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ΚΩΔ. ΣΑ. Ε0618, 
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ06180030
ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ & 
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ)   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Ο  Δήμος  Λαρισαίων,  προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου 

«Βιοκλιματική  Ανάπλαση  Τμήματος  Ιστορικού  Κέντρου  Λάρισας»,  με  προϋπολογισμό 

4.828.469,60  ΕΥΡΩ (με  αναθεώρηση  &  ΦΠΑ).  Το  έργο  περιλαμβάνει  τις  κατηγορίες:  α) 
Οικοδομικών εργασιών,  με  προϋπολογισμό  3.250.758,64€ (δαπάνη εργασιών,  ΓΕ και  ΟΕ και 

απρόβλεπτα)  β) Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών,  με  προϋπολογισμό  453.256,75€ (δαπάνη 

εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και  απρόβλεπτα)  και  γ) εργασιών  Πρασίνου,  με  προϋπολογισμό 

201.569,65€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π)  από την  έδρα  της  υπηρεσίας  Ίωνος  Δραγούμη 1,  μέχρι  τις 

27/03/2014 ημέρα Πέμπτη, με καταβολή στο Ταμείο του Δήμου Λαρισαίων του ποσού των τριάντα 
(30) ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο (2413)500260, FAX 

επικοινωνίας (2410)251339, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Α. Παπαιωάννου & Ε. Μάγκου.

3. Ο διαγωνισμός θα  διεξαχθεί  στις  01/04/2014 ημέρα  Τρίτη και  ώρα λήξης  10:00 πμ και  το 

σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του του 

Ν.3669/2008.
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4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 

·         στην κατηγορία Οικοδομικών τάξεις 3η ή 4η (για εργολ. επιχειρήσεις ανεξαρτήτου έδρας) 
ή 5η (μόνο για εργολ. επιχειρήσεις με έδρα εντός νομού ή 2ης επιλογής) και

·         στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών τάξεις 1η ή 2η (για εργολ. επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτου έδρας) ή 3η (μόνο για εργολ. επιχειρήσεις με έδρα εντός νομού ή 2ης 

επιλογής) και

·         στην κατηγορία Πρασίνου τάξεις Α2 ή 1η ή 2η (για εργολ. επιχειρήσεις ανεξαρτήτου 
έδρας) 

β)  αλλοδαπές  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  Προερχόμενες  από  κράτη  -  μέλη  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την 

συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 

στα  οποία  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  εφόσον  είναι 

εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 

του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ) αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 

τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  εφόσον  αποδεικνύουν  ότι  έχουν 

εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 78.111,70 
ΕΥΡΩ  και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών & τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85% και Εθνικούς Πόρους κατά 15% 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία 

Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» “ 

(ΚΩΔ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ06180030), και υπόκειται σε κρατήσεις που 

προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-

37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και της κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται 

στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων. Περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 (Α'116).

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Λαρισαίων.
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Η παρούσα να δημοσιευτεί στις   14/03/2014   στις εφημερίδες:  

·   Εφημερίδα της Κυβέρνησης

·   Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

·   Εφημερίδα «ΚΟΣΜΟΣ»

·   Εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»

 

                                                                    

                                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 

 

                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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