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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

   
O ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει  διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιµής και συγκεκριµένα τη χαµηλότερη συνολική καθαρή αξία που θα προκύπτει µε βάση το 

µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην ενδεικτική τιµή του 

προϋπολογισµού της µελέτης για το σύνολο των εργασιών, µε σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την 

Παροχή Υπηρεσίας µε τίτλο « ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

οικονοµικών ετών 2019-2020-2021-2022-2023, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 243.338,55€ 

πλέον Φ.Π.Α µε CPV: 77310000-6 , 45236250-7, 77211400-6, 45431000-7, 45232121-6, 03451000-6, 

14212410-7, 43323000-3, 03100000-2, 09112200-9 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

∆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 Ευρωπαϊκής  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 Ευρωπαϊκή Ένωση ή διακρατικές 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 τρία (3) έτη από την ανάρτησή της στο ΚΜΗ∆ΗΣ και  

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη και τη µελέτη της Υπηρεσίας.  

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι  ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ίδιοι πόροι). 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον κωδικό µε Κ.Α. 35.6262.28  του 

προϋπολογισµού των  οικονοµικών ετών 2019 , 2020 ,2021, 2022, 2023  του ∆ήµου Πειραιά.  
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Για την εν λόγω σύµβασης έχει εκδοθεί η µε αριθµ. 2019/61766 απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης, µε α/α 1556 του µητρώου δεσµεύσεων και Α∆ΑΜ: 19REQ005710557 2019-

10-16. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα δέκα (10) 

µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού και  υποβάλλονται σύµφωνα µε τους όρους 

της διακήρυξης . 

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 αποστολής της Προκήρυξης στην εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  

23/12/2019. 

• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 10-01-

2020 και ώρα 18:00. 

• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11-01-2020 και ώρα 08:00 π.µ. 

• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30-01-2020 

       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, ύψους 2% της αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισµού πλέον Φ.Π.Α., που 

ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτών 

(4.866,77€)  για το σύνολο της υπηρεσίας.  

 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 στο τµήµα Μελετών 

και Σχεδιασµού Έργων Πρασίνου της ∆/νση περ/ντος & Πρασίνου ( τηλ. 2132123031), 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 . 

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 

 

 

Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου) : 

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

διακήρυξη για ανακοίνωση). 
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Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail (από το Τµήµα Προµηθειών) : 

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

Περ/ντος & Πρασίνου, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας, Εµπορικό & Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Πειραιά, Εµπορικό Σύλλογο Πειραιά,  Επιτροπή διαγωνισµού: Με πρόεδρο τον κ. 

Παρασκευά Αρ. και Τακτικό Μέλος την κα Μπόλλα Βρ. 
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