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ΒΡΥΣΕΣ 23/03/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Αρ. Πρωτ. 2698

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
2018
Ο Δήμαρχος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Επάνδρωση Ναυαγοσωστικών Πύργων Δ.

Αποκορωνου 2018 ,προϋπολογισμού 144.999,98 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΒΡΥΣΕΣ
Ταχ.Κωδ.73007
Τηλ.: 2825340300
Telefax:2825051211
E-mail: apokoronas.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.apokoronas.gov.gr
Κωδικός NUTS: EL 434
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.apokoronas.gr , και την πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(www.promitheus.gov.gr ) .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το
γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV : 75252000-7
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4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL
434
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Είναι η Επάνδρωση 12 Ναυαγοσωστικών Πύργων Δ.
Αποκορωνου .
Εννέα (9) ναυαγοσωστικά βάθρα στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως και συγκεκριμένα
(ξεκινώντας από δυτικά) στην παραλία Καλυβάκι, στο ανατολικό άκρο του οικισμού
Γεωργιουπόλεως, ανατολικά της εκβολής του Περαστικού ποταμού (πριν ξενοδοχείο Mare
Monte), στην ακτή μπροστά από το ξενοδοχείο Pilot Beach, στο δυτικό τμήμα της ακτής
Τζούγκαρη (δωμάτια Ποσειδών), στο ανατολικό τμήμα της ακτής Τζούγκαρη (πριν την εκβολή
ποταμού Δέλφινα), στο δυτικό τμήμα ακτής Καβρού, στο ανατολικό τμήμα ακτής Καβρού
(ξενοδοχείο Κουρνάς Village) και στην παραλία Δραμίων περίπου 50 μέτρα δυτικά από την
δημοτική οδό που κατεβαίνει στην παραλία.
Δύο (2) ναυαγοσωστικά βάθρα στη Δημοτική Ενότητα Αρμένων και συγκεκριμένα στην
παραλία Μαϊστράλι και στην παραλία Κυανή Ακτή.
'Ένα (1) ναυαγοσωστικό βάθρο στη Δημοτική Ενότητα Βάμου και συγκεκριμένα στην παραλία
Αλμυρίδας.
Τα βάθρα θα επανδρωθούν με κατ’ επάγγελμα ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κατέχουν, πτυχίο
σχολής αναγνωρισμένης από αρμόδια Λιμενική Αρχή και άδεια ναυαγοσώστη εν ισχύ από
αρμόδια Λιμενική Αρχή καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό που αναφέρεται αναλυτικά
παρακάτω.

I. Τα βάθρα θα επανδρωθούν με κατ’ επάγγελμα ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κατέχουν
άδεια ναυαγοσώστη εν ισχύ από αρμόδια λιμενική αρχή καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό που αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.
II. Τη χρήση δύο (3) οχημάτων κατάλληλων μηχανοκίνητων τετράτροχων οχημάτων
ATV με δυνατότητα κίνησης εκτός δρόμου, για επέμβαση και περιπολία στις παραπάνω δημοτικές ενότητες του Δήμου.
III. Τα οχήματα θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με ναυαγοσωστικά σωσίβια
και πλήρες φορητό φαρμακείο, θα έχουν άδεια κυκλοφορίας και με την ένδειξη
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ και κάτωθεν αυτής LIFEGUARD σε εμφανή σημεία αυτού. Τα οχήματα θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του ναυαγοσώστη στις παραλίες του
Δήμου και σε θέσεις που θα υποδεικνύονται κάθε φορά από τον Δήμο.
IV. Τη χρήση μηχανοκίνητων σκαφών (ένα για κάθε βάθρο), για επέμβαση και περιπολία
στις παραπάνω δημοτικές ενότητες του Δήμου. Το σκάφος θα είναι χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισμός του κάθε μικρού σκάφους θα είναι εγκεκριμένου
τύπου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και
δεν θα έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται.
Στο μέσον των πλευρών της λέμβου, δεξιά και αριστερά είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα
της λέμβου είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.

V. Την διατήρηση βιβλίου συμβάντων για κάθε ναυαγοσώστη στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το συμβάν και η αντιμετώπιση του συμβάντος από τον ναυαγοσώστη.
Το βιβλίο αποτελεί παραδοτέο για τον έλεγχο και την παραλαβή των υπηρεσιών.
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VI. Τη χρήση σκάφους jet ski για επέμβαση και περιπολία στις παραπάνω δημοτικές
ενότητες του Δήμου. Το σκάφος θα είναι αδειοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές και
ο χειριστής του θα διαθέτει άδεια χειριστού ταχύπλοου σκάφους .

