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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –  

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 12774/1050/02-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΠΚΩΞΥ-ΨΚΞ, ΑΔΑΜ: 
23PROC012224154)) 

 
Σε συνέχεια της με αρ. 198/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά (ΑΔΑ:99ΒΔΩΞΥ-ΓΤ2) 
ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Πειραιώς στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 12774/1050/02-03-2023 περίληψης 
διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΛΑΖ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», με 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 196352 παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού κατά δύο εβδομάδες, δηλαδή έως τις 03/04/2023. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΛΑΖ 

ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» προϋπολογισμού 1.209.677,42€ πλέον Φ.Π.Α με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία Επικοινωνίας  
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Πειραιά 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΚ 18535  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: odopapoh@piraeus.gov.gr , apox@piraeus.gov.gr   
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.piraeus.gov.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γ. Κούσουλας 
Τηλέφωνο :. +2132123639  
Κωδικός NUTS: EL 307  

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Πειραιά www.piraeus.gov.gr 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. 

3. Κωδικός CPV: 45110000-1 , 45212200-8, 45231300-8, 45243400-6, 45246510-1, 45310000-3, 
45316100-6 

4. Τόπος Εκτέλεσης: Το έργο βρίσκεται στο Νομό Αττικής, στην Β’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά, μετά 
τον κόλπο του Μικρολίμανου, κάτω από τον λόφο της Καστέλας και πριν από το Πασαλιμάνι. (NUTS: EL 307) 

5. Τίτλος έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΛΑΖ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» 
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6. Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή – ανακατασκευή των εγκαταστάσεων της 
περιοχής «Πλαζ Βοτσαλάκια» Δήμου Πειραιά μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά 
φαινόμενα. 

 Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 
-Καθαρισμός και αποκομιδή των θραυσμένων τμημάτων σκυροδέματος και των απορριμμάτων που 
ξεβράστηκαν λόγω του κυματισμού. 
-Αποξήλωση – καθαίρεση των υπαρχόντων κατεστραμμένων περιφράξεων των γηπέδων και των λοιπών 
χώρων. 
-Αποξήλωση – καθαίρεση των ιστών ηλεκτροφωτισμού λόγω πτώσης αυτών και αποξήλωση του δικτύου 
ηλεκτροδότησης αυτών. 
-Καθαίρεση των υφιστάμενων γηπέδων (τένις, ποδοσφαίρου και beach volley) στα οποία είτε τμήματα αυτών 
έχουν καταρρεύσει , είτε έχουν  υποστεί ρωγμές και καθιζήσεις καθιστώντας τα πλέον επικίνδυνα στη χρήση 
τους. 
-Καθαίρεση λοιπών επικίνδυνων κατασκευών. (πέργκολες κλπ) 
-Κατασκευή τοιχίου στο μέτωπο της παραλίας από ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ TERRAMESH και σακόλιθους προστασίας ποδος 
-Κατασκευή νέων σύγχρονων γηπέδων 
-Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού τόσο των κοινόχρηστων χώρων όσο και των γηπέδων,  

7. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 1.209.677,42  Ευρώ 
8. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
9. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι  (6) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 
10. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες 
έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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.  
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 
(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 
ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
• Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. 
• Κριτήρια επιλογής:  
i) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου  51 παρ. 12 του Π.Δ 71/2019 για την κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»  ενώ για την 
κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» αυτά που ορίζονται από το άρθρο 51 παρ. 10 του Π.Δ 71/2019. 
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του ΠΔ 71 (ΦΕΚ Α’ 112/03-07-
2019) στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ.5 (για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) και την παρ. 3β (για την κατηγορία Η/Μ) 
του άρθρου 100 του Ν.3669/2008. 
 
ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του άρθρου 52, παρ. 3 του Π.Δ 71/2019 για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και του άρθρου 52, παρ. 1β 
του Π.Δ 71/2019 για την κατηγορία Η/Μ. Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις του 
άρθρου 65 του ΠΔ 71 (ΦΕΚ Α’ 112/03-07-2019) στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί 
φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ.5 (για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) 
και την παρ. 3β (για την κατηγορία Η/Μ) του άρθρου 100 του Ν.3669/2008. 
Τα ελάχιστα όρια εμπειρίας σε ευρώ που πρέπει να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς για την κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ είναι 125.000 €. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων , οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη 
της ένωσης. 
 
• Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 
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(24.193,55€). 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. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
ήτοι μέχρι 03/06/2024 
11. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 
12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 ν.4412/2016. 
13. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 3 Απριλίου 2023 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:00. 
14. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών, προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα οι 
πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

15. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά 
τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

16. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 
17. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για το ποσό των 

500.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.) με βάση την υπ. αρ. 31648/18-5-2022 (ΑΔΑ:ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-Ν1Β) Απόφαση του 
ΥΠΕΣ με θέμα «Χρηματοδότηση ΟΤΑ της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για 
[«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» & 
από ίδιους πόρους του Δήμου Πειραιά για το ποσό του 1.000.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.) με ΚΑ 30.7326.12  

18. Διαδικασίες Προσφυγής: Για την άσκηση προσφυγών ισχύει το άρθρο 4.3 της ∆ιακήρυξης. 
19. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον 

τύπο σύμφωνα με το Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
& ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

Β. ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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