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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

 Ο Aντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού 

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει (χαμηλότερης) τιμής, όπως περιγράφεται 

στην υπ’ αριθμ. 54/2020 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου 

Θερμαϊκού, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 276.498,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 222.982,30€,  ΦΠΑ: 53.515,75€), για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική 
κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού 2021» από 01-06-2021 έως 30-09-2021. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6162.0000 του Προϋπολογισμού του Δήμου Θερμαϊκού του 

Οικονομικού Έτους 2021 (ΑΑΥ πολυετών δαπανών 428/20943/2020) και θα χρηματοδοτηθεί από 

Ιδίους Πόρους. 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει ΕΝΑ (1) τμήμα, καθώς είναι ενιαία και αδιαίρετη, αποτελούμενη από τις 

επιμέρους εργασίες που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 54/2020 μελέτη. 

Κωδικός CPV: 75252000-7 [Υπηρεσίες διάσωσης] 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα για το σύνολο των ποσοτήτων των εργασιών 

του προϋπολογισμού, ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

www.promitheus.gov.gr ως εξής: 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:  12/02/2021 και  ώρα  11:00 π.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  04/03/2021 και 23:00 μ.μ.  
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 10 /03/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

οικονομικών φορέων (άρθρο 2.2.1 Διακήρυξης) που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 2.2.4 Διακήρυξης) και που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 

σχετική διαδικασία εγγραφής (άρθρο 2.4.2.1 Διακήρυξης). 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί του συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.459,646 ευρώ και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 

τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του 

ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού στη διεύθυνση (URL): http://www.τhermaikos.gr, 

ενώ η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον 

ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

και στον Ελληνικό Τύπο. 

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για τη 

διακήρυξη από το Γραφείο Προμηθειών (2392330033) και για τη μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος (2313337612). 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΣΞΡΩΡ2-ΡΕΗ


		2021-02-10T12:14:50+0200
	Athens




