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                                                                                        ∆ιατηρείται µέχρι τέλους 2025                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              Πειραιάς,  5/10/2021 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   Αριθ. Πρωτ.: 40677/3977 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                             

Ι. ∆ραγάτση 12, Πειραιάς 18535 

Πληροφορίες: κ. Σωτηροπούλου Σταυρούλα 

Τηλ.:213202017 

e-mail: promithies@piraeus.gov.gr 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

      ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ 

 

 O ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, 

µε τίτλο: «Προµήθεια – αποξήλωση και τοποθέτηση  πλαστικού δαπέδου για τις 

ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου Πειραιά» συνολικού 

προϋπολογισµού 65.668,50€ πλέον ΦΠΑ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, µε ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%) για το σύνολο των ειδών της προµήθειας και των δύο οµάδων 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Nόµου 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

(CPV:44112200-0). 

ΟΜΑ∆Α Α΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚOY 

∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ- 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - 17.307,50€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

ΟΜΑ∆Α Β΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚOY 

∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ- 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ - 48.361,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 

 ∆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. 

 Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις 

γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και 

τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες 

αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς 

των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε 

αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς 

φορείς της Ένωσης . 
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 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι 

ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύµβαση. 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 ένα έτος από την ηµεροµηνία 

ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 H εν λόγω δαπάνη χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους και από ΕΣΠΑ: 

και  αφορά στους:1
ο
, 2

ο
,9

ο
,10

ο
,18

ο
,19

ο
, &

 
24

ο 
βρεφονηπιακούς σταθμούς που έχουν ενταχθεί  

στην Δράση « Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής» (Του σχολικού έτους 

2020-2021 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ με αριθμ.πρωτ: 9549/16-07-2020/274, για τα ΠΕΠ 

ΚΩΔ.ΟΠΣ5069545 για την ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ΚΩΔ ΟΠΣ 5069832/1477, καθώς και με την με αρ. 

πρωτ: πρόσκληση 11693/03.09.2020 της ΕΕΤΑΑ  ΚΩΔ ΟΠΣ 920239/362 . 

(σχ. οι 2021/21003 και 2021/21004 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 1508 & 

1509 του µητρώου δεσµεύσεων και Α∆ΑΜ: 21REQ009256486 2021-09-24 (απόφαση 

110/2021 πολυετούς υποχρέωσης και 2021/11 βεβαίωση Π.Ο.Υ.) 

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:     

7/10/2021             

• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  8/10/2021 και ώρα 08:00 π.µ 

• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26/10/2021 και ώρα 

14:00. 

 Εγγύηση συµµετοχής: Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς 

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ύψους ένα τοις εκατό (1%) της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ  ποσού  657€.  
 ∆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 Βρεφονηπιακών Σταθµών - Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης (τηλ. 

214/4053395-4), στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (τηλ.:2132022340-5) και στο 

Τµήµα Προµηθειών (τηλ. 21320222107-2090) 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 ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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