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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Πειραιάς, 09-12-2020 

Αρ. Πρωτ.: 57158 / 524  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 
Γραφείο Μονάδας Γ’ 
     
Πληροφορίες : Ελένη Νούλα Προς: Πίνακας Αποδεκτών 
Ταχ. Δ/νση : Μακράς Στοάς 15, 185 31, Πειραιάς 

ΤΗΛ : 214.405.3312 

ΦΑΞ : 213.202.2906 

e-mail : efd.unitc@piraeus.gov.gr 

 
 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου του Αυτοτελούς 

Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ, ως ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά που περιλαμβάνει την παροχή 

συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον δυνητικό δικαιούχο Δήμο Πειραιά (Δ/νση 

Οδοποιίας – Αποχέτευσης) για την ωρίμανση της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ» στα 

πλαίσια του Έργου «Υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου 

Πειραιά, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» 2014-2020, για 

την υλοποίηση της εγκεκριμένης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη 

Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) Πειραιά»», το οποίο χρηματοδοτείται από το 

εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 CPV 79411000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], όπως ισχύει.  

5. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 
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2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13
ης

 Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) 

στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. To N.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7.  Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».  

9.  Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε ισχύει.  

10. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την από 22-09-2017 τροποποίηση του υπάρχοντος ΟΕΥ του Δήμου Πειραιά με την οποία συστάθηκε το 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ (ΦΕΚ 3330/Β/22-09-2017). 

13. Την με αρ. πρωτ. 375/07.02.2018 [ΑΔΑ:6ΝΩΝ7Λ7-24Υ] απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής έγκρισης της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: Δήμος Πειραιά – ΚΟ.Δ.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.» με 

τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. 

14. Την με αριθμό 379/07.02.2018 (ΦΕΚ 789/Β/07.03.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία 

ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά, ως Ενδιάμεσος Φορέας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις 

πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας, της εγκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.  

15. Την υπ’ αριθμ. 106882/10-10-2019 [ΑΔΑ: 6ΨΚΣ465ΧΙ8-ΩΥΜ] Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με την οποία εγκρίνεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στην ΣΑΕΠ 085 και 

κωδικό 2018ΕΠ08500014, το έργο : «Υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 

του Δήμου Πειραιά, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» 2014-

2020, για την υλοποίηση της εγκεκριμένης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τίτλο: 

«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) Πειραιά». 
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16. Το με αρ. πρωτ. 50188/424/27-10-2020 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης 

Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ με AΔΑΜ: 20REQ007549530. 

17. Ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το έργο με  ΣΑΕΠ085 και κωδικό 2018ΕΠ08500014 και τον 

αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδων 69.6117.141 των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 - 2021 του Δήμου 

Πειραιά (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΘΑ5ΩΞΥ-ΤΨΠ & ΑΔΑΜ: 20REQ007705338 & με α/α 

Μητρ. Δευσμ. 1829 /2020) 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

να απευθύνει πρόσκληση στους  

1. κο ΚΩΝΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟ 

ΥΨΟΥΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ. Κ 12132  

e-mail: christian.konstas@gmail.com  

 
2. κο ΚΑΣΣΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ 

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 8 ΠΕΥΚΗ Τ. Κ 15121 

e-mail: stekasselas@yahoo.com 

 
3. κο ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 21, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΚ 15341 

e-mail: ssimop1@gmail.com 

 

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, για την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών προς τον Δικαιούχο / Δ/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης, για την ωρίμανση του έργου με τίτλο 

«ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - 

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ» στα πλαίσια του Έργου  «Υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων 

ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» 2014-

2020, για την υλοποίηση της εγκεκριμένης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη 

Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) Πειραιά»», το οποίο χρηματοδοτείται από το εθνικό 

σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

Η προσφορά θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή στην Ελληνική Γλώσσα. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει την προσφορά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

απόφαση το αργότερο μέχρι και τις 15.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, Γραφείο Α6). 

Η προσφορά μπορεί επίσης να αποσταλεί στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω ΕΛΤΑ ή ταχυδρομικής εταιρείας και 

θα παραλαμβάνεται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλείται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, 

ότι θα περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Ο σφραγισμένος φάκελος με την προσφορά θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε αυτή 

να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο φάκελος. 
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Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα 

απόφαση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι της παρούσας Πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα 

Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η παρούσα Πρόσκληση και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής, μπορούν να παραλαμβάνονται από τον 

ενδιαφερόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή (Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, Γραφείο Α6). Το κείμενο της 

παρούσης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

(http://oxe.pireasnet.gr), ενώ θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής εκπροσωπούμενης από τoν Δήμαρχο Πειραιά θα 

υπογραφεί σχετική σύμβαση, στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις τους.  

