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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ 

«ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΑΚΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2021» 

 

Ο Δήμαρχοσ Δυτικήσ Αχαΐασ 

Προκθρφςςει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 

τιμισ, για τθν υπθρεςία με τίτλο «ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΑΚΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2021». 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων ςαράντα χιλιάδων 

τριακοςίων ενόσ ευρώ και ςαράντα οχτώ λεπτών (240.301,48€) ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 193.791,52 €, ΦΠΑ: 46.509,96€). 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Δυτικισ Αχαΐασ. Η δαπάνθ 
για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τουσ  Κ.Α. 70.02-6143.0001 ποςοφ 190.000,00 € με τίτλο 
«Παροχι υπθρεςιϊν ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ πολυςφχναςτων παραλιϊν τθσ Δ.Ε. Λαρίςου 
του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ» και Κ.Α. 70.02-6143.0002 ποςοφ 51.400,00 € με τίτλο με τίτλο 
«Παροχι υπθρεςιϊν ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ πολυςφχναςτων παραλιϊν τθσ Δ.Ε. Δφμθσ 
του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ» ςυνολικοφ φψουσ 241.400,00€ του προχπολογιςμοφ του Διμου 
Δυτικισ Αχαΐασ οικονομικοφ ζτουσ 2021. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ των 
χαρακτθριςμζνων ωσ «πολυςφχναςτων παράλιων χϊρων», ςφμφωνα  με το από 01-02-2021 
Πρακτικό τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ, όπωσ αυτό διαβιβάςτθκε με το υπ’ αρικμ. πρωτ. 
2131.17/863/2021/18.02.2021 ζγγραφο του Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Πάτρασ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται 
ςτθν από 20/04/2021 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 

Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  

92332000-7 Τπθρεςίεσ λουτρικϊν εγκαταςτάςεων παραλιϊν 

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των απαιτοφμενων υπθρεςιϊν. 
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Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε τζςςερισ (4) μινεσ και ςυγκεκριμζνα για το χρονικό 

διάςτθμα από 01.06.2021 ζωσ 30.09.2021. 

Η διαδικαςία  κα  διενεργθκεί με  χριςθ  τθσ  πλατφόρμασ  του  Εκνικοφ  υςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..) µζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, τθν  20/05/2021 ημζρα Πζμπτη και ώρα 11:00 

π.µ. (ημερομηνία αποςφράγιςησ προςφορών). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 14-05-2021 και ϊρα 16:00.μ.μ.  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).  

Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτον Ελλθνικό Σφπο (ςφμφωνα με το 

άρκρο 66 του Ν. 4412/2016). 

Περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 

Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ: https://ddachaias.gr/  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 

πφλθ του Ε..Η.ΔΗ..:  http://www.promitheus.gov.gr  όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα 

Αρικμό: 123012. 

Η  διενζργεια  του  διαγωνιςμοφ  διζπεται  από  τισ  ςχετικζσ  διατάξεισ  του  Ν.4412/2016  

*δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  ζργων,  προμθκειϊν  και  υπθρεςιϊν-  προςαρμογι  ςτισ  οδθγίεσ  

2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ]. 

Δικαίωμα  ςυμμετοχισ  ςτον  διαγωνιςμό  ζχουν  όλα  τα  φυςικά  ι  νομικά  πρόςωπα και 

ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 

Ο  χρόνοσ  ιςχφοσ  των  προςφορϊν  είναι  για διάςτθμα ΣΕΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ από την 

επομζνη τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ προςφορών του διαγωνιςμοφ (άρκρο 

97 ν. 4412/2016).  

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμζνου  να  λάβουν  μζροσ  ςτο  διαγωνιςμό  πρζπει  να  

κατακζςουν  με  τθν προςφορά  τουσ  εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  ποςοςτοφ  (2%) επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το ΦΠΑ του διαγωνιςμοφ, ιτοι τρεισ χιλιάδεσ 

οχτακόςια εβδομήντα πζντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (3.875,80€).  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακιρυξθσ,  οι  ενδιαφερόμενοι  μποροφν  να  απευκφνονται  όπωσ  

αναφζρεται  παραπάνω  ςτθν θλεκτρονικι  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  

ΕΗΔΗ  μζχρι οκτϊ (8)  θμζρεσ  πριν  από  τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν. 

Ο Δήμαρχοσ Δυτικήσ Αχαΐασ 

 

πυρίδων Ν. Μυλωνάσ 
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