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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 

 Ταµείο Συνοχής 

                
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

       ∆ιατηρείται έως τέλος έτους 2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Πειραιάς 6 Αυγούστου 2013 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Αριθ. Πρωτ.: 29619 / 701  

 Ι. ∆ραγάτση 12, Πειραιάς 18535 

Πληροφορίες: Νίκος Ευστρατίου 

Τηλ.: 2132022340-5. FAX: 2132022343 

e-mail: oikepitr@pireasnet.gr  

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: 
 

Στις 24 Σεπτεµβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στο Κεντρικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

(Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού θα γίνει ανοικτός δηµόσιος 
µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 

οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο πρωτότυπο επικυρωµένο έντυπο οµαδοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας µε 
έλεγχο οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις ανοικτών δηµόσιων χώρων - Βιοκλιµατική αναβάθµιση Πλατείας 

Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιµετρικών οδών», προϋπολογισµού 2.175.281,75 € 

συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.  

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους 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 

Ε.Π «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΚΩ∆. ΣΑ: Ε0618, ΚΩ∆. Πράξης 
ΣΑ:2013ΣΕ06180002)  

Το έργο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ µε 
προϋπολογισµό 1.151.604,39 € (δαπάνη εργασιών ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ, 

µε προϋπολογισµό 227.348,74 € (δαπάνη εργασιών ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία Η/Μ µε 
προϋπολογισµό 388.368,62 € (δαπάνη εργασιών ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2
η
, 3

η
 και 4η

 

(εντός νοµού) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, στην Α2, 1
η
 και 2η

 τάξη για έργα κατηγορίας 
Ο∆ΟΠΟΙΪΑ, και στην 1

η
 ,2

η
 και 3η

 (εντός νοµού) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ β. Προερχόµενες από 

κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 

έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.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. και γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται 
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 

παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ 

τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι 
µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.  

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 

του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της 
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κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την 

οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω 

του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 

δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.  
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην Α2 τάξη  του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 

κατηγορίας Η/Μ µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου 

λόγω κοινοπραξίας). 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 

επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 

εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για 

την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις δύναται να συµµετέχουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 

21.1.1β και 21.1.1γ των όρων της διακήρυξης. 
             Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 35.346,44 €, σε γραµµάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & ∆. ή σε 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕ∆Ε) και θα ισχύει για 

τουλάχιστον 210 ηµέρες από τη δηµοπράτηση του έργου.  

             ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

             Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 

Τεύχη του διαγωνισµού θα δίδονται προς τους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Αρχιτεκτονικού του 

∆ήµου Πειραιά, ενώ (εκτός από το έντυπο προσφοράς) θα είναι διαθέσιµα και από την ιστοσελίδα του 

∆ήµου: www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678 . 

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θεωρηµένο έντυπο προσφοράς θα δίνεται µέχρι και την Πέµπτη 19 Σεπτεµβρίου 

2013. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 

Αρχιτεκτονικού, (Ι. ∆ραγάτση 12, τηλ.:2132022152) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Η παρούσα θα σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο και στο ΦΕΚ/Τεύχος ∆∆Σ. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. Η ∆ιακήρυξη του Έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο υπόδειγµα τύπου Β΄ 
Η περίληψη µε αριθ. πρωτ. 28700/679/30-7-2013 που δηµοσιεύθηκε στον τύπο (και στο ΦΕΚ 

494/∆∆Σ/2013 µε λανθασµένο αριθ. πρωτ. 26700/679/30-7-2013), ανακαλείται. 
 

              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ∆. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ 

 

 

Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου) : 

1. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε µια αναλυτική 

διακήρυξη για ανακοίνωσή της) 
2. Νοµική Υπηρεσία 

 

Κοινοποιείται µε e-mail ή FAX (από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής) : 

Γραφείο ∆ηµάρχου, Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Αντιδήµαρχο κ. 

Παναγιώτη Ρέππα, ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού & Λοιπών Τεχνικών Έργων, Τµήµα Αρχιτεκτονικού, Νοµική 

Υπηρεσία, Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ΤΕΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆Α, Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο 

Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆.∆.Σ. (κωδικός φορέα 24945) 

  