Οι πληρωμές γίνονται έπειτα από την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και αφού υποβληθούν στην 

Υπηρεσία μας, τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

Οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων και οι προβλεπόμενοι φόροι βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
 
 

Η 
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

Η 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΗΜ.: ΗΜ: 

 
 

 

ΕΛΕΝΗ ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΖΥΡΗ 

 
Πίνακας Αποδεκτών (ηλεκτρονικά) 

1. κο ΚΩΝΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟ (christian.konstas@gmail.com) 

2. κο ΚΑΣΣΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ (stekasselas@yahoo.com) 

3. κο ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ (ssimop1@gmail.com) 

 

Εσωτερική Διανομή  
1. Μονάδα Γ’  

2. Φάκελο του έργου 

Συνημμένα:  
1. Παραρτήματα Α, Β, Γ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
1. Εισαγωγή 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά έχει ορισθεί Ενδιάμεσος Φορέας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 με την Απόφαση 379/07-02-2018 της 

Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ Β’ 789/7-3-2018): «Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων 

επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική 

Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-

2020». Η Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 375/7-2-2018 σχετική απόφαση της 

Περιφερειάρχη Αττικής.  

Οι Παρεμβάσεις που εντάσσονται στην ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά εμπεριέχουν Δράσεις ή Πράξεις, που 

κωδικοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Δράσεις /Πράξεις Επιχειρηματικότητας. 

• Δράσεις/Πράξεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση του πολιτισμού και του τουρισμού.  

• Δράσεις/Πράξεις που συμβάλλουν μέσω έργων αστικών και κοινωνικών υποδομών και αναπλάσεων στην 

αστική αναζωογόνηση και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Πόλης του Πειραιά,. 

• Δράσεις/Πράξεις που συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. 

 

2. Σκοπός & Αντικείμενο του έργου Τεχνικού Συμβούλου 

Το αντικείμενο του έργου του Τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών προς τον Δικαιούχο/ Δ/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης του Δήμου Πειραιά, για την ωρίμανση του έργου με 

τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ» και ειδικότερα: 

 

Α. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

1. Τοπικές δυνατότητες εφαρμογής τεχνολογιών ενεργειακής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης (βιοκλιματικός 

σχεδιασμός, αυτονομία ενέργειας, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κοινοχρήστων χώρων και 

στεγάστρου, διερεύνηση δυνατότητας θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κ.ά). 

2. Προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής και την εφαρμογή συστημάτων και τεχνικών 

εξοικονόμησης ενέργειας. 

3. Προτάσεις αρχιτεκτονικής ανάδειξης και φωτισμού της  οργανωμένης - στεγασμένης αγοράς  

4. Διερεύνηση δυνατοτήτων βελτιστοποίησης της λειτουργίας της κεντρικής αγοράς, ως συνόλου αλλά και σε 

συνάρτηση με τα καταστήματα, στο πλαίσιο του ενεργειακού/περιβαλλοντικού σχεδιασμού με εκπλήρωση 

και εφαρμογή των απαιτήσεων μέγιστης ασφαλείας, λειτουργικότητας και εξοικονόμησης 

πόρων/οικονομικότητας. 

5. Περιγραφή των γενικών και ειδικότερων χαρακτηριστικών της ευρύτερης δραστηριότητας (εμπορική, 

πολιτιστική, διοικητική, επαγγελματική, αναψυχής) στο παραλιακό μέτωπο της Ακτής Ποσειδώνος και στην 
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περιοχή μεταξύ των οδών Δημ. Γούναρη, Εθνικής Αντιστάσεως και Τσαμαδού, στη ζώνη επιρροής των 

μεγάλων συγκοινωνιακών έργων και αναπτυξιακών έργων, με έμφαση στην κεντρική αγορά. 

6. Εντοπισμός των διαφόρων αναγκών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή που 

αναπτύσσεται η κεντρική αγορά του Πειραιά – περιμετρικά του Πύργου. 

7. Προτάσεις για την ανασύσταση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας 

βιώσιμης κλειστής-στεγασμένης αγοράς με προοπτικές επέκτασης.. 

 

Β. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

1. Προτάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητα στην περιοχή του έργου με την χρήση των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς και την σύνδεση της περιοχής με τις εγκαταστάσεις του Μετρό και του Τράμ, έργα που είναι 

υπό κατασκευή και θα ολοκληρωθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα. 

2. Εντοπισμός και προτάσεις βελτίωσης των διαδρομών πεζών του καταναλωτικού κοινού που προσεγγίζει την 

περιοχή. 

