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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  Άστρος  2/8/2018 

ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΒΒ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ    
 

Γ ρ α φ ε ί ο  Δ η μ ά ρ χ ο υ  
  

  Αριθ. Πρωτ : 8127 

220 01 – ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   

Τηλ.: 27553 60110 - Fax:  27553 60170 

 

  

 

Διακήρυξη  Δημάρχου 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

     Έχοντας υπόψη :  

 Τις διατάξεις των  Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018    

 Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί. 

 Την  εξειδικευμένη  πίστωση  του   προϋπολογισμού  έτους 2018,  σχετικά με την παροχή 

υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης. 

 Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η Α.276/2018 ΑΑΥ,  ενώ ο CPV είναι 60443100-6  

 Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν, για την  ανωτέρω υπηρεσία :  

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άστρος  2/8/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΒΒ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ    

Δ/νση :   Δ ιο ικητ ικών  &  
Ο ικονομ ικών  Υπηρεσ ιών     

Πληρ . :  Γεωργακής  Π .  

  

Τμήμα :  Ο ικονομ ικών  Υπηρεσ ιών     

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις των Ν.4412/2016, Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, το Π.Δ. 31/2018. 

Την ύπαρξη του ΚΑ. 15-6142.012 στον προϋπολογισμό δαπανών με περιγραφή «Παροχή υπηρεσιών 

ναυαγοσωστικής κάλυψης» 



 

 

 

2 

Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπηρεσία δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και συνεπώς 

συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

           Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, για χρονική 

περίοδο 10/8/2018 έως 30/9/2018 (ήτοι 51 ημέρες), σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018,  στις παρακάτω 

παραλίες του Δήμου μας : 

 

1 ) Από λιμενοβραχίονα λιμένος Παραλίου Άστρους και προς δυσμάς,  μήκους 800 μέτρων,  με δύο  

ναυαγοσωστικούς πύργους,   οι οποίοι θα λειτουργούν   καθημερινά,  από τις 10:30 έως τις 

17:30.  

2) Της παραλίας Ατσίγγανος τ.κ. Παραλίου Άστρους, μήκους 400 μέτρων, με  έναν ναυαγοσωστικό 

πύργο  ο οποίος θα λειτουργεί  καθημερινά,   από τις 10:30 έως τις 17:30. 

3) Της παραλίας Ξηροπηγάδου, μήκους 400 μέτρων  με έναν ναυαγοσωστικό πύργο, που θα 

λειτουργεί καθημερινά από τις 10.30 έως τις 17.30. 

4) Της παραλίας Αγίου Ανδρέα, μήκους 400 μέτρων  με έναν ναυαγοσωστικό πύργο, που θα 

λειτουργεί  καθημερινά  και από τις 10.30 έως τις 17.30 

 

 

Στις περιπτώσεις 1 και 2, οι τρεις προβλέπονται ναυαγοσώστες του Π.Δ. 31/2018. 

Για τις περιπτώσεις 3 και 4, προβλέπονται ναυαγοσώστες μη πολυσύχναστης παραλίας 

(διασώστες) 

 

Επίσης προβλέπεται η παροχή,  εκ μέρους του αναδόχου, ενός ναυαγοσωστικού σκάφους (με 

άδεια πλοήγησης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή)  , σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 31/2018. 

Το κόστος συντήρησης, κίνησης (καύσιμο) κλπ.  του σκάφους ανήκει, στον ανάδοχο.  

 

Εκτός του ανωτέρω σκάφους, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας διαθέτει τον απαιτούμενο 

ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 

Οι υποχρεώσεις που έχει ο ανάδοχος είναι οι παρακάτω :  
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1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το προαναφερόμενο  προσωπικό για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας. 

2. Ο ανάδοχος  εκδίδει τιμολόγιο στο τέλος του κάθε  μήνα. Η εξόφληση  θα γίνεται μετά  από την 

παροχή της υπηρεσίας  και την παραλαβή της,  από  την  επιτροπή παραλαβής του Δήμου. 

3. Ο ανάδοχος  δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέραν των ανωτέρω ορίων των 

παραλιών, όταν υπάρχει η δυνατότητα από πλευράς διαθέσιμου προσωπικού και το περιστατικό 

γίνει αντιληπτό από την ομάδα ή όταν κληθεί με οποιοδήποτε τρόπο, αντιμετωπίζοντας σε αυτή 

την περίπτωση τα όποια προβλήματα των τοπικών συνθηκών και του χρόνου επέμβασης.   

4. Οι ναυαγοσώστες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται επάνω τον πυλώνα (βάθρο) για να 

πετυχαίνουν καλύτερη διόπτευση, ή να διενεργούν μικρές περιπόλους, εκατέρωθεν του  βάθρου 

καθώς και με το ναυαγοσωστικό σκάφος που θα τους διαθέσει ο Δήμος. 

