
 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ταμείο Συνοχής  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)” 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ¨ΠΑΛΑΤΑΚΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ              

 
             Αρ.Πρωτ.:  οικ 9227/ 28/5/2021 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
1. Ο Δήμος Χαϊδαρίου  διακηρύσσει τη με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρο 27 του 

ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ¨ΠΑΛΑΤΑΚΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ  » 

με προϋπολογισμό 2.976.000,00 ευρώ (περιλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%.). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικά 

και Ηλεκτρομηχανολογικά με CPV :  45453000-7 - Εργασίες γενικής επισκευής και 

ανακαίνισης,   45351000-2 – Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων,  45310000-3 -

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων   και θα εκτελεστεί σε 14  μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

 
2. Στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη: www.promitheus.gov.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση: σελίδας 
του Δήμου Χαϊδαρίου: www.haidari.gr /ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ .Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
2132047279, -280 , -205 ,αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία : Πεφάνη Άννα,  Μυτιληναίου 
Αναστασία . Εφ' όσον έχει ζητηθεί εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους, ήτοι έως 9/7/2021, 
ο Δήμος Χαϊδαρίου παρέχει σε όλους  τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία 
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, 
το αργότερο στις 12/7/2021. 
 
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ ,μέχρι την 16/7/2021 και ώρα 
11.00  ́  και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 22/7/2021 και ώρα 
11.00  ́ Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α) του 
Ν.4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του 
αντικειμένου της σύμβασης. Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ,που ανέρχεται στο ποσό των 
48.000,00 €  και ο χρόνος ισχύος της είναι μέχρι  16/5/2022.  
 
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε 
κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες του έργου, ήτοι: 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 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 Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ. ) ή έχουν υπογράψει διμερείς ή 
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πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
5. Ο χρόνος ισχύος προσφορών θα είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από  Από Πιστώσεις του ΠΔΕ (κωδ. ΣΑ Ε2751, κωδ. εναρίθμου 

2021ΣΕ27510001)-Ένταξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, με Κωδικό Αρ. Πράξης ΟΠΣ: 5074838, και 

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

Συνολική Επιλέξιμη : 2.976.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% και καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από 

Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  Κ.Α.: 61.7321.0001 

7.Η παρούσα Περίληψη διακήρυξης επέχει θέση ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την με αρ. 

πρωτ.: οικ. 9192/27-5-2021 (ΑΔΑΜ :  21PROC008675259 ) αναλυτική Διακήρυξη του 

διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. : 9159/27-5-2021(ΑΔΑ: 9ΥΑΒΩΗ3-3ΘΨ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Χαϊδαρίου. 
        
                                                                                                     
 
                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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