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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 10 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 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 εργασία «Ενέργειες
Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διαχείρισης του Έργου TRACE»,
προϋπολογισμού δαπάνης 38.048,78 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
28/80, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο συνολικός στόχος του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας South
East Europe συνίσταται στην αναβάθμιση «της διαδικασίας εδαφικής, οικονομικής και
κοινωνικής ολοκλήρωσης και στη συμβολή στη συνοχή, στη σταθερότητα και στην
ανταγωνιστικότητα» μέσω της ανάπτυξης διακρατικών εταιρικών σχέσεων. Το πρόγραμμα
εστιάζεται σε τέσσερις θεματικές προτεραιότητες: καινοτομία, περιβάλλον, προσβασιμότητα,
καθώς και βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για τα Δυτικά
Βαλκάνια ώστε να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εμβαθύνει τις σχέσεις με τις
γειτονικές χώρες της ΕΕ. Το Έργο “Διακρατική συνεργασία για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και αποτελεσματικότητας κτιρίων” και ακρώνυμο “TRACE ”υποβλήθηκε και
εγκρίθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «South East
Europe» και εντάσσεται στον άξονα του Προγράμματος «Προστασία και βελτίωση του
Περιβάλλοντος» και ειδικότερα στο θεματική περιοχή παρέμβασης «Προώθηση της
Αποδοτικότητας της Ενέργειας και των Πόρων». Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Δήμος
Πειραιά. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο αυτής της εργασίας περιλαμβάνουν
δράσεις Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διαχείρισης του Έργου TRACE βάσει του
Πακέτου Εργασίας 1 της εγκεκριμένης πρότασης έργου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
Συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες των ανωτέρω που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών παροχής
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων, που έχουν υλοποιήσει με επαρκή τεκμηρίωση, επί
ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον μία εργασία με αντικείμενο σχετικό με τις υπό ανάθεση
εργασίες και που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 760,98 € (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 ογδόντα (180)
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: Ο Δήμος, Διοίκηση, 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.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Κοινοποιείται: (από το Τμήμα Πρωτοκόλλου)
1. Διεύθυνση Διοίκησης-Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (με μια
αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωσή της)
2. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
3. Επιτροπή Διαγωνισμού - με μέριμνα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
να λάβουν γνώση ενυπόγραφα, οι κ.κ. Αντώνιος Μήλιας, Παναγιώτα Μπραΐμη,
Νικόλαος Μιχαλακάκος. Χρήστος Αντωνόπουλος, Ελπινίκη Κατσή, Μαργαρίτα
Καρρά.

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), Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων, Επιτροπή Διαγωνισμού,
Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, ΕμπορικόΒιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. / Τεύχος
Δ.Δ.Σ

