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Αρ. Πρωτ. 5035/13.05.2021 

Προκήρυξη 

διενέργειας διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε το άρθρου 32 του Ν.4412/2016 

 

 

ΓΙΑ  «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ» (CPV75252000-7  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 126.133,46€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου 

 

προκηρύσσει, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 118/2021 (Α∆Α: 6ΒΖΧΩΡΚ-7Ο∆) απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής, διαδικασία µε διαπραγµάτευση, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης των υπηρεσιών 

ναυαγοσωστικής κάλυψης και οριοθέτησης πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής 

(χαµηλότερης τιµής), εκτιµώµενης αξίας 101.720,53€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%, ποσό ΦΠΑ: 24.412,93€ ), 

και συνολικής αξίας  126.133,46€ συµπ/νου του ΦΠΑ. 

  

1. 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 (www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr, στη διαδροµή: ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ - ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού, στις µη 

κεντρικές κυβερνητικές αρχές και δραστηριοποιείται σε γενικές δηµόσιες υπηρεσίες, 

συµπεριλαµβανοµένου και πάσης φύσεως τεχνικά έργα. 

3. Αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι η Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων 

παραλιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

4. Κωδικός CPV: 75252000-7 (Υπηρεσίες διάσωσης) 

Τίτλος δαπάνης: Ναυαγοσωστική 

κάλυψη παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου και  

Χρηµατοδότηση: Τακτικά έσοδα 

 

CPV: 75252000-7  

Υπηρεσίες ∆ιάσωσης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας  

τ.κ..: 37001  

Πληρ.: Κοπατσάρης ∆. 

τηλ.: 24263 50105 

email.: kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com 
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5. Κωδικός NUTS: EL613 

6. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

7. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι από την υπογραφή της  έως την 30.09.2021. 

8. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονοµικών φορέων ή 

συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της υπηρεσίας 
9. Πρόκειται για διαδικασία µε διαπραγµάτευση, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 

10. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).  

11. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, 

ορίζεται η 20.05.2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00'µµ και ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  26.05.2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00'πµ.  Κατά 

την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα. 

12. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά µέσω της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε α/α 132470. 

13.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

14. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

15. Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

16. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, 

ποσού δύο χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (2.034,00€) και ισχύ 

τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 

προσφορών. 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.  

17. Περισσότερες διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύµβασης δίνονται µέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνίας» του διαγωνισµού (Α/Α συστήµατος 132470) του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

18. Το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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