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    ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:    12875          

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
                             Διακηρύττει ότι

       Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την
παροχή  της  υπηρεσίας  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ  ΑΚΤΗΣ  ΚΑΛΑΜΙΑ  ΕΤΟΥΣ  2022
προϋπολογισμού μελέτης 107.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 1/2022),  σύμφωνα με τις
σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς
και αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’αριθμ.12874/06-05-2022 διακήρυξη διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α'), Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'), Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), Ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α’127),
όπως ισχύουν. 

       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των
ορίων  του  Ν.4412/2016  και θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
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    06-05-2022
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  23-05-2022
και ώρα 14:00

26-05-2022
και ώρα 10:00

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας ΚΑΛΑΜΙΑ του
Δήμου Κορινθίων για το έτος 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.1α του Π.Δ. 71/2020 και
στο άρθρο 16 του Ν 4676/2020 – ΦΕΚ. 67/Α/19-3-2020. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων CPV:92332000-7 -  Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών και  CPV 6065000-9 -
Ενοικίαση πλωτού μεταφορικού εξοπλισμού με πλήρωμα.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Καθίσταται αναγκαία η ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα  από 01-06-2022 έως 30-09-2022, εκτός
εάν η σύμβαση υπογραφεί μετά την 01η Ιουνίου, οπότε η ισχύς της άρχεται από την ημέρα υπογραφής
της και καταχώρισης της στο ΚΗΜΔΗΣ.  
  
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (5)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Φορέας χρηματοδότησης της  παρούσας σύμβασης είναι  ο  Δήμος Κορινθίων.  Η δαπάνη για  την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 15/6162.0001 και 35/7135.0006 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κορινθίων.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr)
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από www.promitheus.gov.gr και από τη διεύθυνση www.korinthos.gr.
Πληροφορίες επίσης  δίνονται  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  από  τις  υπαλλήλους:  κ.Γαρυφαλιά
Χριστοπούλου  (για  θέματα  μελέτης),  κ.Άννα  Γιαβάση  (για  θέματα  διακήρυξης),  στον  τηλεφωνικό  αριθμό:
2741362806,  και e-mail: a  .  giavasi  @  korinthos  .  gr  , g  .  christopoulou  @  korinthos  .  gr  .

Εφόσον  έχουν  ζητηθεί  εγκαίρως,  ήτοι  έως  τις  17-05-2022 η  αναθέτουσα  αρχή  παρέχει  σε  όλους  τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο  στις  19-05-2022.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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