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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων  σε 

αιγιαλό-παραλία στην  

Περιφερειακή  Ενότητα Κορινθίας»  

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΠΔΕ&Ι. προϋπολογισμού 57.723,58€ 

πλέον ΦΠΑ. 

  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

Πράσινο Ταμείο/Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

Αστική Αναζωογόνηση 2012-15, 

78.10/2014 Απόφαση του  

Πράσινου Ταμείου 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.723,58€ πλέον ΦΠΑ 
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι διακηρύσσει σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Ν.3669/2008 και Ν.4278/2014 στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου 

Ταμείου του Υπ.Πε.Κ.Α. με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2012-15», την με πρόχειρο διαγωνισμό – 

προφορική δημοπρασία επιλογή Αναδόχου του έργου «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων  σε αιγιαλό-παραλία 

στην  Περιφερειακή  Ενότητα Κορινθίας»  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι. προϋπολογισμού 

57.723,58€ πλέον ΦΠΑ. 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 04/11/2014 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.30 (ώρα που λήγει η 

επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΠΔΕ&Ι, στην Πάτρα, ΠΕΟ Πατρών-Αθηνών, 105 Ρίο Αχαΐας, (1ος όρ.). 

 

A. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

i. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠΟΜΕΔΙ., κατηγορίας Οικοδομικών Έργων, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 περί 

«κατάργησης κατώτατων ορίων συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων και την εγκύκλιο 13 της Γ.Γ.Δ.Ε. με 

αριθμ. Δ17α/06/90/ΦΝ433.γ/20.08.2014.  

ii. 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. 

iii. 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. 

iv. 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 (ΚΔΕ) (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. 
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B. Απαιτείται Εγγυητική Επιστολή για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ποσού «1.160,00»  ΕΥΡΩ, κατά τους 

όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), και απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 

είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει 

να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και η οποία πρέπει να έχει ισχύ μέχρι την 31.12.2014.   

Γ. O  χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας (1) μήνας από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας 

Δ. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α., εντασσόμενο 

στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2012-15», σύμφωνα με την αριθμ. 

78.10/2014 Απόφαση του Πράσινου Ταμείου. 

Ε. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

ΣΤ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο προϊστάμενος της 

Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι, σύμφωνα με την αριθμ. 3681/ 

139959/17.10.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι . 

Ζ. Τα τεύχη δημοπράτησης και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικού 

Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι., ΠΕΟ Πατρών-Αθηνών, 105 Ρίο Αχαΐας, τ.κ. 26110, 

Πάτρα. Τηλ.: 2610.991689 (εσωτ. 22 και 27) και από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:00μ.μ.  

 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης διακήρυξης δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι,  http://www.apd-depin.gov.gr/, στην ενότητα : 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας (Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις). 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 Πάτρα 15.10.2014 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι. 
 

 

 

 

Γεώργιος Διδασκάλου 

 

 

 
   

   

 

 

 


