
  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

 

  

 

 

Βρύσες 11-04-2017 

Αρ.πρωτ.3614 

 

 

 

  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 2017  

 Ο Δήμαρχος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  

 
Έχοντας υπόψη την 00/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπή προκηρύσσει ηλεκτρονικό 

ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης να 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:    βάσει τιμής , συμφωνά με 

τις διατάξεις του Ν.4412/16 ,Ν.3463/2006 , Ν.3852/2010 , για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της υπηρεσίας Επάνδρωση Ναυαγοσωστικών Πύργων Δ. Αποκορωνου 2017 

,προϋπολογισμού 134.999,97  ευρώ με το Φ.Π.Α.  

Ο διαγωνισμος θα πραγματοποιηθει ηλεκτρονικα με χρηση της πλατφορμας του ΕΣΗΔΗΣ 

μέσω  της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ  : 12/04/2017  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 12/04/2017 ώρα 08:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 05/05/2017 και ώρα 23:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 μέσω  της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr  στο ΕΣΗΔΗΣ  

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης  της παρούσας   

σύμβαση έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα  και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων, τα μέλη αυτών, που έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες 

εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της 

αιτούμενης υπηρεσίας  και 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 ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 

από τα Παραρτήματα  1, 2, 4 και 5 και της  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 συνάψεις  διμερής ή  πολυμερής 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων , δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή 

προσφοράς  

3. Στις περιπτώσεις υποβολή προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της  αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων . 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμέτοχη στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ,που ανέρχεται στο ποσό των 2.177,42 ευρώ (2%). 
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 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ π. 1 β) του Ν.. 4412/2016, το  ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

  5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή ή της 

σύμβασης. 

  

Προφορές: Οι προσφορες υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις  της Διακήρυξης για όλες 

της  περιγραφόμενες υπηρεσίες .  

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές   

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές  ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς    φορείς για διάστημα  120 ημερών από την ν επόμενη της διενέργειας του ηος 

διαγωνισμού.  

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες  κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσιών Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

Το πλήρες  κείμενο της ρ Διακήρυξης καταχωρείται  ακόμη και στη  διαδικτυακή πύλη του 

ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr  

Η περίληψη της  Διακήρυξης αναρτάται στο  διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας, στη  

διεύθυνση (URL) : www.apokoronas .gr  

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης  είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της  διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 

http://www.promitheus.gov.gr  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr  

γ) Περεταίρω πληροφορίες, πλήρη και απεριόριστη χρήση των τευχών της σύμβασης είναι 

διαθέσιμες από: www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση  

του  Δήμος www.apokoronas.gr  

Επικοινωνία - Πρόσβαση  στα έγγραφα της σύμβασης  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά  στοιχεία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

,καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με 

τη χρήση πλατφορμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος   

       

 

 Ο Δήμαρχος 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ  
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