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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ακτών Δήμου Τεμπών
Απευθείας ανάθεση ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4412/16
O Δήμος Τεμπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας της ναυαγοσωστικής ΔΙΑΣΩΣΗΣ
των ακτών του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ για την θερινή περίοδο από 01-6-2022 έως και 09-7-2022, η οποία
συνιστά την υποχρεωτική περίοδο κάλυψης των ακτών, σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ. 71/2020 . Η
υπηρεσία θα εκτελεσθεί όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα λοιπά τεύχη της μελέτης τα οποία
εναρμονίζονται πλήρως με τα οριζόμενα περί ναυαγοσωστικής κάλυψης από το Π.Δ. 71/2020. Οι
υποχρεώσεις του αναδόχου ή των αναδόχων της ως άνω υπηρεσίας απορρέουν από το ΠΔ 71/2020 (ΦΕΚ
166Α/ 31-8-20)
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 43.876,75 ΕΥΡΩ συμπ. Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 υπό τον Κ.Α. 02.15.6142.04 . Φορέας
χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ .
Για την ανάθεση και την εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:
1. Ο Ν.3463/2006 περί κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α’ 114/06)
2. Ο N. 4412/2016 περί Δημόσιων Συμβάσεων, Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ)
3. Το άρθρο 107 του Ν.4412/2016 ΄΄Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες ΄΄, παρ.
2΄΄ Οι δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται
στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄, ανατίθενται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, το άρθρο 122, τα
άρθρα 109, 109 A και 110,καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους
διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.΄΄
4. Το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 ΄΄Απευθείας ανάθεση΄΄, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ : Για τις
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διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ.
5.
Το Π.Δ. 71/2020 περί «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη,
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (ΦΕΚ 166/Α’/31-08-2020).
6.
Οι σχετικοί νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το
Κοινοτικό Δίκαιο.
7. Επίσης, η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται:
Α. στον αριθ.20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (ΦΕΚ Β.444/99) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ Β 1929/30-52018)
Β. Την από 08/09/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ης Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 74 παρ. 4 παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά :
•

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (
Ι.Κ.Ε. )και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,

•

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας

•

στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

•

στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων , τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
ε. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή
προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ: 1. Για την
απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 2. Για
την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του.
στ. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του ( αναδόχου ) της κύρωσης του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν την υποβολή τους .
η.Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επιμελητήριο με δραστηριότητα ανάλογη της παρούσας σύμβασης ή να διαθέτουν βεβαίωση σχολής
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από αρμόδια Αρχή σε ισχύ επί τρία (3) τουλάχιστον έτη
θ. Για τους χειριστές μηχανοκίνητου σκάφους, αντίστοιχες άδειες χειριστή ταχύπλοου σκάφους
ι. Για τους ναυαγοσώστες, αντίστοιχες άδειες ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή
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Όλες οι παραπάνω άδειες θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους και άμα δε φέρουν ρητά
χρόνο ισχύος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση πως είναι σε ισχύ.
Κ. Υπεύθυνη δήλωση για την παροχή - διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού βάσει του Π.Δ.
71/2020.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του
άρθρου 43 του Ν.4605/2019), χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να
υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του
Ν.4782/2021).
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΚΗΔΜΗΣ , στην ιστοσελίδα του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ και στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω ΥΠΗΡΕΣΙΑ η οποία θα πρέπει να
έχει κατατεθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 και
ώρα 15:00 π.μ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου
Τεμπών, τηλ. 2495350509 , email: hadoulou@dimostempon.gr , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες .
Αρμόδιος Επικοινωνίας : ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την υπ. αριθ. 29/2022 μελέτη του Δήμου Τεμπών μαζί με το έντυπο
οικονομικής προσφοράς προς ενημέρωση σας και για την ορθή συμπλήρωση αυτού.
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