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∆ιατηρείται µέχρι τέλους 2025 

 

 

Πειραιάς, 24/3/2020 

Αρ. Πρωτ.: 16541/1414 

 

              

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

               O ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο 

διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για το σύνολο των προσφερόµενων οµάδων 

ειδών, για την προµήθεια:« ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, προϋπολογισµού δαπάνης 119.771,29 

€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:96.589,75€ ΦΠΑ 

23.181,54€ ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. (CPV) : 34928471-0, 34928472-7, 34992200-9, 34993000-0. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 

έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, 

τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) 

κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) 

σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 

διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα 

τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. 

Τα κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής των συµµετεχόντων, 

προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες κείµενο της διακήρυξης. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε (12) µήνες ή τριακόσιες εξήντα πέντε 

(365) ηµέρες από την ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Πειραιά 

από ίδιους πόρους. Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α. : 30.7135.49 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικών ετών 2020 και 2021. Σχετική η µε αριθµ. 

2020/8285 απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, µε α/α 521 του µητρώου 

δεσµεύσεων και Α∆ΑΜ: 20REQ006264001 2020-02-10. 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς 

φορείς για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του 

διαγωνισµού.                                           

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

30-3-2020 

• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 31-3-2020 και ώρα 08:00 π.µ. 

• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24-04-2020 

και ώρα 15:00. 

Εγγύηση συµµετοχής: Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς 

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής
, 

, που ανέρχεται στο 2% του 

προϋπολογισµού άνευ Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 1.931,80€ (χίλια εννιακόσια 

τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά)
,
.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη 

∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης Τµήµα Οδικών Έργων και  ∆ηµοτικής 

Συγκοινωνίας  ( τηλ. 210- 4199833), στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής 

(τηλ.:2132022340-5) και στο Τµήµα Προµηθειών (τηλ. 21320222107-2089) κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
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Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το τµήµα Προµηθειών, από 

το δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου: www.piraeus.gov.gr καθώς και από την 

επίσηµη  πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

 Η παρούσα προκήρυξη θα δηµοσιευθεί στον Τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

                         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

             ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                

 

Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου) : 

∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε µια 

αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωση). 

 

Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail (από το Τµήµα Προµηθειών) : 

 Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Νοµική Υπηρεσία, 

∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης Τµήµα Οδικών Έργων και  ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, 

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Πειραιά, Εµπορικό Σύλλογο Πειραιά, Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
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