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                                                                             ∆ιατηρείται µέχρι τέλους 2028                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Πειραιάς, 3/4/2020 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   Αριθ. Πρωτ.:17339/1456 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                             

Ι. ∆ραγάτση 12, Πειραιάς 18535 

Πληροφορίες: κ. Σωτηροπούλου Σταυρούλα 

Τηλ.: 2132022107, FAX: 213202888 

e-mail: promithies@piraeus.gov.gr 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

      ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ 

 

 O ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, 

µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, για την υπηρεσία: «Κέντρο Στήριξης της 

Επιχειρηµατικότητας (ΚΣΕ) του ∆ήµου Πειραιά. Στο πλαίσιο της πράξης: «Κέντρο 
Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας» : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-

2020-άξονας προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 
των ΜΜΕ –Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση 

Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας», προϋπολογισµού 

€6.100.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: 

€4.919.354,84 + Φ.Π.Α.: €1.180.645,16), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Nόµου 4412/16, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. (CPV 79300000-7, CPV 79400000-8). 

 ∆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. 
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 δε κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής των συµµετεχόντων, προσδιορίζονται 
αναλυτικά στο πλήρες κείµενο της διακήρυξης. 
 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 36 µήνες από την υπογραφή της και λήγει 

µε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στο χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό. 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 / Π.∆.Ε. Μ.I.S. 5050830 ΣΑΕ 2020ΕΠ 08510008 σε συνέχεια 

της πρόσκλησης PIR009. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον   Κ.Α. : 

64.6142.36 του προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2020 και τους αντίστοιχους των 
οικονοµικών ετών 2021 έως και 2023 TOY ∆ήµου Πειραιά. (σχ. η µε αριθµ. 2020/16808 

απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης µε α/α 875 του µητρώου δεσµεύσεων). 
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο: «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας», 

άξονας προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
ΜΜΕ –Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων 
και προαγωγή της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας», µε βάση την απόφαση ένταξης µε 

αρ. πρωτ. 9502/41/13-2-2020 του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 

ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Αττική» 2014-2020. 

 Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 

διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά 

η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
 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 προκήρυξης στην εφηµερίδα της Ε.Ε. 01/04/2020 

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

              15/04/2020. 

• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/04/2020 και ώρα 08:00 π.µ 

• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/05/2020 

   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 σε ποσό ίσο µε το 2% της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης µη συνυπολογιζόµενων των δικαιωµάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι € 98.387,10 (ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια 

ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά).  

 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 

συµµετέχουν στην ένωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην αναλυτική 

διακήρυξη. 

∆ιοικητικές προσφυγές – ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν σύµφωνα µε τα 

αναλυτικά αναφερόµενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τηλ. 2104527314, fax 2132022993), 

στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (τηλ.:2132022340-5) και στο Τµήµα Προµηθειών (τηλ. 

21320222107-2089) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

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 . 
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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 Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης, Εµπορικό & Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Αθήνας, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά, Εµπορικό 

Σύλλογο Πειραιά, Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
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