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ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  συμμετοχής  στη  διαδικασία
διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  μετά  από   άγονο
ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  υπηρεσίας  με  τίτλο  «Υ  πηρεσίες  
ναυαγοσωστικής  κάλυψης  των  πολυσύχναστων  παραλιών  του  Δήμου
Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 99.094,10 ευρώ με ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα
1-6-2021 έως 20-8-2021  »  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Βάσει της 119/2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές  προδιαγραφές  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του   ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για  «υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των
πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 99.094,10 ευρώ με
ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα 1-6-2021 έως 20-8-2021» και τον καθορισμό των όρων
διακήρυξης,  εκδόθηκε  από  την  Δήμαρχο  η  υπ’  αρ.  11460/15-4-2021  προκήρυξη
Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για τις «υπηρεσίες ναυαγοσωστικής
κάλυψης  των  πολυσύχναστων  παραλιών  του  Δήμου  Χαλκιδέων,  προϋπολογισμού
99.094,10  ευρώ  με  ΦΠΑ  για  το  χρονικό  διάστημα  1-6-2021  έως  20-8-2021»,  με
κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση
τιμής  (χαμηλότερη τιμή),  και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016,
η με αριθμό Διακήρυξης 119/2021, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,  λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008471615,
καθώς και η παράταση αυτής με αριθμό 132/2021 απόφασης οικονομικής επιτροπής για
την  έγκριση, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008534008.

Βάσει της υπ’ αριθ. 152/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΟΜΒΩΗΑ-
ΚΩ9) με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και
αποφασίστηκε:



Α. Η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
Β. Η ματαίωση του διαγωνισμού και η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη τις  διατάξεις  του
άρθρου  32  παρ.  2α  του  Ν.  4412/2016  σύμφωνα  με  τις  οποίες  «Η  διαδικασία  με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες
συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  σε  οποιαδήποτε  από  τις  κατωτέρω
περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις
συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί
όροι  της  σύμβασης  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  διαβιβάζεται  σχετική  έκθεση  στην
Επιτροπή μετά από αίτημα της».

Βάσει της  υπ’ αριθ. 153/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΥΗ0ΩΗΑ-
ΥΤΕ ) με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών  και αποφασίστηκε:
Α. Ο καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης,
Β. Η έγκριση της παρούσας πρόσκλησης δημάρχου και
Γ. Η  συγκρότηση  της  τριμελής  επιτροπής  διαπραγμάτευσης  του αρ.  32α του Νόμου
4412/2016 και ο ορισμός των μελών της.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς  να υποβάλουν  προσφορά για   την επιλογή Αναδόχου,  που θα αναλάβει  τις
«Υπηρεσίες  ναυαγοσωστικής  κάλυψης  των  πολυσύχναστων  παραλιών  του  Δήμου
Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 99.094,10 ευρώ με ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα 1-6-2021
έως  20-8-2021» και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πιο  συμφέρουσα  προσφορά από
οικονομική  άποψη,  μόνο  βάσει  της  τιμής  και  χωρίς  αλλαγή  των  όρων  της  υπ’  αρ.
119/2021 διακήρυξης.

Για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  της  ανωτέρω  σύμβασης  έχει  εκδοθεί  α)  η  υπ’  αριθ.
Β208/13-4-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και β) η βεβαίωση του
Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης  ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της
παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης.

Η διαδικασία  θα διενεργηθεί  με  διαπραγμάτευση  με  τη  χρήση πλατφόρμας  του Ε.Σ.
Η.Δ.Η.Σ.  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  του  συστήματος
http://www.eprocurement.gov.gr και συγκεκριμένα :

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

132323 Πέμπτη 13-5-2021 Πέμπτη 20-5-2021 και ώρα
16.00π.μ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει ψηφιακή
υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής
υπογραφής.

http://www.eprocurement.gov.gr/


  
Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική  Προσφορά»  θα  γίνει  σε  τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την
καταληκτική ημερομηνία  προσφορών και  ώρα  10:30  π.μ.  από  την  Επιτροπή
Διαπραγμάτευσης (τριμελή επιτροπή) του άρθρου 32Α  Ν.4412/16 που προστέθηκε με
το αρθ. 43 παρ. 2 Ν. 4605/19.
Η  Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  θα

διενεργηθεί κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Η  παρούσα  πρόσκληση  μαζί  με  την  αριθμ.  119/2021  διακήρυξη  (  ΑΔΑΜ

21PROC008471615 ) θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται η

κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.598,30 ευρώ (ποσοστό 2%επί της εκτιμώμενης

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ).

Τα έγγραφα της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  και  δωρεάν

ηλεκτρονικής  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL) www.eprocurement.gov.gr μέσω  της

διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

                                                                    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ε Λ Ε Ν Η   Β Α Κ Α
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