ή
έγκρισης της οριστικής ή προσωρινής παραλαβής του έργου.
Επισηµαίνεται ότι, δηλούµενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερθέντα στοιχεία, πιστοποιητικά εµπειρίας, κτλ δεν λαµβάνονται υπόψη.
Μειοψηφεί ο κ. ∆. Κωνσταντινίδης, αναπλ. µέλος (Εκπρ. Εργοληπτικών Οργανώσεων), ο οποίος φρονεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προσθήκη
επιπλέον όρων στη διακήρυξη του συγκεκριµένου έργου.
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∆/ΝΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΚΤΙΡΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
&
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

6/7/2010

21/5

Οι διαγωνιζόµενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία στην
εκτέλεση παρόµοιων έργων (εργασίες σε Μουσεία ή εργασίες αντίστοιχες των βασικών του δηµοπρατούµενου έργου σε κτίρια χαρακτηριστικά διατηρητέα),
που έχουν περαιωθεί ή παραληφθεί προσωρινά ή οριστικά κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το ήµισυ του
δηµοπρατούµενου έργου και κατ’ ελάχιστον ύψους ανά παρόµοιο έργο τουλάχιστον 1.000.000,00€ µε ΦΠΑ ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο
έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων παρόµοιων έργων που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζόµενο
από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ ή άλλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, συνοδευόµενος από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και από
αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αριθµ. πρωτ. ∆15/οικ/23/24-1-99), στο
οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην
εκτέλεσή του, θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων και θα προσκοµισθεί η απόφαση περαίωσης ή
έγκρισης της οριστικής ή προσωρινής παραλαβής του έργου.
Επισηµαίνεται ότι, δηλούµενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερθέντα στοιχεία, πιστοποιητικά εµπειρίας, κτλ δεν λαµβάνονται υπόψη.
Μειοψηφούν οι κ. Αλ. Ροϊλός (Παρ. ΝΣΚ), Μ. Σιούνας (Εκπρ. ΤΕΕ), και ∆.Κωνσταντινίδης (Εκπρ. Εργοληπτικών Οργανώσεων), οι οποίοι φρονούν ότι δεν
10

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη του συγκεκριµένου έργου.
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∆/ΝΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΚΤΙΡΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
&
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

6/7/2010

21/6

Οι διαγωνιζόµενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία στην
εκτέλεση παρόµοιων έργων (εργασίες σε Μουσεία ή εργασίες αντίστοιχες των βασικών του δηµοπρατούµενου έργου σε κτίρια χαρακτηριστικά διατηρητέα),
που έχουν περαιωθεί ή παραληφθεί προσωρινά ή οριστικά κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το ήµισυ του
δηµοπρατούµενου έργου και κατ’ ελάχιστον ύψους ανά παρόµοιο έργο τουλάχιστον 1.000.000,00€ µε ΦΠΑ ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο
έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων παρόµοιων έργων που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζόµενο
από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ ή άλλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, συνοδευόµενος από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και από
αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αριθµ. πρωτ. ∆15/οικ/23/24-1-99), στο
οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην
εκτέλεσή του, θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων και θα προσκοµισθεί η απόφαση περαίωσης ή
έγκρισης της οριστικής ή προσωρινής παραλαβής του έργου.
Επισηµαίνεται ότι, δηλούµενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερθέντα στοιχεία, πιστοποιητικά εµπειρίας, κτλ δεν λαµβάνονται υπόψη.
Μειοψηφούν οι κ. Αλ. Ροϊλός (Παρ. ΝΣΚ), Μ. Σιούνας (Εκπρ. ΤΕΕ), και ∆.Κωνσταντινίδης (Εκπρ. Εργοληπτικών Οργανώσεων), οι οποίοι φρονούν ότι δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη του συγκεκριµένου έργου.

56

ΟΣΚ ΑΕ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟ 1ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

27/7/2010

24/5

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι σε ισχύ άδεια διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων (αµίαντος), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει την
άδεια αυτή, Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
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∆/ΝΣΗ Γ4
ΤΟΥ ΓΕΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

3/8/2010

25/1

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν οι ίδιοι σε ισχύ άδεια διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων (αµίαντος), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει την
άδεια αυτή, Η συνεργασία αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο, γνήσιο των υπογραφών του οποίου θα βεβαιώνεται από ∆ηµόσια
Αρχή, πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο.
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ΤΕΧΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆.Ν.ΣΜΥΡΝΗ
Σ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΪ∆ΙΝΙΟΥ 28

