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ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ   

Πειραιάς, 09/03/2022 
Αριθ. Πρωτ.: 1015/09-03-2022 

Ταχ. Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού 
Ταχ. Κωδ.: 185 31 
Πληροφορίες: κα. Πόθου Μαρίνα  

Τηλέφωνο: 210 41 77 241-5 

E-mail: evep@pcci.gr  
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) 

προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Λειτουργική/αισθητική 

αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην περιοχή παρέμβασης», με 

κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

2. Διεύθυνση: Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού, 185 31, Πειραιάς 

3. Τηλέφωνο: 210 41 77 241-5 
4. Τίτλος: «Λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο 

στην περιοχή παρέμβασης» 

5. Προμήθεια & Υπηρεσίες: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 31523000-8 (Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες), 34991000-0 
(Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων), 39522120-4 (Τέντες), 44142000-7 (Πλαίσια), και συμπληρωματικών 
CPV: 51110000-6 (Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού), και 98316000-1 (Υπηρεσίες βαφής). 

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων ανάδειξης της 
ταυτότητας της εμπορικής περιοχής του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει / 
τοποθετήσει στις έδρες των ωφελούμενων επιχειρήσεων της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑΝΕΚ» με κωδικό MIS 5033821 τα ακόλουθα είδη, σύμφωνα με τις 
λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι: ενενήντα (90) διαφώτιστες επιγραφές με είκοσι 
πέντε (25) μεταλλικά γράμματα για τις επιγραφές (με την επιγραφή “Open Mall Νίκαια”), διακόσια (200) 
φωτιστικά σώματα, συστήματα σκίασης, συνολικής επιφανείας εννιακοσίων (900) τετραγωνικών μέτρων, 
επικαλύψεις κάθετων επιφανειών στις προσόψεις των καταστημάτων με φυσική βαφή κουρασανί, συνολικής 
επιφανείας χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων, είκοσι (20) πλαίσια μεταλλικού πλέγματος για τοποθέτηση 
αναρριχώμενης φύτευσης και ενσωματωμένων ζαρντινιέρων με φυτά και χώμα, σαράντα (40) φωτιστικά 
σώματα κήπου για τον φωτισμό των φυτών των ζαρντινιέρων. Για την εγκατάσταση των ανωτέρω στοιχείων και 
υλικών, απαιτείται από τον ανάδοχο της παρούσας η προηγούμενη απομάκρυνση από τις προσόψεις των 
ωφελουμένων επιχειρήσεων κατ’ εκτίμηση: ενενήντα (90) παλαιών επιγραφών προσόψεων, ενενήντα (90) 
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υφιστάμενων συστημάτων σκίασης, διακοσίων (200) παλαιών φωτιστικών συστημάτων. Τα ως άνω υλικά θα 
αφαιρεθούν από τον ανάδοχο πριν την εγκατάσταση των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση, και θα 
παραδοθούν από τον ανάδοχο σε σημείο ανακύκλωσης αυτών που ο ίδιος θα προτείνει, μετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

ΕΙΔΟΣ 

CPV 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΟΣΤΟΣ / 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

Διαφώτιστες επιγραφές και 

Μεταλλικά γράμματα για τις 

επιγραφές (OPEN MALL NIKAIA) 

31523000-8 (Φωτεινές επιγραφές 
και πινακίδες)  

51110000-6 (Υπηρεσίες 
εγκατάστασης ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού) 

90,00 τεμάχιο 611,67 € 55.050,00 € 

Φωτιστικά σώματα  

34991000-0 (Φωτιστικά σώματα 
υπαίθριων χώρων) 

51110000-6 (Υπηρεσίες 
εγκατάστασης ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού) 

200,00 τεμάχιο 60,00 € 12.000,00 € 

Συστήματα σκίασης 39522120-4 (Τέντες) 900,00 τμ 60,00 € 54.000,00 € 

Επικάλυψη κάθετων επιφανειών 

στις προσόψεις των καταστημάτων 

με φυσική βαφή κουρασανί 

98316000-1 (Υπηρεσίες βαφής) 

1000,00 τμ 26,20 € 26.200,00 € 

Μεταλλικά καλύμματα για την 

κάλυψη των εξωτερικών μονάδων 

a/c 

44142000-7 (Πλαίσια) 

90,00 τεμάχιο 322,40 € 29.016,00 € 

Φωτιστικά σώματα κήπου για τον 

φωτισμό των φυτών των 

ζαρντινιέρων  

34991000-0 (Φωτιστικά σώματα 
υπαίθριων χώρων) 

51110000-6 (Υπηρεσίες 
εγκατάστασης ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού) 

40,00 τεμάχιο 35,00 € 1.400,00 € 

Πλαίσια μεταλλικού πλέγματος για 

τοποθέτηση αναρριχώμενης 

φύτευσης και ενσωματωμένων 

ζαρντινιέρων με φυτά και χώμα 

44142000-7 (Πλαίσια) 

20,00 τεμάχιο 320,00 € 6.400,00 € 

Συνολική εκτιμώμενη αξία 

σύμβασης 

    184.066,00 € 

6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
7. Συνολικός προϋπολογισμός:  

148.440,32 € χωρίς Φ.Π.Α. 

35.625,68 € Φ.Π.Α. (24%)  

184.066,00 € συνολικός προϋπολογισμός 

8.   Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.   
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του 

προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 3.681,32 €. 
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10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ 09919ν του 
Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910055). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 9 
«Λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην 
περιοχή παρέμβασης» της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» η οποία 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - 
ΕΠΑΝΕΚ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4291/1453/Α3 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, και έχει λάβει κωδικό MIS 5033821. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 
1, Πλατεία Οδησσού, 185 31, Πειραιάς, και στο τηλέφωνο 210 41 77 241-5, e-mail: evep@pcci.gr κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.evep.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). 

12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 
09/03/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 28/04/2022 και ώρα 
14:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Πέμπτη 05/05/2022 και ώρα 14:00. Γλώσσα 
σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

13. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.  
15. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού.  
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ  
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