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                               ΑΔΑ: 64Δ6ΩΚΑ-6ΜΖ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ             

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ     

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

& ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:        

ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10, Τ.Κ: 18450 Νίκαια 

Τηλ.: 2132075320, 329  Fax: 2132075328 

e-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr 

 

 

 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΚΙΝΙΚΙΟΥ 14Α ΚΑΙ 
ΑΓ. Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 

ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ 

         

ΧΡΗΜ/ΣΗ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) με ένταξη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 

2020» με  
Κωδικό MIS 5019027  

ΠΡΟΕΚΤ/ΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

196.276,65 Ευρώ 

(με Φ.Π.Α. 24%) 

CPV: 71335000-5 

Ημ/νία: 10-02-20 

Αρ.πρωτ.: 5494 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 86152 

  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
(ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016) 

 

 
1. Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη προκηρύσσει Δημόσιο, Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με 

τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΝΙΚΙΟΥ 14Α ΚΑΙ ΑΓ. Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

3 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 158.287,62 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). Κωδικός ΝUTS: ΕL307, CPV: 71335000-5. 

2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νίκαιας – Αγ .Ι. Ρέντη. Ιστοσελίδα αναθέτουσας αρχής: http://www.nikaia-rentis.gov.gr. Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική 

Επιτροπή – Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, που έχει έδρα στη Νίκαια, στην οδό Π. Τσαλδάρη 10 - Τ.Κ.184 50. Διευθύνουσα 

Υπηρεσία:  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη. 

3. Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ εγκαταστάσεων) 

για την αλλαγή χρήσης υπάρχοντος κτιρίου, σε ΚΑΠΗ και ΩΔΕΙΟ και συγκεκριμένα στην εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής 

και των τευχών δημοπράτησης καθώς και στην έκδοση όλων των απαιτούμενων πολεοδομικών εγκρίσεων.  

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 158.287,62 € (χωρίς ΦΠΑ ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους 

κατηγοριών μελετών: 

 63.126,17 € για μελέτη κατηγορίας (06) «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων» 

 2.789,28 € για μελέτη κατηγορίας (07) «Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες» 

 34.993,09 € για μελέτη κατηγορίας (08) «Στατικές μελέτες» 

 31.446,76 € για μελέτη κατηγορίας (09) «Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές μελέτες» 

 5.286,12 € για μελέτη κατηγορίας (16) «Μελέτες Τοπογραφίας» 

 20.646,21 € για απρόβλεπτες δαπάνες 

5. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από το (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.nikaia-rentis.gov.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, τφ 213-2075320, FAX 213-2075293, 

email: dtexniki@nikaia-rentis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κων/νος Σπεντζούρης. 

7. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ. στο ΕΣΗΔΗΣ Α/A: 86152. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα διενεργηθεί την Δευτέρα 16/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ..  

8. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, 

αυτές υποβάλλονται μέχρι και την 03/03/2020 και παρέχονται από την Υπηρεσία μέχρι και την 06/03/2020. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

9. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου 

αυτού, βάσει βέλτιστης σχέσης (ποιότητας – τιμής). Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 

παρ. 3 του ν. 4412/2016. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

10. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των 

κατηγοριών: 

Στην κατηγορία μελέτης (06) «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων» τάξη πτυχίου B’ και άνω, στην κατηγορία μελέτης (07) «Ειδικές 
αρχιτεκτονικές μελέτες» τάξη πτυχίου Α’ και άνω, στην κατηγορία μελέτης (08) «Στατικές μελέτες» τάξη πτυχίου B’ και άνω, στην κατηγορία 
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μελέτης (09) «Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές μελέτες» τάξη πτυχίου B’ και άνω και στην κατηγορία μελέτης (15) «Μελέτες Τοπογραφίας» τάξη 

πτυχίου Α’ και άνω που είναι εγκατεστημένα έτσι όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της διακήρυξης. 

11. Σε ότι αφορά στην Τεχνική και Επαγγελματική επάρκεια, κάθε ΟΦ πρέπει να διαθέτει τα   σχετικά που αναφέρονται στο άρθρο 19.3 της διακήρυξης. 

12. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου 

της σύμβασης εκτιμάται  σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της.  

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ένταξη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» με  

Κωδικό, MIS 5019027 και τίτλο πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΝΙΚΙΟΥ 14Α ΚΑΙ ΑΓ. Ι. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ», Υποέργο 1, Κ.Α: 64.7411.0001. 

13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.165,75 € και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του μελετητή. 

14. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

15. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου.  

16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.  

Σημείωση: Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 24/03.-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΧΚΙΩΚΑ-ΙΜ6) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

  

  
 

 

 

 

                                                                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                           

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ  
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