27/7/2010

24/6

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον από τα µέλη της, θα πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι αποδεδειγµένα, επί ποινή αποκλεισµού, εµπειρία σε
έργα επισκευής-αποκατάστασης διατηρητέων κτισµάτων κατά την τελευταία πενταετία, προϋπολογισµού αθροιστικά κατ’ ελάχιστον 300.000€ ή να
συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη
αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο.
Επιπλέον να συνεργάζονται αποκλειστικά µε συντηρητή έργων τέχνης κινητών ή ακινήτων, µε άδεια του Υπουργείου Πολιτισµού, στην ειδικότητα
τοιχογραφιών, ξύλου, ξυλόγλυπτου.
Η ανωτέρω εµπειρία του διαγωνιζόµενου ή του αποκλειστικά συνεργαζόµενου θα αποδεικνύεται µε κατάλογο εκτελεσµένων έργων επισκευής-αποκατάστασης
διατηρητέων κτισµάτων και συναφών έργων σε µνηµεία κατά την τελευταία πενταετία, που θα συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του
φορέα κατασκευής, όπου θα περιγράφεται το έργο και θα αναφέρεται η αξία του αναφορικά µε τις εργασίες αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου, ο χρόνος
εκτέλεσής του και το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των
εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Επίσης, για το συντηρητή έργων τέχνης απαιτείται η υποβολή:
Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν.2557/1997
(ΦΕΚ Α’ 2741), από το οποίο να πιστοποιείται πενταετής και πλέον εµπειρία σε παρόµοιου τύπο αντίστοιχα έργα.
Πιστοποιητικών της τεχνικής ικανότητάς τους, µε την παροχή των κάτωθι στοιχείων:
− Τίτλους σπουδών και επαγγελµατικά προσόντα
− Πτυχίο και άδεια στην ειδικότητα τοιχογραφιών, ξύλου, ξυλόγλυπτου
− Κατάλογο των κυριοτέρων παρόµοιων έργων που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία
− Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εκτελεσµένων έργων
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∆/ΝΣΗ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣ
ΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
& ΜΕΤ/ΝΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΥ
ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜ
ΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ι. ΜΟΝΗΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
ΣΚΥΡΟΥ

3/8/2010

25/3

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον από τα µέλη της, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία σε έργα
στερέωσης-αποκατάστασης-επισκευής-συντήρησης και ανάδειξης µνηµείων Βυζαντινής-Μεταβυζαντινής περιόδου, κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού
προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το ήµισυ αυτού του δηµοπρατούµενου έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων έργων που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζόµενο από το
∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ ή άλλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή, βεβαίωση
περαίωσης για κάθε έργο και από αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αριθ.
πρωτ. ∆15/οικ/23/24-1-99), στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό συµµετοχής του
διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Επισηµαίνεται ότι, δηλούµενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά εµπειρία, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
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Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία σε έργα στερέωσηςαποκατάστασης-επισκευής-συντήρησης και ανάδειξης µνηµείων Βυζαντινής-Μεταβυζαντινής περιόδου, κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού
προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το ήµισυ αυτού του δηµοπρατούµενου έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων έργων που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζόµενο από το
∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ ή άλλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή, βεβαίωση
περαίωσης για κάθε έργο και από αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αριθ.
πρωτ. ∆15/οικ/23/24-1-99), στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό συµµετοχής του
διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Επισηµαίνεται ότι, δηλούµενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά εµπειρία, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
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25/5

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία σε έργα στερέωσηςαποκατάστασης-επισκευής-συντήρησης και ανάδειξης µνηµείων Βυζαντινής-Μεταβυζαντινής περιόδου, κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού
προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το ήµισυ αυτού του δηµοπρατούµενου έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων έργων που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζόµενο από το
∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ ή άλλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή, βεβαίωση
περαίωσης για κάθε έργο και από αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αριθ.
πρωτ. ∆15/οικ/23/24-1-99), στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό συµµετοχής του
διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Επισηµαίνεται ότι, δηλούµενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά εµπειρία, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.

62

∆/ΝΣΗ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣ
ΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
& ΜΕΤ/ΝΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΥ
ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜ
ΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΡΟΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DE
BOSSET ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

3/8/2010

26/6

Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία σε έργα στερέωσηςαποκατάστασης-επισκευής-συντήρησης και ανάδειξης µνηµείων Βυζαντινής-Μεταβυζαντινής περιόδου, κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού
προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε το ήµισυ αυτού του δηµοπρατούµενου έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο.
Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων έργων που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζόµενο από το
∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ ή άλλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή, βεβαίωση
περαίωσης για κάθε έργο και από αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αριθ.
πρωτ. ∆15/οικ/23/24-1-99), στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό συµµετοχής του
διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
Επισηµαίνεται ότι, δηλούµενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά εµπειρία, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
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