
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ζαχάρω, 13 Μαρτίου 2023 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                               Αριθ. Πρωτ.: 1717 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ  Αριθ. απόφασης: 92/2023 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της υπηρεσίας: Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων 

παραλιών Δήμου Ζαχάρως 2023 

 
Ο Δήμαρχος Ζαχάρως  

Διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

«Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ζαχάρως 2023» (CPV) :[75252000-
7]-Υπηρεσίες διάσωσης  ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 92.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 

    Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών που 

αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ. 56/2022 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 

και Πολεοδομίας του Δήμου Ζαχάρως. 

   Προσφορές υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς, που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.grσύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη. 

     Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, στα μέλη αυτών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την εμπορία και 

διάθεση καυσίμων ή/και λιπαντικών. 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 4/4/2023, ώρα 10:00 
π.μ 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 7/4/2023, ώρα 10:00 π.μ. 

      Στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ο διαγωνισμός έχει καταχωρισθεί σε συστημικό αριθμό: Α/Α 

187642 για την υπηρεσία : «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου 

Ζαχάρως 2023» 

   Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

ΕΞΙ (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  και η 

εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ΕΠΤΑ (7) μήνες (άρθρα 97 & 72 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύουν). 

       Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεού(ν)ται να καταθέσει/ουν 

εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

       Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από 1/6/2023 έως 30/9/2023. Το σύνολο 

των τευχών του διαγωνισμού είναι αναρτημένα για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο www.zacharo.gr 

Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα του Δήμου στην Ζαχάρω, τηλ. 2625360317 και 2625360304, 

email: syzefxis@1343.syzefxis.gov.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.zacharo.gr/
ΑΔΑ: ΨΛ4ΙΩΡΗ-ΒΧΜ
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