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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 18 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Κεντρικό Κατάστημα
του Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του
διαγωνισμού, θα γίνει ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από τεχνικοοικονομικής απόψεως προσφορά για την πραγματοποίηση της
εργασίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης για ενεργειακές αναβαθμίσεις στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος REPUBLIC-MED» που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα “RETROFITTING PUBLIC SPACES IN INTELLIGENT MEDITERRANEAN
CITIES” με ακρωνύμιο “REPUBLIC-MED” στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ «MED», προϋπολογισμού δαπάνης 23.577,23 € πλέον ΦΠΑ
(28.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, με
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το αντικείμενο της εργασίας, περιληπτικά είναι η ανάλυση πολιτικών και η ανάπτυξη
εργαλείων περί την εκπόνηση μελετών ανάπλασης δημοσίων κτιρίων και ανοιχτών χώρων, η
αξιολόγηση τεχνικών μελετών σε υλοποιημένα έργα, η περιγραφή καινοτόμων εργαλείων
περί την εκπόνηση μελέτης σε εθνικό επίπεδο και χρηματοδοτικών εργαλείων σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, και η καταγραφή αντιπροσωπευτικών τυπολογιών Δημοσίων Χώρων
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί
ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν
αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή σχετικών με το αντικείμενο της εργασίας υπηρεσιών
και έχουν υλοποιήσει με επαρκή τεκμηρίωση, τουλάχιστον δύο έργα την τελευταία πενταετία
και ειδικότερα Ευρωπαϊκά Έργα ή έργα διαπεριφερειακής/διακρατικής συνεργασίας συναφή
με το γνωστικό αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 471,54 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς το
Φ.Π.Α.), σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & Δ. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας, ή του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εκατόν πενήντα
(150) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Φάκελοι συμμετοχής (δικαιολογητικά, προσφορές) θα κατατεθούν από τους
ενδιαφερόμενους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5) και στο
Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων (τηλ. 2104199809). Τα τεύχη του
διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και από την ιστοσελίδα του
Δήμου: www.piraeus.gov.gr (στη διαδρομή: Διοίκηση-Αποφάσεις, Αποφάσεις Οικονομικής
Επιτροπής, Οικονομική Επιτροπή, Διαγωνισμοί).
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ και στον τύπο. Τα
έξοδα της αρχικής δημοσίευσης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Κοινοποιείται: (από το Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Διεύθυνση Διοίκησης-Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (με μια
αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωσή της)
Κοινοποιείται (με FAX ή e-mail από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής) :
Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα,
Οικονομική Επιτροπή (Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο/μέλη), Επιτροπή Διαγωνισμού (Μπριτζάκης
Παναγιώτης, Καναβάρης Θεόδωρος, Πούλου Μαρία, Μήλιας Αντώνιος, Κατσή Ελπινίκη,
Αντωνιάδης Λεωνίδας), Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης
Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων, Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, Εμπορικό-Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιά, Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. / Τεύχος Δ.Δ.Σ

