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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2022)» 

 
Ο Δήμαρχος Πύργου  

 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξηαναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2022)»προϋπολογισμού 229.039,00€  (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 
24%). 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
 
Οδός: Πλατεία Σάκη Καραγιωργα Ταχ.Κωδ.: 27131  Τηλ Επικοινωνίας :2621-0-27362 και 2621-3-
62607 e-mail: npdd@1489.syzefxis.gov.gr  
 
Ιστοσελίδα: www.cityofpyrgos.gr Κωδικός NUTS: EL 633  
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 
διεύθυνση διαδικτύου www.cityofpyrgos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης, να λάβουν γνώση 
των εγγράφων της σύμβασης από το Δήμο Πύργου – Δ/νση Προγραμματισμού στην δ/νση : 
Μανωλοπούλου 71 με τηλ : 2621-0-27362 και email: programmatismos@1489.syzefxis.gov.gr &  

texypirgou@yahoo.gr  
  

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους.  
 
3. Κωδικός CPV: 92332000-7  [Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών]   
 
4. Κωδικός NUTS τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 633  
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών  Δήμου Πύργου  έτους 2022.  
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
 
7. Χρόνος παράδοσης υλικών - Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις 
(4) μήνες. Ειδικότερα από 1/06/2022 μέχρι 30/09/2022    
 
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη.   
 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα-ομάδες: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.  
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10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη τιμή .  
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
τουΝ.4412/2016, με αρχή την ημέρα δημοσιοποίησης στο ΕΣΗΔΗΣ και ημέρα λήξης παραλαβής 
προσφορών την 03/05/2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και η ώρα λήξης 23.59.59.  
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Πέντε (5)  μήνες απ΄ την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.  
 
14. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης 
Ρέντης, κτίριο Κεράνης, ΑθήναΤηλέφωνο : +30 2132141216Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr   
 
16. Δημοσιεύσεις: : Η παρούσα να σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση σε δύο τοπικές 
εφημερίδες και τα έξοδα θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
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