3. Σύνδεση της τοπικής αγοράς τροφίμων με την τουριστική κίνηση στην περιοχή, λειτουργία της ως πόλου 

έλξης τουριστών, προτάσεις για την κατεύθυνση των ροών των επισκεπτών του  λιμανιού στην κεντρική 

αγορά του Πειραιά. 

 

 

3. Παραδοτέα Έργου  

Το έργο του τεχνικού συμβούλου θα αποτυπωθεί σε ένα  παραδοτέο το οποίο θα περιλαμβάνει μια συνολική 

έκθεση, η οποία θα παρέχει όλα εκείνα τα στοιχεία, που αφορούν στον δικαιούχο και τις  παρασχεθείσες προς αυτόν 

συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, με βάση τα όσα περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, τα ζητήματα που τέθηκαν, τα προβλήματα που ανέκυψαν καθώς και τις 

ενέργειες και προτάσεις προς επίλυσή τους.  

 

Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου, θα 

γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής. 

 

 

4. Διάρκεια του έργου  

Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια του έργου είναι  

σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης κατόπιν 

αιτιολογημένης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του. 

 

 



 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 

Μακράς Στοάς 15, 185 31, Πειραιάς, � 214.405.3312, � 213.202.2906 

email: efd.secr@piraeus.gov.gr  Ιστοσελίδα: http://oxe.pireasnet.gr 

 

 
 
 

Σελίδα 7 από 15 

 

5. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος της παρούσας 

πρόσκλησης, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), σύμφωνα με την προεκτιμώμενη αμοιβή που 

περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το 

έργο με  ΣΑΕΠ085 και κωδικό 2018ΕΠ08500014 και τον αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδων 69.6117.141 των προϋπολογισμών 

οικονομικών ετών 2020 - 2021 του Δήμου Πειραιά (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΘΑ5ΩΞΥ-ΤΨΠ & 

ΑΔΑΜ: 20REQ007705338 & με α/α Μητρ. Δευσμ. 1829 /2020), σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα παραπάνω. 

Στο ανωτέρω τίμημα της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 

την εκτέλεση του έργου, χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ’ επιγενόμενης 

αιτίας και ενδεικτικά: 

• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των 

εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων 

(προσώπων, περιουσιών κτλ) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της 

παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. 

• Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των Υπηρεσιών 

που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

6. Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι  ο Δήμος  Πειραιά (για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης 

Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ - Ενδιάμεσος Φορές Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020). 

 

7. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της 

αγοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

1. Νομοθετικό Πλαίσιο  

Η όλη διαδικασία θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα:  

α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

β) Το Ν .3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Το  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

δ) Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 

 

 

2. Προθεσμία - Τόπος Υποβολής Προσφορών 

Η προσφορά μπορεί είτε να κατατεθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 όροφος, 

Γραφείο Α6), είτε να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε μέσω ΕΛΤΑ ή 

εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου θα παραληφθεί με απόδειξη, μέχρι και τις 15.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 

Η προσφορά θα κατατεθεί στο εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολληθεί, με την απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση, ότι αυτή θα περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς. Ο σφραγισμένος φάκελος με την προσφορά θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να 

μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο φάκελος.  

Προσφορά που θα υποβληθεί ή θα περιέλθει στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα απόφαση 

ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  Η ημερομηνία σφραγίδας 

ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των 

προσφορών. 

 

 

3. Τρόπος Υποβολής Προσφοράς  

Ο σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή/αίτηση συμμετοχής, προς 

την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και του σχετικού 

διαγωνισμού. Στον φάκελο της Προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:  
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Επωνυμία νομικού προσώπου 

Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

ΠΡΟΣ: 

ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ  

Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, Γραφείο Α6 

 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

  

«Προοπτικές αναβάθμισης και εναλλακτικές προσβασιμότητας στην Κεντρική Αγορά του Πειραιά - Ιπποδάμειος 

Αγορά»  

 

Ημερομηνία: (ημερομηνία υποβολής) 

 

«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 

Εντός του κυρίως σφραγισμένου φακέλου επιβάλλεται να περιλαμβάνονται δύο (2) διακριτοί, σφραγισμένοι 

φάκελοι, ως εξής:  

α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:  

Επωνυμία νομικού προσώπου 

Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 

Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, Γραφείο Α6 

 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 

 «Προοπτικές αναβάθμισης και εναλλακτικές προσβασιμότητας στην Κεντρική Αγορά του Πειραιά - Ιπποδάμειος 

Αγορά» 

 

Ημερομηνία: (ημερομηνία υποβολής) 

«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 

Ο Φάκελος Δικαιολογητικών επιβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ότι:  

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων ο 

Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.  