5. Οι ναυαγοσώστες έχουν την υποχρέωση να επέμβουν  δηλαδή να κολυμπήσουν κάτω από 

οποιεσδήποτε καιρικές ή άλλες συνθήκες  για όσες φορές χρειαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

βάρδιάς τους, ώστε να επιτευχθεί η σωστή πρόληψη του ατυχήματος και αν αυτό συμβεί να 

προσπαθήσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα  για την καλύτερη διάσωση.  

6. Οι ναυαγοσώστες έχουν την υποχρέωση να υποστηρίξουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν, τον 

οποιονδήποτε λουόμενο που χρήζει βοήθειας  και να του παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για όσο 

χρόνο χρειαστεί , μέχρι να τον παραδώσουν στο ασθενοφόρο ή στο κέντρο υγείας.  

7. Για κανένα λόγο δεν εγκαταλείπουν  τη θέση τους, παρά μόνο στις περιπτώσεις περιστατικού και 

ανάλογα βέβαια με τη σοβαρότητά αυτού και τις συνθήκες που επικρατούν.  

8. Για κανένα λόγο δεν μένει αφύλακτη η παραλία, ακόμα και στην περίπτωση περιστατικού, ειδικά 

όταν η ομάδα λειτουργεί με το ελάχιστο προσωπικό.   

9. Για κανένα λόγο δεν εγκαταλείπεται η παραλία, ακόμα και στη περίπτωση δυσμενών καιρικών 

συνθηκών, εκτός και αν δοθεί εντολή από το Λιμεναρχείο.      

10. Για κανέναν λόγο δεν αρνείται την παροχή βοήθειας ακόμα και όταν πρόκειται για περιστατικό 

που είναι εκτός νερού, π.χ. μεταφορά ατόμου με ειδικές ανάγκες από και προς το όχημα 

μεταφοράς του.  

11. Οι ναυαγοσώστες  υποχρεούνται  να είναι ενδεδυμένοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 

31/2018.  Όταν μέλος της ομάδας περιπολεί υποχρεούται να φοράει πάντα την μπλούζα  του και 

αυτό για την αποφυγή σύγχυσης με λουόμενο ή περιπατητή.   

12. Οι ναυαγοσώστες δεν επιτρέπεται να ασκούν παράλληλη εργασία, κατά την διάρκεια της παροχής 

της υπηρεσίας τους. 

 

Προϋπολογισμός : 

(όπως διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς είναι) :  
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 Για τους ναυαγοσώστες Π.Δ. 31/2018  : ημέρες 51*3 ναυγ. πύργους  * 145,00 € = 22.185,00 € 

 Για τους ναυαγοσώστες μη πολυσύχναστης : ημέρες 51*2 ναυαγ. πύργους * 95,00 € = 9.690,00 € 

 Για το ναυαγοσωστικό σκάφος : ημέρες 51*31,23 € = 1.592,74 € 

 Σύνολο = 33.467,74 € 

 Φπα = 8.032,26 € 

 Γενικό σύνολο με φπα = 41.500,00 € 

  

           

Ο Συντάκτης                                                                               Ο Διευθυντής     

 

 

Γεωργακής Παναγιώτης                                                   Σούρσος Παναγιώτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Συνοπτικό  διαγωνισμό, για την  διαδικασία παροχής της υπηρεσιών ναυαγοσωστικής 

κάλυψης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.500,00 €,  με κριτήριο  ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα (συνολική) προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.   

 

Άρθρο 1.  Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών  

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου στο Άστρος , την Δευτέρα   20  

Αυγούστου    2018  με ώρα έναρξης την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ., ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής . 

Θα γίνουν δεκτές και προσφορές που θα  παραληφθούν από την υπηρεσία πρωτοκόλλου, 

μέχρι την προηγούμενη από την ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού  διαγωνισμού 

εργάσιμη (για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας)  μέχρι ώρας 14:30, εφόσον φέρουν αριθμό 

πρωτοκόλλου. 

 

 Άρθρο 2.  Δημοσίευση 
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 Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί  στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Η περίληψη διακήρυξης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας,  

 στην εφημερίδα «Καθημερινά Νέα» και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Άρθρο 3.  Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών  

Συγκροτείται  επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και  αξιολόγησης αποτελεσμάτων, 

αποτελούμενη από : 

1) Κύρια μέλη 

Γεωργακής Παναγιώτης 

Δαφνιά Αθανασία 

Μποβολανέα Βασιλική Αλεξάνδρα 

 

2) Αναπληρωματικά μέλη 

 

Λάμπρου Δημήτριος 

Γραμματίκα Σταυρούλα 

Τσιούλος Γρηγόρης 

 

Άρθρο 4.  Δικαίωμα κατάθεσης των προσφορών 

Δικαίωμα κατάθεσης προσφορών έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις 

προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 

ανωτέρω δραστηριότητας.  

