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ΠΔΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΩ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (Δ..Η.ΓΗ..) 
 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.Λ.Σ. ΤΡΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 
αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΑ 
ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ Λ.Ε ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο θαη ηηκήο, γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξνυπνινγηζκφ 427.000,00 € 
πιένλ ΦΠΑ (24%), ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), φπσο απηφο ηζρχεη, ηνπο φξνπο θαη ηα 
παξαξηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο. 
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε 
θαη ηθαλφηεηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζεκαληηθή θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο αηηνχκελεο 
ππεξεζίαο (CPV : 79713000- 5) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο - κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο . Κάζε πξνζθέξσλ 
κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά, δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ θαη δε 
γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 
Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ

 
νξίδεηαη ε 07/10/2022  εκέξα 

Παξαζθεπή  θαη ψξα  11:00 
Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10/10/2022 εκέξα Δεπηέξα  
θαη ψξα 11:00 
Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην πφζν 
8540 επξψ  
Δηεπθξηλίζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 7 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ θαη ψξα 11:00 θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 
Δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Ε..Η.ΔΗ., ην αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ εκεξψλ πξηλ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα, ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί 
δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΗΜΔΗ. 
 

 

                                                                       
Η Πξφεδξνο 

ηνπ  Δεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ χξνπ 
 
 
 
 
 

Καλδηψ Μαξαγθνχ       
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