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.  
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• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση  

• Στην περίπτωση, που αναδειχθεί ως ο Ανάδοχος, θα εκπληρώσει στο ακέραιο το αντικείμενο, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

2. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 

3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση έναρξης στην εφορία και τυχόν μεταβολών 

4. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (εκδόσεως εντός του τελευταίου τριμήνου), όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και 

για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικά για όσον αφορά τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του αναδόχου, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

 

β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

Επωνυμία νομικού προσώπου 

Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 

Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, Γραφείο Α6 

 

 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

«Προοπτικές αναβάθμισης και εναλλακτικές προσβασιμότητας στην Κεντρική Αγορά του Πειραιά - Ιπποδάμειος 

Αγορά» 
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Ημερομηνία: (ημερομηνία υποβολής) 

 

«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, επιβάλλεται να περιέχει το κατ’ αποκοπή τίμημα για την παροχή των 

υπηρεσιών του Έργου, το οποίο αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ, το οποίο δεν 

μπορεί να υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού.  

Διευκρινίζεται ότι:  

α. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που 

σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κλπ). Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι 

προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και 

δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου.  

β. Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και 

τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την 

ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για 

πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται 

απ’ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.  

γ. Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται στην Ελλάδα σε 

Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

δ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 

Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις υπηρεσίες (Ανάδοχο).  

ε. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την 

τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά.  

Σημειώνεται ότι ο προσφέρων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), ο οποίος περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του για το σύνολο του έργου, η οποία 

αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. 

Διευκρινίζεται ότι:  

α) Η συμπλήρωση του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή 

(αριθμητικώς και ολογράφως).  

β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) αόριστη, 

συνεπάγονται την απόρριψη της.  

γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς.  
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δ) στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως. 

 

4. Χρονική Ισχύς Προσφοράς 

Η προσφορά θα έχει ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα (60) 

ημερολογιακές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον 

προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η 

ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 

 

5. Αξιολόγηση Προσφορών  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών (εφόσον απαιτείται) και 

των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα α) με το αρθ.118 & το αρθ.119 του 

Ν.4412/2016. Εφόσον η προσφορά του υποψηφίου πληροί τα ως άνω αναφερόμενα, θα γίνει κατακύρωση του 

έργου στον Ανάδοχο με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο υποψήφιος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

 

6. Λόγοι Αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 

εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στις παρ. 1, 2 & 3 

του αρθ.73 και του αρθ.74 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

7. Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση της σχετικής μελέτης στην 

υπηρεσία. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

 

Ειδικότερα :  

Για την καταβολή του τιμήματος απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθ. 200 παρ. 4 του 

Ν.4412/16:  

α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος, που αφορά η πληρωμή  
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β. τιμολόγιο του αναδόχου  

γ. πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  

καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά που θα υποβάλει για την εκτέλεση του 

έργου. Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται στη συνολική αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος 

και είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  

Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού.  

Κάθε πληρωμή του αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο παρακρατήσεις. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σε βάρος  του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 

συγκεκριμένα το έργο με ΣΑΕΠ085 και κωδικό 2018ΕΠ08500014 και τον αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδων 69.6117.141 των 

προϋπολογισμών οικονομικών ετών  2020 - 2021 του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα 

παραπάνω. 

 
8. Παρακολούθηση - Παραλαβή του Έργου του Αναδόχου  

Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής (ΕΠΠΕ). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:  

•••• η συνεργασία με τον Ανάδοχο  

•••• η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων  

•••• ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο  

•••• η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί και 

να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.  

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, 

µε έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  

 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  
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9. Ενστάσεις  

Επιτρέπεται η έγγραφη υποβολή ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
10. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 

Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις Περιβαλλοντικού, Κοινωνικοασφαλιστικού και 

Εργατικού Δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α  του Ν. 4412/16.  
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Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 

Μακράς Στοάς 15, 185 31, Πειραιάς, � 214.405.3312, � 213.202.2906 
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Σελίδα 15 από 15 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

Πίνακας 1 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

(Επωνυμία)  

 

 

Έργο:  

«Προοπτικές αναβάθμισης και εναλλακτικές προσβασιμότητας στην Κεντρική Αγορά του Πειραιά - Ιπποδάμειος 

Αγορά» 

 

 

 

Το Συνολικό Τίμημα του προτεινόμενου έργου ανέρχεται σε: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

* 

** 

 

* αριθμητικώς ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  

** ολογράφως ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  

  

 

Διευκρινίζεται ότι:  

α) Η συμπλήρωση του ανωτέρω Πίνακα 1, θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή (αριθμητικώς και 
ολογράφως).  
β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1) αόριστη, συνεπάγονται την 
απόρριψη της.  

γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του ανωτέρω Πίνακα 1, συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς.  

δ) Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως.   
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