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: 1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
(μέσω της δικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ.)

2. Δήμο Πετρούπολης
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα petroupoli.gov.gr)

ΘΕΜΑ :

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ.46, 46Α
& 47, ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ, ΤΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ»
Προϋπολογισμού : 900.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου
για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ.46, 46Α, & 47,
δια της αναδιαμόρφωσής του με φύτευση, της αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, καθώς
και του αύλειου χώρου του γειτνιάζοντα σχολικού συγκροτήματος» (αριθ. Μελέτης 16/2022),
προϋπολογισμού 900.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»,
του
Χρηματοδοτικού
Προγράμματος
«ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» του Πράσινου Ταμείου, για το ποσόν
των 540.000,00 € σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.239.3.3/2022/25-05-2022 Απόφαση ένταξης του
έργου. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι του ύψους της σχετικής σύμβασης θα καλυφθεί από το Δήμο με
πιστώσεις ΣΑΤΑ. Είναι δε εγγεγραμμένο στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον
Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πετρούπολης ως πολυετές.
Το εν λόγω έργο αφορά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου μεταξύ
των Ο.Τ.46, 46Α, & 47 δια της αναδιαμόρφωσής του με φύτευση, της αναβάθμισης του αστικού
εξοπλισμού, καθώς και του αύλειου χώρου του γειτνιάζοντα σχολικού συγκροτήματος και
συγκεκριμένα : α) τον χαρακτηρισμένο ‘’Κ.Χ. Πεζόδρομο’’ της οδού Ηπείρου β) την υφιστάμενη
χωμάτινη διαδρομή εντός του άλσους του Αγ. Δημητρίου και γ) αύλειο χώρο του σχολικού
συγκροτήματος στο Κ.Φ. 46Α. Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες
ανάπλασης των εν λόγω χώρων, ως ακολούθημα ενός αστικού βιοκλιματικού πολυθεματικού
πάρκου, που στοχεύει ευθέως, στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, στη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, στην οικολογική και ποσοτική ενίσχυση και στη μείωση των σκληρών και
θερμών επιφανειών με τη χρήση ψυχρών και φυσικών υλικών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. (Συνολικός
προϋπολογισμός εργασιών χωρίς ΦΠΑ 725.806,45 Ευρώ).
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Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εσωτερική Διανομή:
1. Τμήμα Α.Σ-Σ.Δ.Κ. & Κ.Χ.-Ε.Τ.Ε.
2. Γραφείο Δ/ντη Τ.Υ.
3. Φάκελος Έργου

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.Δ.Π.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ5/Α Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Ε.Μ.Π.
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