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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Ο Διμαρχοσ Αιγιαλείασ

προκθρφςςει
τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με υποβολι ςφραγιςμζνων προςφορϊν και με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ για τθν
υπθρεςία που αφορά τθν ναυαγοςωςτική κάλυψη των ακτϊν του Δήμου Αιγιαλείασ, όπωσ αυτι
αναφζρεται ςτθν υπ’ αρικμ. 29/2020 Μελζτθ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ, Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου
και Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Αιγιαλείασ. Η ναυαγοςωςτικι κάλυψθ αφορά τθν παροχι
υπθρεςίασ ςε 5 ακτζσ του Διμου Αιγιαλείασ για χρονικό διάςτθμα 3 μθνϊν από τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ
και λιξθ τθν 31 Σεπτεμβρίου 2020.
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ υπολογίηεται ςτισ εξιντα μία χιλιάδεσ
εννιακόςια ενενιντα ζξι ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτά (61.996,78 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του
ΦΠΑ 24%. Η εν λόγω δαπάνθ κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Αιγιαλείασ και κα βαρφνει
τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 00-6162.004 του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2020.
Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ και κοινοπραξίεσ
(ενϊςεισ) αυτϊν τα οποία είναι εγκατεςτθμζνα
α) ςε κράτοσ – μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ – μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι γ) ςε άλλθ χϊρα των περιπτϊςεων
γ & δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 25 του Ν 4412/2016 και εκτελοφν αντίςτοιχα ζργα ςχετικά με το
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ και διακζτουν το απαιτοφμενο προςωπικό, τον απαιτοφμενο
εξοπλιςμό, τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία για τθν εκτζλεςθ του ζργου και ζχουν εκτελζςει ιδθ με
επιτυχία αντίςτοιχεσ (ακριβϊσ) εργαςίεσ ςυγκρίςιμθσ ζκταςθσ ςε ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. ςτθν Ελλάδα ι
ςτθν αλλοδαπι.
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί την 02 Ιουνίου 2020, ημζρα Τρίτη & ϊρα 10.00 π.μ., που αποτελεί και
καταλθκτικι θμερομθνία αυτοφ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, ςτον α όροφο τθσ
Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διμου Αιγιαλείασ ςτθν οδό Νικ. Πλαςτιρα 11 – Αίγιο.
Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ, για οποιοδιποτε λόγο, δεν διεξαχκεί τθν προκακοριςμζνθ θμζρα
και ϊρα, κα επαναλθφκεί τθν 09 Ιουνίου2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10.00 π.μ..
Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ ςυμμετζχει για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ Μελζτθσ. Οι
προςφερόμενεσ τιμζσ ανά είδοσ υπθρεςίασ και ςυνολικά δεν πρζπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό
προχπολογιςμό τθσ Μελζτθσ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά ςτο πρωτόκολλο του
Διμου Αιγιαλείασ (οδόσ Παναγιωτοποφλων 12, ΤΚ 25100, Αίγιο), μζχρι και τθν προθγοφμενθ θμζρα
διενεργείασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι ζωσ τθ Δευτζρα 1 Ιουνίου 2020, ϊρα 15.00 π.μ..
Αρμόδιοι υπάλλθλοι για τθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τον διαγωνιςμό είναι θ κ. Χρυςοφλα
Χρθςτιά (τθλζφωνο: 2691025555 εςωτ. 125, φαξ: 2691068610, email: xchristia@gmail.com) και ο κ.
Χαράλαμποσ Στεφανίδθσ (τθλζφωνο: 2691025555 εςωτ. 130, φαξ: 2691068610, email:
politikiprostasia@aigialeia.gov.gr) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα του
Διμου Αιγιαλείασ www.aigialeia.gov.gr.
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