VII. Τη χρήση σκάφους άνω τον 5 μέτρων για επέμβαση στις παραπάνω δημοτικές
ενότητες του Δήμου. Το σκάφος θα είναι αδειοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές και
ο χειριστής του θα διαθέτει άδεια χειριστού ταχύπλοου σκάφους .
Υποχρέωση κάθε ναυαγοσώστη (άρθρο 9 Π.Δ. 23/2000) είναι να βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί είτε να
περιπολεί από στεριάς είτε με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων
ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. Ο ναυαγοσώστης με την ανάληψη της υπηρεσίας θα αναρτά σημαία χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και επίσης θα
αναρτά σε περίοπτη θέση του βάθρου την πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών
ενώ με την λήξη της υπηρεσίας (ή σε κάθε ενδεχόμενη απουσία του) θα αναρτά την αντίστοι χη κόκκινη σημαία με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και θα αφαιρεί την πινακίδα με την
ένδειξη των πρώτων βοηθειών.
Ο αναγκαίος εξοπλισμός για το προσωπικό (ναυαγοσώστες) θα είναι όπως
προβλέπεται από το άρθρο 7 του Π.Δ. 23/2000. Κάθε ναυαγοσώστης όταν εκτελεί την
υπηρεσία του εφοδιάζεται από τον ανάδοχο με:
I.

αδιάβροχο φακό

II.

κυάλια

III. ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνο με το παράρτημα Γ του Π.Δ. 23/2000
IV. σανίδα διάσωσης, σύμφωνη με το παράρτημα Δ του Π.Δ. 23/2000
V.

σωστικό σωλήνα, σύμφωνο με το παράρτημα Ε του Π.Δ. 23/2000

VI. φορητό φαρμακείο με περιεχόμενο σύμφωνο με το παράρτημα Β του Π.Δ. 23/2000
VII. πτυσσόμενο φορείο, εγκεκριμένο από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΕΝ
VIII. ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί
IX. καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και
κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFEGUARD
X.

γυαλιά προστασίας ηλίου

XI. κουβέρτες (αλουμινίου)
XII. καταδυτικό μαχαίρι
XIII. μάσκα βυθού
XIV. βατραχοπέδιλα
XV. κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του
εκμεταλλευόμενου την λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο,
αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται
εγγράφως στην Λιμενική Αρχή.
XVI. φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα)
XVII. κοινή σφυρίχτρα
Όταν ο ναυαγοσώστης είναι σε εποχούμενο μέσο επί της ακτής, είναι εφοδιασμένος με
ναυαγοσωστικό σωσίβιο, φορητό φαρμακείο και τηλεβόα.
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Επιπλέον στο κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο θα υπάρχουν με ευθύνη του αναδόχου:
1. σημαία Ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διατάσεων 40Χ80εκ. με την ένδειξη
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD μπλε απόχρωσης
2. σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη
ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFEGUARD, λευκής
απόχρωσης
3. τρεις σημαντήρες (ανά ναυαγοσωστικό βάθρο) μεγάλοι χρώματος πορτοκαλί με
σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων, οι οποίοι θα αγκυρωθούν στην
θάλασσα οριοθετώντας, σε απόσταση μέχρι 200 μέτρων από την ακτή, τον χώρο
κολύμβησης

4. πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής
την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης
5. μηχανοκίνητο σκάφος χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με φορητό
πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια, σφυρίχτρα. Ο εξοπλισμός του κάθε
μικρού σκάφους θα είναι εγκεκριμένου τύπου από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υ.Ε.Ν., θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν θα έχει παρέλθει η ημερομηνία
λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο μέσον των πλευρών της λέμβου,
δεξιά και αριστερά είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η
ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέμβου είναι προφυλαγμένη με
πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
6. Εναλλακτικές προσφορές : Απορρίπτονται
7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα ναυαγοσωστικά βάθρα
(αριθμός 12) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών δηλαδή από 1/6 μέχρι και 31/8 με
καθημερινή λειτουργία συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, ωράριο από 10.30 π.μ. έως
και 17.30 μ.μ. για περαιτέρω χρονικό διάστημα από 1/9 μέχρι και 07/10 με καθημερινή
λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών με προσωπικό 7 ατόμων, ωράριο από
10.30 π.μ. έως και 17.30 μ.μ.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαίωμα 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 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 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.
9. Εγγύηση συμμετοχής : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το ένα
τοις εκατό (1%) επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
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11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 23/03/2018 ημέρα Παρασκευή . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών
είναι 23/03/2018 Και η ώρα έναρξης η 12:00 .Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η
16/04/2018 και η ώρα λήξης 15:00 Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
13. 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.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6162.001 του προϋπολογισμού 2018
του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 34/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση
της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α
Α-311
16. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των
προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων
των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων
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συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του
Ν.4412/2016)
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
(άρθρο 361 του Ν.4412/2016)
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις
εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος
του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η
προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής,
κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την
επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364)
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ
39/2017.
17. Δημοσιεύσεις: Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της
παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη
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και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.g όπου έλαβε
Συστημικό Αριθμό :55917 .Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et..iavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.). Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον
Ελληνικό Τύπο σε δύο εφημερίδες

(Χανιώτικα Νέα) και (Σελληνιώτικα Νέα) του Νομού

Χανίων, εφόσον εκδίδονται και έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.apokoronas.gr στην διαδρομή :
Προκηρύξεις.

Ο Δήμαρχος
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