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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ποσειδώνος 14-16 
Ταχ. Κώδικας : 185 31 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
(ΤΥΠΟΥ Α) 

 
1. Η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό  

Διαγωνισμό, με το σύστημα Προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 6 του 
Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 
ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», συνολικού προϋπολογισμού 17.296.260,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί 
δημοσίων έργων. 

 
2. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες αποκατάστασης, αναδιαρρύθμισης και 

εκσυγχρονισμού του νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στο οικοδομικό 
τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Κλεισόβης, Οικονόμου, Μ. Χατζηκυριακού και Ι 
Χατζηκυριακού στον Πειραιά και είναι ιδιοκτησία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής 
Προστασίας. Το κτήριο διέκοψε την λειτουργία του μετά τις ζημιές που υπέστη στον σεισμό 
του 1999. 

 Το διατηρητέο διώροφο κτίριο με υπόγειο και προσθήκη επί πλέον παταριού συνολικής 
επιφάνειας ορόφων 5.448,43 τμ θα παραδοθεί με ολοκληρωμένες τις οικοδομικές και 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του. 

 Περιλαμβάνονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την στατική 
αποκατάσταση και αντισεισμική θωράκιση του φέροντα οργανισμού από λιθοδομή καθώς 
και την ανακαίνιση του σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας παρόμοιων 
ιδρυμάτων με την δημιουργία νέων χώρων για την περίθαλψη περισσοτέρων παιδιών, τον 
εκσυγχρονισμό των χώρων διαβίωσης των παιδιών και την δημιουργία χώρων 
καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων. 

 
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 17.296.260,00 

ΕΥΡΩ  και αναλύεται σε : 

Σύνολο Οικοδομικών και Η/Μ Εργασιών  10.736.316,11 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  1.932.536,90 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών 
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα 1.140.196,77 € 
με τους όρους του άρθρου 57 παρ. 3  Ν. 3669/08 ΚΔΕ,  

Αναθεώρηση 252.950,22 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 3.234.260,00 €  
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4. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2007-2013 
(κωδ. Πράξης 474403, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0858, Κωδ. Πράξης ΣΑ 2014ΕΠ08580032) με ποσό 
15.000.000,00 € σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 5355/20-02-2014 Απόφαση της 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και από το Χατζηκυριάκειο 
Ίδρυμα με ποσό 2.296.260,00 € σύμφωνα με το με αρ. 1697/12-11-2013 Πρακτικό του 
Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος. 

 
5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 
 
6. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν. 3669/2008, μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για 
δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και μέχρι δέκα 
τοις εκατό (10%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες προμηθειών 
υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο.  Δεν 
προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στον Ανάδοχο. 

 
8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:   

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν : 

- στην 5η ή 6η τάξη εντός Νομού & σε δεύτερο δηλωμένο Νομό είτε στην 5η τάξη 
εκτός Νομού, για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», προϋπολογισμού 
9.579.612,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) 

 και  

- στην 4η ή 5η τάξη εντός Νομού & σε δεύτερο δηλωμένο Νομό είτε στην 4η ή 5η 
τάξη εκτός Νομού για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» 
προϋπολογισμού 4.229.437,17 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), 
είτε 

β. προέρχονται 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.) ή 
από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των 
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε  

γ. προέρχονται 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 Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 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.  

 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών 
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το 
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
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τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι 
απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν 
επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 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 4η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. 
για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και 3η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ», με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ, (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 ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 
9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν : 

 Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, οδός ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, 185.31, 
Πειραιάς (2ος όροφος), μέχρι και την Τετάρτη 24/09/2014. 

 Τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται δωρεάν από την ηλεκτρονική διεύθυνση : 
www.patt.gov.gr στην διαδρομή Ενημέρωση – Διαγωνισμοί – Δημοπράτηση Τεχνικών 
Έργων. 

 
10. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16 (2ος 
όροφος) στον ΠΕΙΡΑΙΑ, στις 30/09/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (λήξη 
υποβολής προσφορών) από αρμόδια επιτροπή. 

 
11. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 24 του ΚΔΕ, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι 
στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
(276.181,00 €). Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.   

 
12. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  

 
Σημείωση : Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην 
υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε την 07/08/2014 και η  διακήρυξη και η περίληψη 
διακήρυξης του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αρ. 1791/2014 (ΑΔΑ: Ω35Φ7Λ7 - 92Υ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  
  

Πειραιάς 01/08/2014 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
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