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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ν. Μουδανιά 11/04/2018
Αρ. Πρωτ.: 10785/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη
αναδόχου
για
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ
ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018, προϋπολογισμού 185.000,00 ευρώ με το
Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
63200
ΕΛΛΑΔΑ
EL 527
Ελένη Σίμου
2373350227
2373065791
eleni.simoy@nea-propontida.gr
www.nea-propontida.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.nea-propontida.gr.
3. Κωδικός CPV:
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών
εγκαταστάσεων παραλιών»
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 527
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Η παρούσα μελέτη αφορά την εργασία για την ναυαγοσωστική κάλυψη
πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ν. Προποντίδας για το έτος 2018 οι οποίες έχουν
χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις με το α) από 9-3-2018
Πρακτικό της Επιτροπής (Λιμεναρχείο Ν. Μουδανιών) και με το β) από 28-3-2018
Πρακτικό της Επιτροπής (Λιμεναρχείο N. Μηχανιώνας) του άρθρου 1 παρ.(1γ) του
Π.Δ. 23/2000 και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες.
 Παραλία Ν. Καλλικράτειας, Ανατολικά: από Κ.Υ.Ε. «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ» έως
Δυτικά: προέκταση οδού Σωτ. Μαλλά
 Παραλία Γεωπονικών
 Παραλία Βεργιάς
 Παραλία Σωζόπολης, έμπροσθεν ξενοδοχείου ΝΑΥΤΙΛΟΣ και 100μ προς
«Μαγαζάρα»
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Παραλία Νέων Πλαγίων, Ανατολικά: από προέκταση οδού Ιπποκράτους (Κ.Υ.Ε.
«ΧΡΥΣΟ ΠΑΓΩΝΙ») έως Δυτικά: ρέμα (γεφυράκι) παραπλεύρως ξενοδοχείου
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ»
Παραλία Νέων Φλογητών, Ανατολικά: από γήπεδο ποδοσφαίρου έως Δυτικά:
Κ.Υ.Ε. «ΜΑΓΙΩ»
Παραλία Διονυσίου, Ανατολικά: από προέκταση οδού Βενιζέλου (Κ.Υ.Ε.
«DREAM») έως Δυτικά: προέκταση οδού Γρ. Λαμπράκη
Παραλία Ν. Μουδανιών, Ανατολικά: από ρέμα Ν. Μουδανιών έως Δυτικά:
ενοικιαζόμενα «BAMBOLA»
Παραλία Ν. Ποτίδαιας, Βόρεια: από εξωτερικό τμήμα εισόδου διώρυγας έως
Νότια ξενοδοχείο «GOLDEN BEACH»
Παραλία Αγίου Μάμαντα, Βόρεια: από Κ.Υ.Ε. «ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ» έως Νότια:
εξωτερικό τμήμα εισόδου διώρυγας
Παραλία “ΣΑΧΑΡΑ” σε συνολική έκταση 600μ. και συγκεκριμένα 300μ.
εκατέρωθεν του βάθρου του Ναυαγοσώστη, το οποίο βρίσκεται πλησίον Κ.Υ.Ε. με
την επωνυμία «YOLO»

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές
7. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 3
μήνες
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών είναι η 03/05/2018 και ώρα 23:59.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, από την 11/04/2018 ημέρα
Τετάρτη, έως την 03/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

11/04/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11/04/2018
και ώρα 14:00

03/05/2018
και ώρα 23:59

12. Χρόνος ισχύος προσφορών:Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης,
κατατίθεται
από
τους
συμμετέχοντες
οικονομικούς
φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
2.984,00 ευρώ
15. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Νέας Προποντίδας, Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.15.7425.0002 του
προϋπολογισμού του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθμ. 120/2018(ΑΔΑ:ΨΕΨΓΩΚΤ-Ρ1Τ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη
υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της
ανωτέρω απόφασης 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 223/3003-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΦΖΩΚΤ-Γ6Ι)
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, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς
τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξη 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 σε αυτόν 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.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας
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κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363
του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων
των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Ο Δήμαρχος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EMMANOUIL KARRAS
Ημερομηνία: 2018.04.11
10:37:46 EEST