Άρθρο 5.  Προσφορές   

Κάθε πάροχος  που επιθυμεί να λάβει μέρος στον συνοπτικό  διαγωνισμό θα πρέπει να 

προσκομίσει σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για 

τον συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας έως την 30/9/2018»,  ο οποίος θα περιέχει τους παρακάτω σφραγισμένους 

φακέλους: 

 

1) Φάκελο συμμετοχής, ο οποίος θα περιλαμβάνει :  

  Α)  υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες  στον συνοπτικό 

διαγωνισμό θα δηλώνουν :  

  - ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που   

συντάχθηκαν για την ανωτέρω  υπηρεσία   και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 
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ανεπιφύλακτα , εκτός και αν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν 

δεν αποδέχονται. 

- ότι δεν έχουν αποκλειστεί από την δυνατότητα συμμετοχής τους  στις δημόσιες 

συμβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 73,74 του Ν.4412/2016. 

- ότι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού είναι φορολογικά 

και ασφαλιστικά ενήμεροι (για συμμετοχή σε διαγωνισμό). 

- ότι είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό μητρώο (επιμελητήριο).     

- εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τους νομίμους εκπροσώπους του. 

 

Σε επόμενο στάδιο του συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή (Δήμος 

Βόρειας Κυνουρίας) θα ζητήσει από τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

Σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής τους στις δημόσιες συμβάσεις, βάσει των 

άρθρων 73,74 του Ν.4412/2016, τα δικαιολογητικά είναι : 

 

1) Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία :  

α) για τις ατομικές επιχειρήσεις – φυσικά πρόσωπα  πρέπει να έχει εκδοθεί από τον 

ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου   καθώς επίσης και από τον ασφαλιστικό 

φορέα του  προσωπικού  που απασχολεί (ΕΦΚΑ). 

β) για τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχει εκδοθεί από τον ασφαλιστικό φορέα του 

προσωπικού που απασχολεί.   

2) Φορολογική  ενημερότητα. 

3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όπου  για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να 

υποβληθεί για τους νομίμους εκπροσώπους τους. 

4) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως καθώς και περί μη υπαγωγής σε διαδικασία 

πτώχευσης ή άλλης ανάλογης κατάστασης. 

5) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου. 

 

Οι ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, που θα υποβληθούν  (ως 

δικαιολογητικά κατακύρωσης) πρέπει να ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του 

συνοπτικού διαγωνισμού και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

 

Β) Βεβαίωση εκπροσώπησης (για την περίπτωση που οι πάροχοι  που θα 

συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους),  βεβαιουμένου του γνησίου της 
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υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 

συμβολαιογράφο 

 

2).     Φάκελο τεχνικής προσφοράς (ο οποίος  περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και  χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 

προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.4412/2016). 

 

3).     Φάκελο οικονομικής προσφοράς (ο οποίος περιέχει την προσφερόμενη έκπτωση του 

συμμετέχοντος  επί τοις εκατό, επί της συνολικής τιμής όπως αυτή αναγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές). Η προσφερόμενη τιμή   ισχύει  μέχρι 30/9/2018 (χρόνος 

ισχύος προσφορών). 

 

Άρθρο 6. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 100 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο :   

1.Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική 

πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 

οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υπεβλήθηκαν από αυτούς.  

2.Τα επιμέρους στάδια,  έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον 

προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 

από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 

όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται 

από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. Η αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τον έλεγχο των 
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δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών (χωρίς περεταίρω ενημέρωση των 

συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό).  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή 

την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

3.Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 7. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών  

Η πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών, γίνεται βάσει του άρθρου 103 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο : 

1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ δίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών 

του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα 

στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

2.Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπεβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
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συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3.Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 

72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

4.Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 

και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 

στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5.Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση 

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, 

με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 
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6.Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 . 

7.Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 

παρόντος. 

 

 

Άρθρο 8.  Τρόπος υλοποίησης της υπηρεσίας   – εξόφληση αναδόχου  

Ο  ανάδοχος,  στον   οποίο  θα γίνει η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας ,   θα κληθεί  για την 

υπογραφή της   σχετικής   σύμβασης. Ο προϋπολογισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας 

ναυαγοσωστικής κάλυψης, αφορά στην χρονική περίοδο 10/8/2018 έως και 30/9/2018 

(ήτοι για 51 ημέρες).  Εάν το συμφωνητικό υπογραφεί μετά την 10/8/2018, τότε η 

συμβατική αξία θα μειωθεί αναλογικά, βάσει της  χρονικής περιόδου, που θα διενεργηθεί 

η υπηρεσία της ναυαγοσωστικής κάλυψης (ο υπολογισμός θα γίνει σε επίπεδο ημέρας). 

 

Άλλα στοιχεία   

             Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίνονται στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας , τηλ. 

             27553-60110  (κ. Π. Γεωργακής) τις εργάσιμες (για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας) ημέρες  

                 και ώρες. 

 

 

 

  

            
 

 Ο  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   

 
 

Παναγιώτης Μαντάς  
 


