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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Δ. ΥΑΝΙΧΝ 

ΓΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ 
 

 Βπύζερ, 4 Αππιλίος 2014 
 

Απιθμόρ Ππωηοκόλλος: 5502   
 

 

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η   Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η    Γ Η Μ Ο Π Ρ Α  Ι Α  

Ο Γήκαξρνο Απνθνξώλνπ θεξύζζεη Αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο θαη κε ην ζύζηεκα ησλ έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ πνζνζηνύ εθπηώζεσο 
ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό, άλεπ νξίνπ, δηα ζπκπιεξώζεσο ζπλνπηηθνύ ηηκνινγίνπ εθ 
κέξνπο ηνπ κεηνδόηε ζπληαρζέληνο από ηνλ εξγνδόηε, (παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 
28/80), γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ, θαηόπηλ αμηνιόγεζεο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από 
ηερληθννηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο (παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Π.Γ. 28/80), 
εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου 
Αποκορώνου» πξνϋπνινγηζκνύ €101.875,59 πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. 23%. 

Φοπέαρ Τλοποίηζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ είναι ο Γήμορ Αποκοπώνος. Η ςπηπεζία 
σπημαηοδοηείηαι από ηοςρ Ιδίοςρ Πόποςρ ηος Γήμος Αποκοπώνος. Η διάπκεια ηηρ 
Τπηπεζίαρ θα είναι για 5 μήνερ: από 1 Ιοςνίος 2014 έωρ και 31 Οκηωβπίος 2014. 

Η δεκνπξάηεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Τνπ Π.Γ. 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Ο.Τ.Α.», (Φ.Δ.Κ. 11Α/1980), 
όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί, ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη, 

 Τνπ Νόκνπ 3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» (ΦΔΚ 114Α), όπσο απηόο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί, ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη, 

 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο” (ΦΔΚ 87Α), όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί, 
ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη. 

 ηνπ Νόκνπ 2362/95 (ΦΔΚ 247/1995 ηεύρνο Α') Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ 
δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο ηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο, όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί, 
ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη, 

 Δγθύθιηνο 3/11543/26.03.2013 Υπ. Δζσηεξηθώλ κε ζέκα “Αλάδεημε πξνκεζεπηώλ – 
ρνξεγεηώλ πξνκεζεηώλ ησλ Γήκσλ, ησλ Ιδξπκάησλ θαη όισλ ησλ λνκηθώλ ηνπο 
πξνζώπσλ, ησλ Πεξηθεξεηώλ, ησλ Ιδξπκάησλ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, θαζώο 
θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΤΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ.” 

 Τνπ Π.Γ. 23/200 «Καζνξηζκόο πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιώλ 
λαπαγνζσζηηθήο εθπαηδεύζεσο. Καζνξηζκόο πξνϋπνζέζεσλ ρνξεγήζεσο αδείαο 
λαπαγνζώζηε από ηηο Ληκεληθέο Αξρέο σο θαη θαζνξηζκόο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 
λαπαγνζώζηε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Καζνξηζκόο πεξηπηώζεσλ 
ππνρξεσηηθήο πξνζιήςεσο λαπαγνζώζηε, ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο, γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ινπνκέλσλ ζην ζαιάζζην ρώξν.» (Φ.Δ.Κ. 18Α/2000) 

 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζώο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο 
εξγνιαβίαο θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (λόκνπ, Πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο, Υπνπξγηθήο 
απόθαζεο, θ.ι.π.) θαη εξκελεπηηθή εγθύθιηνο πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, έζησ θαη 
αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηηο ΔΙΚΟΙ ΔΝΝΔΑ (29) ηνπ κελόο ΑΠΡΙΛΙΟΤ έηοςρ 2014 ημέπα ΣΡΙΣΗ 
και ώπα 10.00 π.μ. (ιήμε παξαιαβήο πξνζθνξώλ), ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Απνθνξώλνπ, 
Γεκαξρείν Απνθνξώλνπ, ζηηο Βξύζεο Φαλίσλ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 

Με ηνλ παξόλ δεκόζην αλνηθηό δηαγσληζκό ζα γίλεη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο λαπαγνζσζηηθήο 
θάιπςεο ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ γηα ην έηνο 2014 σο ινπηξηθή εγθαηάζηαζε ρώξσλ ησλ παξαιηώλ 
ηνπ Γήκνπ Απνθνξώλνπ.  

Σηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηά θπζηθά πξόζσπα, λνκηθά πξόζσπα, θνηλνπξαμίεο απηώλ, ελώζεηο 
θαη ζπλεηαηξηζκνί, πνπ αζθνύλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα άκεζα ζρεηηδόκελε κε ην αληηθείκελν 
ηεο ππεξεζίαο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
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Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία θαη ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απαηηείηαη, επί ποινή 
αποκλειζμού, ε θαηάζεζε εγγύεζεο. Τν ύςνο ηεο εγγύεζεο νξίδεηαη ζην πνζνζηό 5% ηεο 
πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, ήηνη ζην πνζό ησλ έξι σιλιάδων διακοζίων εξήνηα 
πένηε εςπώ και ηπιάνηα πένηε λεπηών (€6.265,35). 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ πάλσ ζ’ όια ηα ζρεηηθά κε ηε δεκνπξαζία, ηνπ 
ηξόπνπ θηήζεο ηνπο, θαη λα παξαιάβνπλ ζεηξά εληύπσλ ηεπρώλ γηα ηε ζύληαμε θαη ηελ ππνβνιή 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηνπ Γηαγσληζκνύ, θαη 
θαηά ηηο ώξεο 08.30 κέρξη 14.30 ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Απνθνξώλνπ ζηνλ νηθηζκό Βξύζεο 
Φαλίσλ, ηειέθσλν 2825340306, fax 2825051211, Αβξαλά Βαία. 

 

Ο Γήμαπσορ Αποκοπώνος 

 

 

Γπηγόπηρ Μαπκάκηρ 


